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Intresset för historia har under senare år 
ökat starkt hos den svenska allmänheten. 
Det kan vara översikter över långa tidspe-
rioder eller mer djuplodande skildringar av 
specifika händelser, både av professionella 
historiker och av journalister och andra. Det 
finns ett stort intresse för att läsa historiska 
texter i original, särskilt i lättillgängliga ny-
utgåvor, antingen i form av utskriven origi-
naltext eller i översättningar och gärna med 
kommentarer. Då ges den historieintresse-
rade goda förutsättningar att fundera över 
texterna och skapa sin egen bild av skeen-
dena. Historiska texter kan läsas utifrån ett 
rent historiskt intresse för att förstå de då-
tida förhållandena eller för att skapa en pe-
dagogisk förståelse av nutiden med dåtiden 
som referensram. Texter som de som återges 
i denna bok är till sin natur praktiskt inrik-
tade. De kan därför ligga till grund för nu-
tida forskning och utveckling men är också 
viktiga för att förstå den urbana människans 
syn på både det historiska och det moderna 
lantbrukets villkor. 
 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
gav 2009 ut boken Columella. Tolv böcker om 
lantbruk, som innehåller en kommenterad 
översättning av Columellas verk De re rustica 
tillsammans med 12 fördjupande nyskrivna 
artiklar. De re rustica skrevs på 60-talet e.Kr. 
och utgör en gedigen presentation av den 
mångfasetterade kunskapen hos en romersk 
agrar skriftställare. Columella (4–70 e.Kr.) 

är en av de fyra stora romerska agrara för-
fattarna. Han uppvisar en kunskap som är 
både praktisk och teoretisk och som omfat-
tar hela lantbruket. I föreliggande bok pre-
senteras verk av två tidigare agrara förfat-
tare, Cato (234–149 f.Kr.) och Varro (116–27 
f.Kr.), bägge romerska statsmän. Den fjärde 
i kvartetten är Palladius, som var verksam 
under senantiken, 400-talet e.Kr. (Om dem 
kan läsas i Sten Hedbergs artikel i boken, 
han som även översatt Cato, Varro och Co-
lumella.) Dessa fyra är föregångare till ett 
stort antal hushållsläror i Europa utgivna 
under runt 2 000 år. Här kan östgötakyrko-
herden Reinerus Broocmans omfångsrika 
och intressanta Hushållsbok från 1700-talets 
mitt anses vara slutpunkten för den genren i 
Sverige. 
 Catos De agri cultura från cirka 160 f.Kr. 
är hans enda verk som i sin helhet bevarats 
till våra dagar och dessutom det äldsta be-
varade exemplet på latinsk prosa. Catos text 
baserar sig i huvudsak på vad som var allmän 
kunskap om lantbruk på hans tid. Varros 
Res rusticae baseras på både känd kunskap 
och hans egna erfarenheter. Han nämner 
själv om textens innehåll: ”Detta kommer 
att hämtas från tre rötter: det jag själv iakt-
tagit på mina egendomar under odlingen, 
det jag läst och det jag hört av erfarna od-
lare.” När man läser dessa texter av Cato och 
Varro slås man av bredden och djupet hos 
den kunskap de förmedlar, inte bara vad gäl-
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ler hur lantbruket sköttes på den tiden och 
hur arbetet fördelades och planlades. De be-
rättar också direkt och indirekt om värde-
ringar och förhållningssätt till naturen, livet 
och samhället. Böckerna skildrar också vad 
man bör tänka på när man köper hus eller 
skriver kontrakt och hur man bör förhålla 
sig till sina medarbetare för att skapa bästa 
möjliga arbetsmiljö. De innehåller många 
avsnitt med allmängiltig visdom.
 I första hand talar texterna till den spe-
cifikt intresserade men kan också läsas med 
stor behållning av gemene man. Är man in-

tresserad av romerska levnadsförhållanden, 
värderingar och tankesätt så kan man finna 
mycket av intresse i denna volym. Här finns 
också, som i Columella-boken, 12 nyskrivna 
artiklar (bl.a. av forskare från SLU) som ger 
möjlighet till fördjupning och förståelse av 
källtexterna. Här kan vi läsa om allt från 
kvinnans roll och betydelse på landsbygden 
till veterinärmedicin, livsmedel, teknik etc. 
Boken är rikligt illustrerad med antika av-
bildningar vilket underlättar för läsaren att 
komma nära den romerska lantbrukaren 
och hans värv.

Jordbruks- och stenhuggarverktyg funna i Pompeji. Då man under 1700-talet började gräva ut de be-
gravda städerna kring Vesuvius i jakt på konst och konsthantverk, hittade man även en mängd enkla 
nyttoföremål som gjorde att den antika världens vardagsliv framträdde på ett helt nytt sätt. Gravyr 

av Francesco Piranesi ur Antiquités de la grande grèce (1804).
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 Catos och Varros böcker belyser de flesta 
delar av det romerska lantbruket. Man kan 
läsa om jordbruk, trädgård, boskapsskötsel, 
biodling, fiskdammar, voljärer och duvslag 
samt jakt och fångst av bland annat krams-
fågel. Mest tid läggs naturligtvis på de mer 
värdefulla produktionsdjuren i lantbruket, 
detta gäller inte minst i Varros texter.
 Catos och Varros texter är fyllda av 
iakttagelser och erfarenheter samt efter-
följande reflektioner. Praktisk erfarenhets-
baserad kunskap rörande de lantliga göro-
målen, årets olika arbetsmoment (den tidens 
bonde praktika) och markernas beskaffen-
het och potential var en nödvändig del i det 
förindustriella lantbruket. Det var ett lant-
bruk som lokalt och med små medel lycka-
des producera och transportera livsmedel 
inom det romerska imperiet. Det var först i 
och med den industriella och agrara utveck-
lingen med tillgång till konstgödning och 
fossil energi som denna form av småskaligt 
lantbruk ersattes av dagens moderna. 
 Vi lever idag i ett högteknologiskt post-
industriellt samhälle och det har förflutit 
mer än två millennier sedan Cato och Varro 
skrev sina praktiska skildringar av det ro-
merska lantbrukets villkor, möjligheter och 
kunskaper. I dessa äldre skrifter är det in-
tressant och fascinerande att se hur man re-
dan tidigt hade fokus på långsiktig hållbar-
het. Texterna är från en svunnen tid men de 
talar fortfarande till oss. De kan med fördel 
läsas som inspiration till dagens utmaning-
ar när det gäller hur vi förhåller oss till det 
agrara landskapet och hur vi långsiktigt ska 
säkerställa en fortsatt livsmedelsproduk-
tion. 

 Idag står vår värld inför en stor utmaning! 
Det handlar om att möta en ökande efter-
frågan på mat. Till år 2050 måste mat- och 
foderproduktionen öka med 70–100 pro-
cent enligt FN:s livsmedelorgan FAO. Det 
beror dels på befolkningstillväxten, vi är sju 
miljarder i dag och kanske tio miljarder år 
2050, dels på den ekonomiska tillväxt som 
gör att allt fler människor har råd att äta en 
bättre och mer varierad kost. Konkurren-
sen om naturresurser som mark och vatten, 
men även näringsämnen och energi kommer 
att öka. Redan i dag ser vi en massiv urban 
expansion över tidigare jordbruksmarker 
och förändrade konsumtionsmönster som 
ökar trycket på jordens resurser. Till det-
ta kommer klimatförändringen som är ett 
hot, regionala kriser är ett annat hot. Vår 
tids ödesfråga är hur vi ska kunna uppnå en 
högre produktion utan ohållbara ekologiska 
konsekvenser samtidigt som vi återställer 
och nyskapar förlorade naturvärden. I dessa 
tider kan jämförelser mellan nu och då vara 
värdefulla pedagogiska verktyg och där har 
en historisk tillbakablick en viktig roll att 
fylla.
 Som rektor för SLU vill jag tacka alla som 
medverkat till att dessa tre historiska, agrara 
författare nu finns tillgängliga på svenska. 
Inte minst riktas mitt tack till akademien 
och bokens övriga finansiärer för en bety-
dande agrarkulturell insats i detta magni-
fika och vackra bokverk.  

Lisa Sennerby Forsse
Rektor, SLU 

och ledamot av Kungl. Skogs-  
och Lantbruksakademien



Denna översättning av Marcus Porcius 
Cato, De agri cultura, grundar sig huvud-
sakligen på den latinska texten i Raoul gou-
jards utgåva (Paris 1975). 
 översättningen av Marcus Terentius 
Varro, Res rusticae, grundar sig mest på Die-
ter Flachs utgåva (Darmstadt 1996–2002). 
Även Jacques Heurgons och Charles gui-
rauds utgåva (Paris 1978–1997) har beaktats 
i betydande omfattning. Fördelningen av re-
plikerna på de olika deltagarna i dialogerna 
följer Flachs fördelning.
 Catos text utgör en enhet, en bok. Varro 
anger själv att hans verk omfattar tre böcker. 
Under sen tid, senast på 1700-talet, har varje 
bok delats in i kapitel, kapitlen i paragrafer, 
och denna indelning utnyttjas i alla hänvis-
ningar till texten. I några av böckerna har ett 
inledande avsnitt angivits som företal, prae-
fatio, förkortat ”Pf.”.
 överst på varje sida anges författare samt 
första och sista paragraf som börjar på sidan 
ifråga, för Cato i formen ”kapitel, paragraf ”, 
för Varro ”bok, kapitel, paragraf ”. Uppgif-
terna åtskiljs av tankstreck. I marginalen 
står i förekommande fall numret på kapitel 
som börjar på sidan. Inuti texten återfinns 
markering för början av paragraf som ”kapi-
tel, paragraf ”, satt med mindre stil.

Följande typografiska markeringar används:

kursiv används för citat av latinska och gre-
kiska namn och beteckningar

[ ]  ramar in förklarande tillägg, oftast 
översättningar eller omräkningar av 
klassiska måttsangivelser till moderna

< > ramar in tillägg som skall underlätta 
förståelsen men som saknar motsva-
righet i den bevarade latinska texten

’   ’  (enkla citationstecken) sätts kring 
ord och uttryck som används i en icke 
vedertagen betydelse och kring namn 
på växtarter som egentligen saknar 
svenskt namn

kapitäler används för rubriker i texten.

introduktion till översättningen
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Pf.1 Det är ibland fördelaktigt att söka sin utkomst i handel, om det inte 
vore så farligt, och likaså att låna ut till ränta, om det vore lika hedersamt. 
Våra förfäder tyckte så och stadgade i lagarna att en tjuv skulle dömas att 
böta dubbelt, en utlånare <att böta> fyrdubbelt. Hur mycket sämre de 
ansåg en medborgare vara, som lånat ut mot ränta, än en som stulit, det 
kan man sluta sig till av detta. Pf.2 Och den som de berömde som en god 
man, honom berömde de på följande sätt: En god lantbrukare och en god 
odlare. Den som berömdes på detta sätt ansågs få det finaste berömmet. 
Pf.3 En köpman anser jag dock ihärdig och ivrig att söka rikedom men, 
som jag sade ovan, utsatt för risker och olyckor. Pf.4 Ur böndernas led 
kommer å andra sidan både de starkaste männen och de tappraste sol-
daterna, och den mest hedervärda och stabilaste intäkten följer av detta, 
därtill den som är minst utsatt för avund, och de som är upptagna av 
detta intresse är minst benägna att planera onda ting. För att jag nu skall 
återgå till ämnet får vad jag nyss sagt vara tillräckligt som inledning.

Hur odlingsmark bör köpas 
ocH ställas i ordning

1,1 Då du avser att skaffa dig ett gods, ha då följande i minnet: Köp inte 
förhastat, spara inte på din möda att bese det, och anse det inte för till-
räckligt att bara gå runt där en gång. För varje gång du går kommer det 
som är bra att behaga dig mer och mer. 1,2 ge akt på hur välmående gran-
narna ser ut; i en bra trakt bör man se ut att må bra. gå in där och se noga 
efter hur du kan komma därifrån. Det bör ha bra väderförhållanden och 
inte vara utsatt för skador <av oväder>. Det bör ha sitt värde genom god 
jordmån och sina egna goda egenskaper. 1,3 Om möjligt bör egendomen 
ligga vid foten av ett berg och vetta åt söder, på en hälsosam plats. Det 
bör vara god tillgång till arbetare och gott om vatten. Det bör finnas en 
tämligen stor stad i närheten eller också havet, en flod där skepp kan fär-
das eller en god och trafikerad väg. 1,4 Den bör ligga på marker som inte 
ofta byter ägare och som de, som sålt gods i trakten, ångrar att de sålt. 

förord

kap. 1



• 20 •

Egendomen bör ha välbyggda hus. Var försiktig med att förhastat förakta 
råd från andra. Det är bättre att köpa av en ägare som är en god odlare 
och god byggare. Då du kommer till gården, se efter om det finns många 
pressar och tunnor. 1,5 Där det inte är så, bör du inse att avkastningen är 
i proportion till detta. Det bör inte finnas en massa redskap. Egendomen 
bör ligga på en bra plats. Se till att åkern behöver så lite redskap och så 
lite kostnader för underhåll som möjligt. 1,6 Kom ihåg att samma gäller 
för en åker som för en människa: Hur inbringande den än är, blir det inte 
mycket över om den kräver mycket underhåll. 1,7 Om du frågar mig vilket 
gods som bör vara ditt första val, så skall jag säga detta: Av alla egendo-
mar, på bästa plats och hundra plogland [25 ha] mark, är vingården bäst, 
särskilt om den ger mycket vin, därnäst en bevattnad trädgård. På tredje 
plats <kommer> en pilodling, på fjärde en olivlund, på femte betesmark, 
på sjätte en spannmålsodling, på sjunde en timmerskog, på åttonde en 
fruktträdgård och på nionde en skog med ollonbärande träd.

familjefaderns plikter
2,1 När familjefadern kommit till sin lantgård och hälsat på sin husgud 
bör han samma dag, om han kan, gå runt <och inspektera> egendomen. 
Om han inte gör det samma dag, så <bör det> åtminstone <ske> dagen 
därpå. När han sett hur egendomen är skött och vilka arbeten som är 
gjorda och inte gjorda, skall han följande dag kalla till sig förvaltaren och 
fråga honom vilket arbete som är gjort, vad som återstår, om arbetena 
utförts i rätt tid, om han kan slutföra dem som återstår och vad som pro-
ducerats av vin, spannmål och alla andra saker. 2,2 Då han fått veta detta, 
skall han gå in i redovisningen av arbetarna och dagsverkena. Om något 
arbete inte är redovisat för honom eller förvaltaren säger att han gjort 
vad han kunnat, att slavarna inte varit friska, att det varit dåligt väder, att 
slavar rymt eller fått uträtta offentligt arbete, ja när han angivit dessa och 
många andra orsaker, kalla då tillbaka förvaltaren till redovisningen av 
arbetarna och dagsverkena. 2,3 Då vädret varit regnigt, kunde dessa arbe-
ten ha utförts under regnet: Tvätta och tjära lagringskärl, städa inomhus, 
flytta om spannmål, bära ut gödsel, göra i ordning gödselstaden, rensa 
utsäde, laga <gamla> rep och göra nya. Dessutom borde husfolket ha 
lagat sina jackor och kapuschonger. 2,4 Under helgdagar hade man kun-
nat rensa gamla diken, underhålla landsvägen, skära tillbaka buskage, 
gräva om trädgården, rensa ängen, binda vidjor, rycka upp tistlar, mala 
emmervete samt städa. När slavar blivit sjuka hade man inte bort ge dem 
lika mycket att äta. 2,5 Då han [familjefadern] i lugn och ro tagit reda på 
vad som återstår att göra skall han se till att det blir gjort. Vidare skall 
han gå igenom räkenskaperna över pengar och spannmål, över vad som 
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anskaffats som foder och likaså över vin och olja, alltså över vad som sålts, 
vad man fått <för det>, vad som återstår och vad det finns att sälja. Det 
som bör godtas som tillfredsställande skall godtas. 2,6 Vidare skall det 
som återstår visas upp, och om något saknas för året skall det anskaffas, 
det som är för mycket skall säljas och det som behöver upphandlas av 
entreprenör skall placeras hos en sådan. Slutligen skall han ge direktiv 
om vilka arbeten som han vill ha utförda <av gårdsfolket> och vilka som 
skall auktioneras ut, och allt detta skall han lämna skriftligt. Han skall 
också inspektera boskapen.

att göra auktion
2,7 Familjefadern bör sälja på auktion. Han bör sälja olja, om den har ett 
<godtagbart> pris, vidare vin, det spannmål som är över, gamla oxar, 
uttjänta dragdjur, uttjänta får, ull, fällar, en gammal vagn, gamla järn-
redskap, en åldrig slav, en sjuklig slav, och om det finns något annat över-
flödigt skall han sälja det. Det är lämpligt att en familjefar är ivrig att 
sälja, inte att köpa.

i sin tidiga ungdom  
bör man plantera i jorden

3,1 Det är lämpligt att en familjefader i sin tidiga ungdom är ivrig att 
plantera i jorden. Att bygga bör man överväga länge, men plantera be-
höver man inte fundera på utan bara göra. När åldern hunnit till 36 bör 
du bygga, om du har planterad mark, och du bör bygga så att husen inte 
letar efter ägorna och inte heller ägorna efter husen.

Hur man skall Ha sin lantgård bebyggd
3,2 Det är viktigt att en familjefader har sin lantgård välförsedd med 
byggnader: Ett oljerum, ett rum för vin och många lagringskärl, så att 
han kan vara benägen att invänta ett högt pris. Det blir till fördel för 
både kassan, karaktären och äran. Man måste ha bra pressar, så att ar-
betet kan utföras väl. Då oliverna skördats skall oljan genast beredas, 
så att den inte förstörs. Tänk på att det varje år brukar komma kraftiga 
oväder och skaka ner oliverna. 3,3 Om du snabbt tar upp dem och har 
kärl beredda, blir det ingen skada av ett oväder, och oljan blir färskare 
och bättre. 3,4 Om oliverna ligger för länge på marken och på en träbot-
ten blir de skämda, och oljan kommer att lukta illa. Från vilken oliv som 
helst kan det bli bra olja, om du gör den i rätt tid. 3,5 På en olivlund om 
120 plogland [30 ha] bör man ha två uppsättningar <utrustning>, om det 
är en bra olivlund, tätt planterad och rätt skött. Det bör finnas särskilda 
olivkvarnar av olika storlekar, så att du kan skifta kvarnstenarna, om de 
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blir slitna, och vidare <för varje press> särskilda rep av läder, sex häv-
armar, tolv krampor, brokar av läder och grekiska lyftblock. Man drar 
<varje block> med två rep av esparto. 3,6 Med åtta små hjul där uppe och 
sex där nere – du drar snabbare om du gör hjul – lyfts det långsammare 
men med mindre ansträngning.

Hur du Har stallen väl byggda
4 Du skall ha bra stall för oxarna och bra faliskiska krubbor, avgränsade 
med galler. Det bör vara en fot mellan gallren. Om du gjort dem sådana, 
kommer oxarna inte att kasta ut fodret. Bygg boningshuset efter dina 
resurser. Om du byggt väl på ett fint gods, om du disponerat byggna-
den väl och du kan bo på rätt sätt även på landet, kommer du hellre dit 
och oftare, egendomen blir bättre skött, det blir färre misstag och du 
får större avkastning. Pannan kommer före nacken1. Var god mot dina 
grannar. Låt inte ditt husfolk bete sig illa. Om grannskapet gärna ser 
dig, kommer du lättare att sälja dina produkter, hitta entreprenörer till 
arbeten och hyra tillfälliga arbetare. Om du skall bygga, kommer de att 
hjälpa dig med dagsverken, dragdjur och virke. Om något behov skulle 
uppstå (förhoppningsvis inte), kommer de gärna att försvara dig.

förvaltarens plikter
5,1 Detta skall vara förvaltarens åligganden: Han skall tillämpa god disci-
plin. Helgdagar skall iakttas. Han skall hålla sin hand borta från andras 
egendom, men egna tillhörigheter skall han noggrant slå vakt om. Hus-
folket skall avhålla sig från tvister. Om någon begått en förseelse i något 
avseende skall han [förvaltaren] straffa honom i god ordning, efter hur 
stor skadan varit. 5,2 Det bör inte stå illa till med husfolket, och de skall 
inte frysa, inte gå hungriga. Han skall hålla dem väl sysselsatta i arbetet 
och på så sätt lättare hålla dem borta från dåligheter och annans egen-
dom. Om förvaltaren inte tillåter någon att begå oegentligheter, kom-
mer de inte heller att göra det. Om han <däremot> tillåter det, skall 
ägaren inte låta det vara ostraffat. Han skall visa uppskattning för en 
god prestation, så att även andra skall få lust att handla rätt. Förvaltaren 
skall inte vara en kringvandrare: Han skall alltid vara nykter och inte gå 
bort på middag till någon. Han skall hålla husfolket i arbete. Han skall 
se till att det som ägaren befallt utförs. Han skall inte tro att han kan 
mer än ägaren. 5,3 Ägarens vänner skall han anse som sina vänner. Han 
skall lyssna på den som han ombetts höra. Han skall inte utan ägarens 
befallning förrätta någon religiös rit vid vägskälet eller på härden utom 
på compitaliefesten. Han skall inte låna ut till någon. Vad hans ägare 
lånat ut skall han driva in. Han får inte låna ut utsäde, livsmedel, em-
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mervete, vin eller olja till någon. Han skall ha två eller tre familjer, som 
han kan be om sådant han behöver och till vilka han kan ge sådant, men 
för övrigt inte till någon. Han skall ofta gå igenom räkenskaperna med 
husbonden. 5,4 Han skall inte ha samma daglönare eller samme politor 
[entreprenör för spannmål]2 alltför länge. Han får inte köpa något utan 
husbondens vetskap och inte heller ha dolt något för husbonden. Han 
får inte hålla någon ’parasit’ [privat gäst]. Han får inte ha rådfrågat nå-
gon teckentydare, fågelskådare, spåman eller astrolog. Han får inte vara 
bedräglig om spannmålen, ty det är olycksbringande. Han skall se till att 
han kan utföra alla sorters göromål i lantbruket, och han bör göra det 
ofta, bara han inte blir trött. 5,5 Om han gör så, kommer han att veta vad 
som rör sig i husfolkets tankar, och även de kommer att arbeta tåligare. 
Om han gör så, kommer han <dessutom> inte att vilja gå omkring så 
mycket, han blir friskare och sover bättre. Han skall gå ur sängen först 
och gå till sängs sist. Först skall han se till att gården är stängd, att var 
och en sover på sin plats och att djuren har foder. 5,6 Se till att oxarna 
är omskötta med största noggrannhet. Var lite generös mot oxdrivarna, 
så att de får större lust att sköta djuren. Se till att du har bra årder och 
plogar. Se till att du inte plöjer rutten jord eller driver dit någon vagn eller 
någon boskap. Om du inte ger akt på detta kommer du att förlora tre års 
avkastning på den mark dit du drivit dem. 5,7 Lägg ordentligt med strö 
under boskap och oxar, och deras klövar skall vårdas. Var uppmärksam 
på skabb hos boskap och dragdjur. Denna brukar komma av hunger och 
om det regnar. Se till att alla göromål görs i rätt tid, ty lantbruket är nu 
sådant, att om du gjort en sak alltför sent så kommer du att göra alla 
göromål för sent. Om det saknas halm att lägga under <djuren>, samla 
löv av stenek och lägg det under får och oxar. 5,8 Se till att du har en 
stor gödselstad. Spara gödseln noggrant. Då du skall föra ut den, rensa 
den och finfördela den. Kör ut den under hösten. gräv runt oliverna på 
hösten och tillsätt gödsel. Skär löv av poppel, alm och ek i tid och spara 
det, inte helt torrt, som foder åt fåren. Lägg på samma sätt in grönfoder, 
efterskörden från ängen, men lägg in det torrt. Efter höstregnet skall du 
så rova, foderväxter och lupin. 

på vilka platser du skall odla växter
6,1 Du bör ge akt på var du bör odla på följande sätt: Där jorden är fet, 
bördig och utan träd, den åkern bör användas till spannmål. Om samma 
åker är utsatt för dimmor skall helst rova, rättika, hirs och kolvhirs sås. 
I en fet och varm jord planteras oliver att lägga in: Den större Radius, 
Sallentina, Orces, Posia, Sergia, Culminia och Albicera. Plantera <alltså> i 
synnerhet den av dessa som man säger är bäst i trakten. Sätt denna sorts 

m a r c u s  p o r c i u s  c a t o  5,4–6,1

kap. 6



• 24 •

oliv med 25 eller 30 fots [7,5 eller 9 m] mellanrum. 6,2 Till att plantera en 
olivlund väljs mark som vetter åt västanvinden och är öppen mot solen. 
Någon annan är inte bra. På den mark, som är kallare och magrare, bör 
man plantera oliven Licinia. Om du planterat den på en fet eller varm 
plats, kommer skörden att vara oduglig, trädet att gå under av att lämna 
frukt och röd mossa att vara besvärlig. 6,3 Plantera runt kanterna och 
längs vägarna almar och till en del popplar, så att du har löv åt får och 
oxar. Där kommer också virke att finnas till hands, om du behöver något. 
Om det vid dessa platser finns flodbrinkar eller en fuktig plats, plantera 
där toppar av poppel och en odling av rör. gör i ordning detta på följande 
sätt: Vänd om jorden med djupspaden, plantera där ögon3 av rör tre fot 
[0,9 m] från varandra, och plantera där också vild sparris, som det skall 
bli sparris av. 6,4 En odling av rör går nämligen bra ihop med vild sparris 
därför att den grävs om, antänds och har skugga under rätt tid. Plantera 
grekiskt vide runt rörodlingen, så att du har något att binda upp vin-
rankorna med. ge akt på följande angående den mark där vin bör plan-
teras: På den plats, som är bäst för vin och öppen mot solen, plantera där 
den lilla och den dubbla Aminea, Eugenia och den lilla Heluola. Plantera 
på den plats, som är fet eller mer utsatt för dimma, den större Aminea  
eller Murgentina, Apiana och Lucana. De andra sorterna vin, särskilt de 
blandade, passar i vilken jordmån som helst. 

beträffande en egendom som  
ligger nära en stad

7,1 Det är mycket lämpligt att en lantegendom nära en stad har en frukt-
trädgård. Både virke och käppar kan säljas, och ägaren kommer också att 
ha vad han själv behöver. På samma egendom bör vad som passar just där 
planteras. Åtskilliga slags vin, den lilla Aminea för vinet, den större Ami-
nea och Apiana. 7,2 De <sistnämnda> sparas i en kruka bland druvskal, 
och samma rätteligen i sirap, i druvmust och i eftervin. De du skall hänga 
är de med hårda druvor, den större Aminea, eller också sparar man dem 
rätteligen i smedjan för att bli russin. 7,3 Frukt: Av kvitten Strutia och 
Cotonea, av äpplen Scantiana, Quiriniana och andra för inläggning samt 
Mustea och granatäpplen – dit måste man tillföra svinurin eller svin-
gödsel till rötterna så att det blir som näring för äpplena. 7,4 Av päron 
Volema, Aniciana, Sementiua (dessa blir bra om de läggs in i sirap), Taren-
tina, Mustea, Cucurbitiua och andra; plantera eller ympa in så många som 
möjligt. Av oliver Orces och Posia – dessa läggs mycket bra in antingen 
gröna i saltlake eller krossade i mastixolja, eller också lägg Orces i salt i 
fem dagar när de blivit mörka och torra, skaka därpå bort saltet och lägg 
dem två dagar i solen. Lägg dem annars utan salt i druvmust. Lägg in 
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rönnbär i sirap, eller torka dem och gör dem riktigt torra. På samma sätt 
kan du göra med päron.

var du skall plantera fikon
8,1 Plantera fikon av sorten Marisca i en kalkhaltig och öppen jord. Plan-
tera <sorterna> Africana, Herculana, Sacontina, Hiberna och de mörka 
Tellana med långt skaft på en fetare eller gödslad jord. Om du har en 
bevattnad äng, eller en torr om en bevattnad inte finns, låt gräset växa 
så att du inte blir utan foder. 8,2 Nära staden skall man ha en trädgård 
av alla slag, alla slags blommor till kransar, lökar från Megara, bröllops-
myrten, vit och svart myrten, delfisk och cyprisk lager, vild lager, nötter 
– Calva, Abellana, Praenestina – samt mandel. Se till att detta planteras. 
En egendom nära en stad, och särskilt om detta är enda egendomen man 
har, skall man göra i ordning och plantera så att man får den så produktiv 
som möjligt.

videbuskar på vattenrika platser
9 Videbuskar bör man plantera på vattenrika, fuktiga, skuggiga platser 
och nära floder. Se till att de antingen kommer ägaren till nytta eller att 
man kan sälja. Om du har vatten, så gör helst i ordning konstbevattnade 
beten. Om du inte har vatten, gör så mycket torra marker som möjligt. 
Detta är en gård som det är lämpligt att etablera var du vill.

Hur man bör utrusta en 
olivodling om 240 plogland

10,1 En förvaltare, en husföreståndarinna, fem arbetare, tre oxdrivare, 
en åsneskötare, en svinaherde, en fåraherde, inalles tretton människor. 
Tre oxpar, tre åsnor med klövjesadlar för att forsla gödsel, en åsna till 
kvarnen, 100 får. 10,2 Fem uppsättningar utrustning för olivhantering, en 
bronskittel på 30 quadrantalia [780 l], ett lock av brons, tre krokar av järn, 
tre vattenkrus, två trattar, en bronskittel som rymmer fem quadrantalia 
[130 l], tre krokar, en liten balja, två amforor för olja, en urna på femtio 
heminae [13,5 l], tre slevar, en vattenhink, en skål, en potta, ett handfat, 
en bricka, en slaskhink, en kanna, en skopa, en ljusstake, ett mått för 
en sextarius [0,55 l]. Vidare tre större vagnar, sex årder med billar, tre 
uppsättningar ok med remmar av läder, sex oxselar, 10,3 en harv, fyra 
släpor för gödsel, tre korgar för gödsel, tre klövjesadlar, tre sadlar för 
åsnor. Järnredskap: 8 grepar, 8 hackor, 4 spadar, 5 skovlar, två draghackor 
med fyra tänder, åtta liar, fem skäror, fem faskinknivar, tre yxor, tre kilar, 
en grynkvarn, två tänger, en omrörare, två fyrfat, 10,4 100 lagringskärl 
för olja, tolv baljor, tio lagringskärl för vindruvskal, tio för olivdrägg, tio 
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för vin, tjugo för spannmål och ett till lupiner, tio krukor, en spolbalja, 
en badbalja, två baljor till vatten, särskilda lock till <varje> lagringskärl 
och balja. En åsnekvarn och en kvarn som puttas <för hand>, en spansk 
kvarn, tre molilia,4 ett fyrkantigt bord, två runda bord av brons, två 
bord, tre långa bänkar, en bänk till sovrummet, tre pallar, fyra stolar, två 
karmstolar. 10,5 En säng i sovrummet, fyra sängar spända med remmar 
och tre sängar, en mortel av trä, en mortel till valkning, en vävstol, två 
mortlar, en mortelstöt till bondbönor, en till emmervete, en till utsäde, 
en som knäcker kärnor, ett skäppmått, ett mått om en halv skäppa. Åtta  
madrasser, åtta täcken, 16 kuddar, 10 överkast, tre handdukar, sex jackor 
åt slavarna. 

Hur det är lämpligt att utrusta  
100 plogland vingård

11,1 En föreståndare, en husföreståndarinna, tio arbetare, en oxdrivare, 
en åsnedrivare, en pilodlare, en svinaherde, inalles 16 personer. Två oxar, 
två åsnor till vagnarna, en åsna till kvarnen. Tre pressar med tillbehör. 
Lagringskärl där fem skördar kan rymmas, 800 cullei [416 000 l], 20 lag-
ringskärl till druvskal, 11,2 20 till spannmål, lock och täckare till varje 
lagringskärl, sex urnor med lock av esparto, fyra amforor med lock av 
esparto, två trattar, tre flätade silar, tre silar för att ta bort skum, tio krus 
till must, två vagnar, två årder, ett ok för vagn, ett ok för vingården, ett 
ok för åsna, en rund skiva av brons, ett molile5 till kvarnen, en bronskittel 
om en culleus [520 l], ett lock av brons, tre krokar av järn, <ytterligare> en 
bronskittel som rymmer en culleus [520 l], 11,3 två vattenkrus, en kanna, 
en skål, en potta, ett handfat, en vattenhink, en bricka, en skopa, en ljus-
stake, en slaskhink, fyra sängar, en bänk, två bord, ett fyrkantigt bord, 
ett klädskåp, ett skåp för redskap, sex långa bänkar, ett vattenhjul, ett 
skäppmått med järnskoning, ett mått om en halv skäppa, en spolbalja, 
en karmstol, en balja till lupiner, tio krukor, 11,4 seltyg för oxarna, tre 
kompletta seltyg för åsnorna, tre klövjesadlar, tre korgar till drägg, tre 
åsnekvarnar, en handkvarn. Järnredskap: Fem knivar till vass, sex kni-
var att använda i skogen, tre faskinknivar, fem yxor, fyra kilar, plogbil-
lar, tio grepar, sex spadar, fyra skovlar, två draghackor med fyra tänder, 
fyra släpor för gödsel, en gödselkorg, 40 skäror för vin, tio skäror för  
buskage, 11,5 två fyrfat, två tänger, en omrörare, 20 små korgar från Ame-
ria, 40 korgar för sådd eller tråg, 40 spadar av trä, två tråg, fyra madras-
ser, fyra täcken, sex kuddar, sex överkast, tre handdukar och sex jackor 
åt slavarna. 
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Hur det är lämpligt att utrusta  
fem uppsättningar olivpressar

12 Det som behövs till en anläggning med fem olivpressar: Fem <kor-
rekt> inställda pressar, tre extra, fem vindspel, ett vindspel extra, fem rep 
av läder, fem rep att höja pressen med, fem brokar, tio lyftblock, fem rep-
öglor, fem korta bjälkar där pressarna skall vila, tre krukor, 40 stänger, 
40 klamrar, sex anordningar i trä för att hålla ihop trädelarna, om de 
spricker isär, och kilar, fem olivkvarnar, tio små axlar, tio tråg, tio spadar 
i trä, fem skovlar av järn.

Hur det är lämpligt att ställa i ordning  
ett pressrum ocH ett oljerum

13,1 Det som behövs till en olivpress som är i användning: Ett krus, en 
bronskittel som rymmer fem quadrantalia [130 l], tre krokar av järn, ett 
runt bord av brons, kvarn, en sil, ett durkslag, en yxa, en bänk, en kruka 
för vin, en nyckel till pressen, en säng där de två fria vakterna kan ligga 
- den tredje, en slav, får ligga hos arbetarna - nya och gamla säckar, ett 
rep <till blocket>, en ”kudde” [maskindel där pressen kan vila], lampor, 
en djurhud, två små släpor, ett redskapsställ, en trappstege.

vad som beHövs i ett oljerum
13,2 Till oljerummet behövs detta: Lagringskärl till olja, lock, 14 baljor till 
olja, två större och två mindre skålar, tre slevar av brons, två amforor för 
olja, ett vattenkrus, en urna om 50 heminae [13,5 l], ett sextarius-mått för 
olja, en liten balja, två trattar, två svampar, två krus i lergods, två behål-
lare om en urna [13 l], två slevar av trä, två nycklar med galler till källarna, 
en våg, en vikt om hundra skålpund [32,7 kg] och de övriga vikterna.

om du skall uppHandla på entreprenad  
att få en lantgård byggd

14,1 Om du skall upphandla att bygga en ny lantgård från grunden, är det 
lämpligt att byggaren skall tillverka följande: Alla väggar, som man vill 
ha dem, med kalk och puts, vidare pelare av rätvinklig sten, allt träarbete 
som krävs, trösklar, dörrposter, överstycken, bjälkar och taksparrar, åt 
oxarna inhägnader för vinter och sommar, faliskiska krubbor, 14,2 häst-
stall, kammare åt husfolket, tre visthus, ett runt bord, två kittlar, tio 
kättar, en härd, en stor port och en annan som husbonden bestämmer, 
fönster (galler på de stora fönstren; tio fönster två fot [60 cm] höga, sex 
små), tre bänkar, fem stolar, två vävstolar, sex gluggar, en liten mortel för 
att krossa vete, en mortel för valkning, <yttre> dekorationer, två full-
ständiga pressar. 14,3 Virket och det som behövs till detta skall ägaren 
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hålla, och till arbetet skall han lämna en såg, ett snöre – entreprenören 
skall givetvis hugga virket, klyva det, skära det och anpassa det –, sten, 
kalk, sand, vatten, halm samt jord att göra puts av. Om gården träffas av 
åskan skall saken hänskjutas till en skiljedomare. Priset för detta arbete 
skall för en god ägare, som i god ordning levererar det som behövs och 
betalar ordentligt, vara två sestertier för varje takpanna. 14,4 Taket skall 
beräknas på följande sätt: En hel takpanna räknas som en. De pannor 
som inte är hela räknas två som en, om en fjärdedel är borta. De som hör 
till vattenrännorna räknas var och en som två. Så många, som nockteglen 
är, räknas de som fyra för varje.

En lantgård <av annat material>: gör grunderna av sten och kalk en 
fot [30 cm] över mark, resten av väggarna i lertegel, dörrposter och in-
passningar efter behov. 14,5 Det övriga följer samma regel som för en gård 
av kalkcement. Priset blir en och en halv sestertie6 för varje takpanna.

På en hälsosam plats och med en god ägare gäller de priser som ovan 
angivits. På en ohälsosam plats, där man inte kan arbeta under somma-
ren, bör för en god ägare tillkomma en fjärdedel av priset.

om att bygga murar
15 Murar av kalk, cement, sten: Ägaren skall hålla allt som behövs till 
arbetet. Det är lämpligt att man upphandlar bygget av muren så: Fem fot 
[1,5 m] hög och en fot [30 cm] överstycke, en och en halv fot [45 cm] tjock 
och till en längd av <så och så många> fot samt att det ingår i uppdraget 
att putsa muren. Om han upphandlar att bygga murarna till gården blir 
priset tio sestertier för hundra <kvadrat>fot [9 m²] – det vill säga tio fot 
[3 m] åt varje håll – av en mur fem fot [1,5 m] hög, 20 fot [6 m] lång och 
en och en halv fot [45 cm] <tjock>. Ägaren skall göra grunden och till 
arbetet hålla en skäppa [8,75 l] kalk och två skäppor [17,5 l] sand för varje 
fot av murens längd.

om att arrendera ut tillverkningen  
av kalk till en andelsägare

16 De som ger en entreprenör ett deluppdrag att bränna kalk gör detta 
på följande sätt: Kalkbrännaren genomför arbetet, bränner kalken, tar 
ut den ur ugnen och gör också i ordning veden till ugnen. Ägaren håller 
kalkstenen och den ved som krävs till ugnen.

vad som är rätt tid på året  
<att avverka> byggnadsvirke

17,1 Bergek, byggnadsvirke och pålar <till stöd för växter> är det alltid 
tid att avverka från sommarsolståndet fram till vintersolståndet. Andra 
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träd, som har frön, är det rätt tid att avverka när fröna mognat. De träd, 
som inte har frön, är det tid att avverka när det går att barka dem. Efter-
som andra slags träd samtidigt har omogna och mogna frön – frö av 
cypress och pinje kan du samla när som helst på året – är de även mogna 
och lämpliga att avverka när som helst på året. 17,2 På samma träd finns 
det <både> kottar7 från föregående år, och ur dem skall det falla frön, 
och årets kottar. Då dessa börjat öppna sig, är det lämpligt att de samlas 
in; vid tiden för sådden börjar de mogna, och därpå fortsätter de att vara 
<mogna> under mer än åtta månader. Årets kottar är gröna. Almen är 
lämplig <att avverka även> vid en annan tidpunkt8, <nämligen> när dess 
löv faller.

om du vill bygga ett pressrum
18,1 Om du vill bygga ett pressrum med fyra pressar, så att de står vän-
da mot varandra, sätt ihop pressarna på följande sätt: Stockar, två fot  
[60 cm] tjocka och 9 fot [2,7 m] långa med tappar och urgröpningar, tre 
och en halv fot [105 cm] långa och skurna sex fingerbredder [10,5 cm] 
djupt. 18,2 Den första urgröpningen skall börja en och en halv fot [45 cm] 
ned ifrån. Mellan stockarna och väggen skall det vara två fot [60 cm], mel-
lan stockarna en fot [30 cm], från stockarna till den första stolpen 16 fot  
[4,8 m] i rät vinkel. Stolparna skall vara två fot [60 cm] tjocka och 10 fot 
[3 m] höga med sina tappar. Vindspelet skall vara nio fot [2,7 m] utom 
tapparna, pressbommen 25 fot [7,5 m] lång och däri en tunga om två 
och en halv fot [75 cm]. Som golv för två pressar med sina rännor 34 fot  
[10,2 m]. Åt kvarnarna behövs 20 fots [6 m] golv till höger och vänster. 
Mellan två stolpar är det 22 fots [6,6 m] utrymme för hävarmarna.  
18,3 För den andra utrustningen mitt emot krävs 20 fot [6 m] från den 
bortersta stolpen till den vägg som är bakom stockarna. Totalt tar pres-
sarna för fyra uppsättningar i anspråk ett utrymme om 66 fot [19,8 m] i 
bredd och 54 [16,2 m] i längd mellan väggarna.

Där du skall ställa stockarna skall du göra god grund, fem fot [1,5 m] 
djup, och lägg i hård sten. Hela lagret skall vara fem fot [1,5 m] långt, 
två och en halv fot [75 cm] brett och en och en halv fot [45 cm] tjockt.  
18,4 gör där ett hål för de två fundamenten, och res där stockarna på ste-
nen som fundament. Fyll det som blir över mellan de två stockarna med 
eke och häll i bly. Låt den övre änden av stockarna vara en tapp, sex fing-
erbredder [11 cm] hög, och sätt i den fast ett överstycke av eke. 18,5 För att 
det skall finnas någonstans för stolparna att stå, gör grunder om fem fot 
[1,5 m] med en plan yta i sten, två och en halv fot [75 cm] lång, två och en 
halv fot [75 cm] bred och en och en halv fot [45 cm] tjock. Res stolparna 
på den. Res upp den andra stolpen på samma sätt. Lägg en plan bjälke 
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över stockarna och stolparna, två fot [60 cm] bred, en fot [30 cm] tjock 
och 37 fot [11,1 m] lång, eller gör den dubbel om du inte har någon som är 
stark nog. Lägg sedan på dessa bjälkar, mellan kanalerna och de bortersta 
väggarna där kvarnarna skall stå, en liten bjälke om 23,5 fot [7 m] och 
en och en halv fot [45 cm] tjock, eller två sådana i stället för en enda. 
18,6 Placera på dessa bjälkar andra bjälkar som slutar mot stockarna och 
stolparna, bygg upp väggar på dessa och förbind dem med stommen så att 
de blir tunga nog. Där du skall göra pressbotten, gör grundmurar fem fot 
[1,5 m] tjocka och sex fot [1,8 m] breda. gör botten och rännan runt fyra 
och en halv fot [1,35 m] breda. 18,7 gör för resten av golvet grunden två 
fot [60 cm] tjock. Packa först grunderna hårt och bygg sedan ett halvfots 
[15 cm] skal av finfördelad cement och kalksten med sand på varje ställe. 
gör golvytan på följande sätt: Då du jämnat den gör först ett skal av lera 
och sandblandad kalk och bearbeta den med stötar. gör ett skal till på 
samma sätt. Lägg ovanpå det kalk som siktats i ett såll, två fingerbredder 
[3,5 cm] tjockt. Bygg därpå ett golvlager av torrt tegel. Då detta byggts, 
bulta det och riv av det så att det blir ett bra golv. 18,8 gör stockarna och 
bjälkarna av ek eller tall. Om du vill göra kortare bjälkar, låt rännorna gå 
utanför pelaren. Om du gör så kommer bjälkar att behövas som är 22 fot 
[6,6 m] långa. 18,9 gör digeln i oljepressen 4 fot [1,2 m] bred med puniska 
fogar och 6 fingerbredder [10,5 cm] tjock. Sätt in klamringar av stenek. 
Då du fäst dessa, lås dem med nycklar av kornell. Foga in tre band i denna 
digel och fäst dessa band i digeln med spikar av järn. gör själva digeln av 
alme eller valnöt. Om du har båda, växla om mellan träslagen.

stolpar till utrustningen för vinberedning
19,1 Till vinpressar skall du göra stolparna och stockarna två fot högre. 
Ovanför urgröpningarna i stockarna – det skall vara en fot [30 cm] mel-
lan dem – skall du för en enda krampa göra en plats en halv fot [15 cm] i 
fyrkant. gör sex hål i vindspelet, det första en halv fot [15 cm] från tap-
pen, och dela det övriga utrymmet så rätt som möjligt. 19,2 Sätt en liten 
krok mitt på vindspelet. Mät i utrymmet mellan stockarna ut mitten, där 
det är lämpligt att fästa kroken, så att pressen kommer precis i mitten. 
Då du skall göra tungan, mät upp den från mitten av pressen så att den 
passar väl in mellan stockarna. Lämna ett spelrum om en tum [2,5 cm]. 
De längsta hävarmarna skall vara 18 fot [5,4 m], nästa 16 [4,8 m], de därpå 
15 [4,5 m], och de man lyfter efter med skall vara 12 fot [3,6 m], 10 fot  
[3 m] och i tredje hand åtta fot [2,4 m].
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Hur man bör konstruera en olivkvarn
20,1 Den tapp av järn som står upp på stentrumman [miliarium] skall stå 
lodrätt upp mitt i. Den skall fixeras väl med kilar av pilträ runt om och 
sedan skall man hälla på bly. Se till att tappen inte lutar. Om den rubbas, 
ta ur den och gör om det på samma sätt, så att den inte rubbas. 20,2 gör 
åt kvarnstenarna korta nav [modioli] av trä från olivsorten Orces, smält in 
bly runt dem och se till att de inte sitter löst. Sätt dem på axeln [cupa]. 
gör stadiga muffar [cunicae], en tum [2,5 cm] breda, och se till att de åt 
två håll har en läpp [överskjutande kant], som man fäster med dubbla 
spikar så att de inte lossnar.

Hur du konstruerar en cupa  
[axel] till olivkvarnen

21,1 gör axeln [cupa] tio fot [3 m] lång, så tjock som naven kräver. Mitt i 
den, där den passar in mellan kvarnstenarna, gör där ett hål så stort som 
järntappen <är tjock>, så att du kan trä på den på tappen. Sätt där in ett 
rör av järn som passar till både tappen och axeln. 21,2 Mellan kvarnste-
narna borrar du till höger och vänster genom axeln fyra fingerbredder 
[7,5 cm] brett och tre fingerbredder [5,5 cm] djupt. Fäst under axeln en 
järnplåt så stor som axeln är på mitten och med ett hål i, som passar på 
tappen. Runt om, där du gjort hål till höger och vänster, sätt där in me-
tallbleck och vik alla fyra blecken mot den nedre delen av axeln. 21,3 Sätt 
till höger och vänster på båda sidor om hålen vid blecken små metallbleck 
och fäst dem i varandra, så att inte hålen blir större, där små axlar skall 
sättas in. Där axeln ansluter till naven <på kvarnstenarna> skall den 
på båda sidor omges av fyra bussningar [imbrices] av järn. gör så att du 
kan fästa bussningarna var för sig på båda sidor och fäst dem med små 
spikar mitt på. Borra på utsidan utanför dessa genom axeln ett hål, där 
en spik skall gå igenom, som skall stänga in kvarnstenen. 21,4 Sätt över 
hålet in en järnskoning [librarium] sex fingerbredder [11 cm] bred och 
med hål från båda sidor där spiken skall gå igenom. Allt detta sker för 
att axeln inte skall nötas ner mot stenen. gör fyra ringar [armillae] som 
du sätter runt kvarnstenen, så att inte axeln och spiken nöts från insidan.  
21,5 gör axeln av alme eller bok. Samme hantverkare som gjort det järn 
som behövs bör montera det också. Arbetet kostar 60 sestertier. Köp för 
fyra sestertier bly till axeln. Dagsverkena för honom som gör axeln, sätter 
i axlarna och gjuter bly i dem blir 8 sestertier, och samme man bör också 
justera kvarnen. Utgiften blir totalt 72 sestertier utom ersättningen till 
medhjälparna. 
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Hur du sätter iHop en olivkvarn
22,1 Olivkvarnen är det lämpligt att justera på följande sätt: Justerings-
kilen [librator] bör fästas på lika avstånd från ytterväggarna [labra]. Det är 
nödvändigt att kvarnstenen är minst en fingerbredd [1,75 cm] från botten 
av morteln [understenen, mortarium]. Man måste se till att kvarnstenar-
na inte nöter mot morteln. Mellan kvarnstenen och stentrumman skall 
det vara en fingerbredd [1,75 cm]. Om det är mera och kvarnstenarna är 
för långt borta skall man linda om stentrumman tätt och hårt med rep, 
så att du fyller upp det som är för mycket. 22,2 Om kvarnstenarna är för 
höga [= stora] och kvarnen sliter för mycket neråt, lägg små ringar av trä 
med hål i på stentrumman runt om tappen. Ställ in höjden så. Anpassa 
på samma sätt bredden med små runda träbitar eller ringar av järn, ända 
tills den är lagom. 22,3 En olivkvarn köps i Suessa för 400 sestertier och 
50 skålpund [16,4 kg] olja. Monteringen kostar 60 sestertier, frakten med 
oxspann på sex dagar, 6 man med oxdrivare 172 sestertier, en komplett 
axel 72 sestertier, för oljan 25 sestertier eller inalles 729 sestertier. I Pom-
peji är priset 384 sestertier, frakt 280. Den monteras och anpassas bättre 
hemma, och för det blir det 60 sestertier. Summa 724 sestertier. 22,4 Om 
du skall skaffa <nya> kvarnstenar till gamla kvarnar så är de i mitten en 
fot och tre fingerbredder [35,3 cm] tjocka och tre och en halv fot [105 cm] 
höga [= i diameter]. Hålet är en halv fot [15 cm] i fyrkant. Då du fört hem 
dem skall de installeras i kvarnen. Sådana köps vid Rufriums murar för 
180 sestertier och anpassas för 30. De köps för samma pris i Pompeji.

att förbereda det som beHövs  
till vinskörden

23,1 Se till att det görs i ordning som behövs till vinskörden. Kärl skall 
tvättas, korgar lagas och tjäras, de lagringskärl som behövs skall tjäras. 
När det regnar skall korgar göras i ordning och lagas, emmervete malas, 
saltfisk köpas och nedfallna oliver saltas. 23,2 Samla in, när det är tillfälle 
för det, blandade druvor till det tidiga vin som arbetarna skall dricka. 
Dela upp på ett rent sätt druvsaften från alla dagar lika i lagringskärlen. 
Om det behövs, tillsätt till druvsaften druvmust som kokats på själv-
runnen druvsaft, och tillsätt en fyrtiondedel druvmust eller ett och ett 
halvt skålpund [½ kg] salt till en culleus [520 l]. 23,3 Om du tillsätter 
marmorkross, ta då ett skålpund till en culleus [520 l]. Häll det i en kruka, 
blanda det med druvsaften och häll detta i lagringskärlet. Om du skall 
tillsätta kåda, finfördela tre skålpund [1 kg] till en culleus [520 l] druvsaft, 
lägg det i en påse och låt den hänga ner i lagringskärlet med druvsaft. 
Skaka ofta påsen så att kådan droppar ut fullständigt. 23,4 Om du tillsatt 
druvmust, marmorkross eller kåda, rör ofta om under tjugo dagar och 
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pressa varje dag. Dela upp druvsaften från andra pressningen över de 
olika lagringskärlen och sätt till detsamma.

Hur grekiskt vin tillverkas
24 grekiskt vin bör tillverkas på följande sätt: Skörda ordentligt mogna 
Apiana-druvor. Då du skördat dem, tillsätt i varje culleus [520 l] av den 
druvsaften två quadrantalia [52 l] gammalt havsvatten eller en skäppa 
[8,75 l] rent salt. Häng saltet i en påse och låt det smälta ner i druvsaften. 
Om du vill göra vin på Heluola, ta då hälften Heluola, hälften Apiana och 
tillsätt en trettiondedel gammal druvmust. Till allt vin som du behand-
lar med druvmust skall du tillsätta en trettiondel druvmust.

Hur mogna druvor bevaras
25 Då vinet är moget och skall skördas, se till att det först sparas åt husets 
folk och de egna, och se till att plocka det riktigt ordentligt moget och 
torrt, så att vinet inte tappar sin egenart. 
 Sikta de nygjorda vindruvsskalen varje dag på en bädd spänd med rep 
eller gör i ordning ett såll för detta. Pressa ner dem i tjärade lagringskärl 
eller i en tjärad pressbassäng. Låt sedan den slutas till ordentligt, så att 
du kan ge skalen till oxarna under vintern. Vattna dem också lite allt-
eftersom; det blir lora åt husfolket att dricka.

Hur utrustningen för vinberedning  
beHandlas efter vinskörden

26 Då vinskörden avslutats skall du låta pressen, korgarna, påsarna, re-
pen, stödkäpparna och klämmorna läggas undan, varje sak på sin plats. 
Se till att lagringskärlen med vin skummas av två gånger om dagen och 
att du för detta har särskilda borstar för varje kärl, som du gnider av 
mynningarna med. Då det gått trettio dagar, slut till lagringskärlen, 
om de är ordentligt skummade. Om du vill skilja ut vinet från dräggen  
[= tappa om vinet], är detta rätta tiden för den saken.

Hur du sår
27 Så ocinum9, fodervicker, bockhornsklöver, bondböna och linsvicker 
som foder åt oxarna. gör en andra och en tredje sådd av foderväxter, 
och så därefter andra växter. Det skall vara gropar i trädan för oliv, alm, 
vin och fikon, och plantera <sådana> samtidigt som <du sår> grödan. 
Om jordmånen är torr, plantera oliverna under sådden, beskär de späda 
plantor, som förut planterats, och gräv om runt träden.
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Hur du bär dig åt när du planterar  
oliv ocH övriga växter

28,1 Då du skall plantera ut oliv, alm, fikon, fruktträd, vin, tall och cy-
press, ta då upp plantan ordentligt med rötterna och tillsammans med så 
mycket som möjligt av rotklumpen, och bind om den så att du kan bära 
den. Låt bära den i ett tråg eller en korg, och var noga med att inte gräva 
upp eller bära den, när det blåser eller regnar. Det måste man nämligen 
särskilt undvika. 28,2 Då du skall sätta ner plantan i gropen så lägg lite 
av den översta jorden i botten. Täck därefter med jord ända upp, trampa 
till ordentligt med fötterna och tryck därefter med en jungfru eller med 
klubbor så bra du kan. Detta är mycket bra för detta. Plantera tjockare 
träd, som är fem fingerbredder [8,8 cm] <tjocka>, avsågade, smörj in dem 
upptill med gödsel och bind om med löv.

Hur du fördelar gödsel
29 Fördela gödseln så här: Kör ut hälften till den sädesåker där du skall 
så foderväxter och, om där står oliver, gräv runt dem på samma gång 
och lägg på gödsel. Så foderväxterna därefter. Lägg en fjärdedel runt de 
omgrävda oliverna, eftersom det behövs bäst, och täck gödseln med jord. 
Spara den andra [= sista] fjärdedelen till ängen, och kör, när det är som 
störst behov av den, ut den vid nymåne när västan blåser.

löv åt oxarna
30 ge oxarna löv av alm, poppel, ek, fikon så länge du har något. ge fåren 
färskt löv så länge du har sådant. Låt fåren roa sig, där du skall så, och ge 
dem löv ända tills foderväxterna ät mogna. Foderväxterna, som du lagt 
undan torrt, skall du spara särskilt till vintern, och betänk också hur lång 
vintern är.

vad du skall förbereda  
för att samla in oliverna

31,1 Till att skörda oliverna skall det förberedas som behövs: Mogna vid-
jor, <alltså> vide, skall samlas i rätt tid, så att man har något att göra nya 
korgar av och laga de gamla med. Låt lägga torrt virke till klämmor av 
stenek, alm, valnöt och fikon i gödsel eller i vatten, och gör klämmor av 
det när det behövs. gör stänger av stenek, järnek, lager och alm, så att 
de finns klara. 31,2 gör pressbommen i första hand av humlebok. Då du 
skall avverka virke av alm, pinje, valnöt, ja dessa och alla andra slags träd, 
hugg när månen är i avtagande, efter middagstid och utan sydvind. Det 
är rätt tid, när trädets frö är moget. Var försiktig så att du inte drar eller 
hugger det när det är dagg. De träd, som inte har frön, är mogna att av-
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verka när barken lossnar. Var försiktig så att du inte hanterar något virke 
eller något vin under sunnan, om det inte är nödvändigt.

Hur vin ocH fruktträd beskärs tidigt
32,1 Se till att du börjar beskära vin och träd tidigt och att du driver vinet 
<med avläggare> i en fåra. Se till att du leder vinet uppåt, så långt du kan 
göra detta. Träden bör beskäras på följande sätt: De grenar du lämnar 
skall peka åt olika håll, skäras av på rätt sätt och inte lämnas alltför tätt. 
32,2 Vinet skall ha gott om knutar längs alla grenar. Se noga till att du 
inte låter rankan hänga ner eller binder den för hårt. Se till att träden är 
väl förenade med vinstockarna, att tillräckligt många vinrankor finns vid 
varje träd och att dessa, när det behövs, leds ner ur träden för att tryckas 
ner i jorden. Skär av de gamla grenarna två år senare.

Hur en vingård blir återställd
33,1 gör så här så att en vingård blir återställd: Bind rankan med många 
knutar rakt, så att den inte är böjd. Led den alltid uppåt, så mycket du 
kan. Lämna på rätt sätt skott och sporrar. Dra upp rankan så högt som 
möjligt och bind den rätt, bara du inte drar åt för mycket om den. Be-
handla den så här: gräv om runt rothalsarna under sådden. 33,2 gräv 
runt omkring den beskurna rankan, börja plöja och gör sammanhäng-
ande fåror utanför och innanför. Dra upp de späda rankorna så tidigt 
som möjligt och jämna därpå till <jorden>. Beskär de gamla så lite som 
möjligt. Ta hellre ner dem, om det är nödvändigt, och skär av dem två år 
senare. Det är dags att skära tillbaka den unga rankan först när den vuxit 
sig stark. 33,3 Om vingården blir kal på stockar, plöj upp fåror mellan 
stockarna och plantera där rotade sticklingar. Undvik att skugga fårorna 
och gräv ofta. Så ocinum i en gammal vingård, om den är mager. Så inte 
något som går i frö, och lägg runt rothalsarna gödsel, agnar, vindruvs-
skal eller något av detta, så att de stärks bättre. 33,4 Då stocken börjat 
grönska, beskär den, bind ofta upp de nya rankorna, så att inte skotten 
bryts, och på det som redan går in mot stödet skall du binda de späda 
skotten lätt och rätta till dem, så att de vetter åt rätt håll. Bind rankorna, 
då druvan börjar skifta färg, beskär dem, ta fram druvorna och hacka 
runt rothalsarna.

Hur videodlingen skärs vid rätt tid
33,5 Beskär videodlingen vid rätt tid, barka den och bind ihop den trångt. 
Spara barken. Då du behöver <vide> i vingården, kasta en del i vatten 
och bind sedan. Spara vidjorna att göra korgar av.
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om att så
34,1 Jag återvänder till sådden. Så först där det är kallast och fuktigast. 
På de varmaste ställena bör sådden ske sist. Se till att du inte behandlar 
jord som är rutten.

om röd jord
34,2 I röd, svart, hård, stenig och sandig jord och likaså i all jord, som inte 
är vattnig, blir lupin bra. Så helst emmervete i krita, fukt, röd jord och 
jord som blir vattnig. Så durumvete i jordar som är torra, inte utsatta för 
ogräs och fria från skuggning. 

om var bondböna, fodervicker,  
vete ocH korn sås

35,1 Så bondböna på kraftig jord som inte är utsatt för oväder. Så foder-
vicker och bockhornsklöver på ställen som är så lite utsatta för ogräs som 
möjligt. Vete och durumvete bör sås på öppen jord, högt belägen, där 
det är sol så länge som möjligt. Så lins i stenig och röd jord som inte har 
ogräs. 35,2 Så korn på ställen där jorden är nybruten eller som kan brukas 
varje år. Tremånadersgröda bör sås där man inte kan få sådden att gå i 
mognad och där jorden på grund av sin fetma kan odlas varje år. Så rova 
och det man gör rovstjälkar av samt rättika i välgödslad eller fet jord.

vad som göder spannmål
36 Vad som göder spannmål: Duvspillning bör man strö på ängen, i träd-
gården eller på spannmålen. Ta noga vara på spillningen av get, får och 
oxe samt likaså all annan spillning. Häll eller vattna med olivdrägg vid 
fruktträden, vid de större rötterna en amfora [26 l], vid de mindre en 
urna [13 l] med hälften vatten, och gräv runt i förväg men inte djupt.

vad som är dåligt i spannmål
37,1 Vad som är dåligt i spannmål: Om du brukar en rutten jord. Kikärt 
är ett ont, eftersom den rycks upp och dessutom är salt. Korn, bock-
hornsklöver, linsvicker, alla dessa suger ut åkern, och <så gör även> alla 
växter som man rycker upp. För inte in olivkärnor i mark för spannmål. 
37,2 Vilka växter som tillför näring till åkern: Lupin, bondböna, foder-
vicker. Vad du gör gödningsmedel av: Halm, lupin, agnar, bönstänglar, 
ärtskidor, löv av stenek och ek. Rensa bort från åkern sommarfläder och 
odört och runt videodlingarna högt ogräs och starr. Lägg det ruttet un-
der fåren och oxarna som en lövbädd. Rengör en del av olivkärnorna och 
lägg dem i presstanken, häll på vatten och blanda väl med en skovel. Ta 
slam därifrån och lägg runt oliverna, som du grävt upp runt, och lägg 
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likaså dit brända kärnor. 37,3 Om en vinstock är mager, skär av dess skott, 
finfördela dem och plöj eller gräv ner dem nära intill på samma ställe.

gör följande vid lampljus under vintern: Yxa till de pålar och störar, 
som du tidigare lagt in under tak, nu när de är torra. gör facklor. För ut 
gödsel. 37,4 Rör inte vid virke, om det inte är månskifte eller månen är 
halv. Det trä, som du avverkat eller huggit under de sju närmaste dagarna 
sedan det varit fullmåne, kommer att vara bäst. Var överhuvud noggrann 
med att om möjligt inte hugga, avverka eller röra något trävirke, om det 
inte är torrt och vare sig fruset eller belagt med rimfrost. 37,5 Se till att 
du två gånger hackar och rensar sädesåkrarna och att du rycker bort 
vildhavren.

om beskurna vinstockar ocH fruktträd
Ta bort skotten från den beskurna vingården och fruktträden, gör en 
knippa och ordna <grenarna från> vinrankorna, fikonträ till spisen och 
de små träbitarna i en hög åt ägaren.

om kalkugnen
38,1 gör en kalkugn 10 fot [3 m] bred, 20 fot [6 m] hög och minska bred-
den högst upp till tre fot [90 cm]. Om du skall bränna i en enda eldstad, 
gör då ett så stort hålrum inuti att det räcker för att rymma askan, för 
att inte den skall behöva tas ut, och bygg brännugnen ordentligt. Se till 
att härden täcker hela botten av ugnen. 38,2 Om du skall bränna i två 
eldstäder behövs inget <stort> hålrum. Då det blir nödvändigt att ta ut 
askan, tar du ut den ur den ena eldstaden, och det är eld i den andra. Var 
noga med att du inte låter elden slockna utan att den alltid finns, och se 
till att den inte slocknar vare sig nattetid eller vid något annat tillfälle. 
För in bra sten i ugnen, så ljus och så lite brokig som möjligt. 38,3 Då du 
skall bygga ugnen, gör sidorna <på gropen> branta neråt. Då du grävt 
tillräckligt, gör då plats för ugnen så att den är så djup och så lite utsatt 
för vind som möjligt. Om du bara har plats att göra en ganska grund ugn, 
bygg upp toppen med <soltorkat> tegel eller betong och putsa överdelen 
på utsidan. 38,4 Då du gjort upp eld, lägg på lera, om det kommer ut 
någon låga på annat ställe än genom öppningen längst upp. Se till att det 
inte blåser in i eldstaden, och se framför allt till att sunnan inte kommer 
in. Detta är tecken på att kalken är bränd: De översta stenarna bör vara 
brända, och likaså skall de nedersta stenarna falla ihop brända och en 
mindre rökig låga gå upp.
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om du inte kan sälja ved ocH grenar
Om du inte kan sälja ved och grenar och inte har sten att bränna kalk 
av, bränn kol av veden. Bränn grenar och skott, som du har över efter 
användning, ute på åkern. Så vallmo på det ställe där du bränt dem.

vad som kan göras när det är dåligt väder
39,1 När det är dåliga väderförhållanden och arbete inte kan utföras ut-
omhus, för då ut gödsel till gödselstaden och städa oxstallet, fårstallet, 
gårdsplanen och byggnaderna ordentligt. Laga lagringskärlen med bly 
eller bind om dem med savrika band av eke. Om du lagat dem ordentligt 
eller bundit om dem ordentligt, fört in kitt i sprickor och tjärat dem bra, 
kan du göra vilket lagringskärl som helst till ett kärl för vin. gör ett kitt 
till lagringskärl på följande sätt: Ett skålpund [327 g] vax, ett skålpund 
[327 g] tjära, en tredjedels uns [9 g] svavel. 39,2 Häll allt detta i en ny kittel 
och tillsätt till det mald gips så att konsistensen blir som ett putsbruk. 
Laga lagringskärlen med detta. För att åstadkomma en enhetlig färg <på 
de ställen> där du lagat dem, blanda två delar rå lera och en del kalk och 
gör av det små tegelstenar, bränn dessa i ugnen, mal dem sedan och lägg 
på dem. Under regn skall du se efter vad som kan göras inomhus. Städa, 
för att inte vara sysslolös. Betänk att även om ingenting blir gjort blir 
<den löpande> utgiften inte alls mindre. 

vad som görs under våren
40,1 Under våren bör följande ske: Diken och gropar grävs, jorden vänds 
om i plantskolor och vingårdar och vinstockarna förökas med avläggare. 
I feta och fuktiga lägen är det lämpligt att plantera alm, fikon, fruktträd 
och oliv. Fikon, oliv, äpple, päron och vin bör ympas när det är månskifte, 
under eftermiddagen och när sunnan inte blåser. Ympa oliv, fikon, päron 
och äpple på följande sätt: 40,2 Skär av den gren som du skall ympa i och 
böj ner den lite, så att vatten rinner bort. Då du skär av den, se då till 
att du inte skadar barken. Ta en hård kvist och vässa den i ena änden. 
Klyv en gren av grekiskt vide. Blanda ihop lera eller gyttja, lite sand och 
oxdynga, och älta ihop detta bra så att den blir så klibbig som möjligt. 
Ta din kluvna videkvist och bind om den avskurna grenen med den så 
att barken inte bryts. 40,3 Då du gjort detta, sätt in den spetsade kvisten 
mellan barken och veden två fingerbredder [3,5 cm] djupt. Tag sedan en 
ympkvist av det slag som du vill ympa in och spetsa den i främre änden 
till en längd av två fingerbredder [3,5 cm], ta bort den torra kvist som du 
tvingat in och sätt in den kvist som du vill ympa in, bark mot bark, och 
tryck in den så långt som du vässat den. gör på samma sätt med en andra 
ympkvist, en tredje, en fjärde; sätt in så många ympkvistar av olika slag 
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som du vill. 40,4 Bind om rikligt med grekiskt vide och smeta in grenen 
med knådad lera tre fingerbredder [5,3 cm] tjockt. Täck det dessutom 
med <blad av örten> oxtunga, så att inte vatten kan rinna in till barken 
om det regnar. Bind också fast oxtungan med bast, så att den inte ramlar 
bort. Täck slutligen det hela med halm och bind om så att inte kyla kan 
skada ympningen.

ympning av vin ocH andra växtslag
41,1 Det finns en ympning av vin som sker på våren och en annan som äger 
rum när stocken blommar. Den sistnämnda är bäst. Ympningen av päron 
och äpple sker under våren och under femtio dagar vid sommarsolstån-
det samt under skörden. Oliv och fikon ympas under våren. 41,2 Ympa 
en vinstock så här: Skär av den som du skall ympa in i, klyv den mitt i 
märgen, sätt där in vässade ympkvistar. Se till att märgen kommer mot 
märgen på dem som du sätter in. Det finns en annan metod att ympa: 
Om en stock går ihop med en annan, vässa en späd ranka från vardera 
stocken på snedden och bind ihop dem sinsemellan, märg mot märg, med 
bast. 41,3 En tredje metod är denna: gör hål med en borr i den stock, 
som du vill ympa in i, och sätt där in två ympkvistar av det slag du vill, 
snett skurna mot märgen. Se till att du för ihop dem märg mot märg och 
sätt in dem från olika sidor i hålet du borrat. 41,4 Se till att ymparna är 
två fot [60 cm] långa, böj ner dem mot marken och vik dem bakåt mot 
rothalsen på stocken, fäst dem ner mot marken med band mitt på och 
täck med jord. Smörj in allt detta med knådad lera, bind och täck det på 
samma sätt som oliverna.

fikon ocH oliv på ett annat sätt
42 Fikon och oliv <ympas så här> på ett annat sätt: Tag på vilket fikon 
eller oliv du vill bort en bit bark med kniven. Ta en annan bit bark med 
ett öga på från det fikon, som du vill skapa genom din ympning, sätt in 
den på det ställe, varifrån du tagit bort bark på det andra trädet, och se 
till att de passar ihop. Låt barkbiten vara tre och en halv fingerbredder 
[6,1 cm] lång och tre fingerbredder [5,3 cm] bred. Smörj in och täck det på 
samma sätt som de övriga.

Hur du gör diken
43,1 Om platsen är vattenrik bör dikena vara skålformade, tre fot [90 cm] 
breda upptill, fyra fot [1,2 m] djupa, en fot och en handsbredd [37,5 cm] 
breda i botten. Lägg ett lager sten i botten. Om det inte finns sten, täck 
botten med gröna videspön som bundits ihop med topparna åt olika håll. 
Om det inte finns spön så gör detsamma med hopbundna grenar. gör 
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sedan planteringsgropar, fyra och en halv fot [1,35 m] djupa och fyra fot 
1,2 m] breda, och se till att vatten rinner från gropen ut i diket. Plantera 
därefter oliverna.

diken ocH avläggare för vinstockarna
43,2 gör åt vinstockarna diken och <gropar för> avläggare inte mindre 
än två och en halv fot [75 cm] <från varandra> åt varje håll. Om du vill 
att vingården och oliverna, som du planterat, skall växa fort är det lämp-
ligt att gräva om dikena och kring olivernas rötter en gång i månaden lika 
många gånger som det finns månader fram tills de är tre år gamla. Sköt 
om övriga fruktträd på samma sätt.

vid vilken tid oliven beskärs
44 Börja beskära oliverna femton dagar före vårdagjämningen. Från den-
na dag beskär du med rätta i 45 dagar. Beskär på följande sätt: Ta bort 
allt som är torrt och om blåsten brutit något, där jorden är bördig på rätt 
sätt. Beskär den mera, där jorden inte är bördig, och plöj runt omkring. 
Ta bort knoppar ordentligt och gör grenarna släta.

om sticklingar av oliv
45,1 Skär sticklingar av oliv, som du skall plantera i en grop, tre fot [90 
cm] långa och hantera dem omsorgsfullt, så att inte barken tar skada när 
du hugger eller skär. gör dem, som du tänker sätta i en plantskola, en 
fot [30 cm] långa. Plantera dem så här: Platsen bör vara omgrävd med 
djupspaden och jorden väl mjuk och väl luckrad. 45,2 Då du skall sätta 
ner sticklingen, tryck ner den med foten. Om den kommer ner för lite, 
driv den med en liten hammare eller en klubba och se till att du inte 
klyver barken när du slår. gör inte något hål med en stör för att sätta 
ner sticklingen i det. Om du sätter sticklingen så att den står upprätt 
kommer den att ta sig bättre. 45,3 Då sticklingarna är tre år gamla är de 
mogna först när barken vänder sig. Om du skall plantera i gropar eller 
fåror, sätt sticklingarna tre och tre samt sprid ut dem. De bör inte sticka 
upp mer än fyra fingerbredder [7 cm] ovanför markytan. Plantera alter-
nativt <enbart> ögon.

Hur en plantskola anordnas
46,1 Ordna en plantskola på följande sätt: Välj en så bra, så öppen och 
så väl gödslad plats som möjligt, därtill en som är så lik som möjligt den 
sorts jord, som du skall sätta plantorna i, samt så belägen, att plantorna 
inte behöver bäras för långt från plantskolan. Vänd den med djupspaden, 
ta bort stenar, inhägna den väl och sätt sticklingarna i rader. Sätt stick-
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lingarna med en och en halv fots [45 cm] avstånd åt båda hållen och tryck 
till med foten. 46,2 Om du inte kan pressa ner dem mer än lite, driv dem 
med en liten hammare eller klubba. Se till att sticklingarna skjuter upp 
en fingerbredd [1,75 cm] över marken, smörj övre änden av sticklingen 
med oxdynga, sätt en markör bredvid sticklingen och hacka ofta, om du 
vill att sticklingarna skall ta sig snabbt. Sätt <även> andra sticklingar på 
samma sätt.

Hur rör planteras
47 Plantera rör så här: Sätt ögon tre fot isär. 
 gör och plantera på samma sätt en plantskola för vin. Då vinrankan 
är två år, skär den. Då den är tre, skola om den. Om boskap skall beta, 
där du planerar att plantera vin, beskär vinet tre gånger innan du plante-
rar det vid ett träd. Sätt det vid trädet när det har fem gamla ledknölar. 
Så purjolök varje år, så kommer du ha purjolök att ta upp varje år.

plantskola för fruktträd
48,1 gör i ordning en plantskola för fruktträd på samma sätt som för oliv. 
Plantera sticklingarna av varje slag för sig. Vänd om med djupspaden där 
du skall plantera cypress. 48,2 gör svinryggar fem fot [1,5 m] breda och 
lägg på dem finfördelad gödsel, hacka och finfördela jordkokorna. gör 
svinryggen plan, lätt konkav. Så där fröet tätt liksom lin och sikta över 
jord med ett såll ungefär en fingerbredd [1,75 cm] tjockt. Tryck till jorden 
med en bräda eller med fötterna. Sätt ner klykor runtomkring och lägg 
på käppar samt lägg på ris eller flätverk av fikon som skydd mot kyla och 
sol. Se till att en man kan gå rak under detta. Rensa ogräs ofta. Ta bort 
ogräs så snart det börjar komma upp. Om du drar upp ett kraftigt ogräs 
kommer du nämligen att samtidigt dra upp även cypresser. 48,3 Så och 
täck på samma sätt frön av päron och äpple. Så pinjenötter på samma 
sätt, om du inte sår dessa som vitlök.

om en gammal vingård
49,1 Om du vill flytta en gammal vingård till ett annat ställe är detta möj-
ligt men bara om den är tjock som en arm <men inte tjockare>. Beskär 
den först och lämna inte mer än två knoppar på varje gren. 49,2 gräv ut 
ordentligt runt rötterna, följ rötterna ända ut och se till att du inte skadar 
rötterna. Sätt den i en grop eller fåra så som den stått, täck den och tryck 
till ordentligt. Arrangera vinstocken på samma sätt <som den var>, bind 
den, böj den som den var och gräv ofta runt den.
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Hur ängar gödslas
50,1 gödsla ängarna i början på våren vid månskifte. De som inte skall 
bevattnas <gödslar du> när västanvinden börjat blåsa. Då du skall skyd-
da ängarna <mot betesdjur>, rensa dem då och ta bort alla skadliga ogräs 
med rötterna.

50,2 gör en hög av veden och kvistarna då du beskurit vingården. Be-
skär fikonen och kvista fikonen i vingården nertill så högt att inte vin-
stockarna klättrar upp i dem. gör plantskolor och förnya de gamla. gör 
detta innan du börjar gräva om vingården.

vad som skall ske när  
offermåltid skall begås

Börja plöjningen på våren så snart offermåltiden firats och ätits. Plöj först 
de ställen, som är torrast, och de sist, som är fetast och mest vattenrika, 
förutsatt att de inte blir hårda dessförinnan.

förökning av oliv ocH fruktträd  
genom avläggare

51 Förökning av fruktträd och andra träd <genom avläggare>: Tryck ner i 
jorden de små kvistar, som kommer fram ur trädet nere vid marken, och 
böj upp deras yttersta del, så att de slår rot. gräv sedan upp dem efter 
två år och skola om dem. Fikon, oliv, granatäpple, kvitten och alla andra 
äpplen, lager, myrten, hassel samt platan, alla dessa är det lämpligt att 
föröka med avläggare från roten, omskola och plantera på samma sätt.

de som du vill föröka med avläggare  
på ett noggrannare sätt

52,1 De sorter som du vill föröka med avläggare på ett omsorgsfullare sätt 
bör du driva i krukor eller korgar med hål, och de bör flyttas ut i plante-
ringsgropen med dessa. gör hål i krukan för att de skall rota sig redan 
<medan de är kvar> på trädet. Led den gren, som du vill skall bilda rot, 
genom krukan eller korgen, fyll korgen eller krukan med jord, pressa till 
bra och lämna den i trädet. Då den setat så i två år, skär av grenen under 
korgen. 52,2 Skär upp korgen nerifrån och ända upp – eller, om det är en 
kruka, krossa den - och plantera sticklingen i en grop tillsammans med 
korgen eller krukan. Behandla en vinstock på samma sätt men skär av 
den efter ett år och plantera den med korgen. På detta sätt kommer du 
att föröka vilket trädslag som helst genom avläggare.
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om Höslåtter
53 Slå höet när det är dags och var noga med att inte slå det för sent. Slå 
det innan det går i frö, och förvara för sig det som skall bli det bästa höet 
att ge till oxarna under våren när de skall dra plogen, innan du ger dem 
ocinum att äta. 

foder åt oxar
54,1 Åt oxar bör man bereda och ge foder på följande sätt: Då du genom-
fört sådden är det lämpligt att skaffa och samla ollon och lägga dem 
i vatten. Av det bör man varje dag ge varje oxe en halv skäppa [4,4  l], 
men om de inte arbetar är det lämpligare att de betar eller får en skäppa 
[8,75 l] druvskal, som du haft förvarade i ett lagringskärl. Låt dem beta 
om dagen och ge om kvällen varje oxe 25 skålpund [8,2 kg] hö. 54,2 Om 
det inte finns hö, ge dem löv av stenek och murgröna. Ta vara på agnar av 
durumvete och korn och fröskalen av bondböna, fodervicker eller lupin 
och likaså av övriga grödor, alltså allt detta. Då du skall lägga in halm, 
lägg det som innehåller mest gräs under tak och strö på salt. ge det där-
efter i stället för hö. 54,3 Då du börjat ge oxarna foder på våren, ge då en 
skäppa [8,75 l] ollon eller vindruvsskal eller en skäppa [8,75 l] uppblött 
lupin och 15 skålpund [4,9 kg] hö. Då det blir dags för ocinum, ge dem det 
i första hand. Plocka det för hand, ty det kommer att växa upp igen. Det 
som du skurit med skäran kommer inte att komma igen. 54,4 ge ocinum 
ända tills det torkar och avpassa det på så sätt. ge därefter fodervicker, 
därefter kolvhirs, efter kolvhirsen löv av alm. Om du har löv av poppel, 
blanda i det, så att almlövet räcker länge nog. Där du inte har almlöv, ge 
i stället löv av ek och fikon. 54,5 Det finns ingenting som är nyttigare än 
att ta väl hand om oxarna. Det är inte lämpligt att låta oxar beta, utom 
under vintern, då de inte skall dra plogen, ty då de äter grönfoder väntar 
de sig alltid detta. De bör ha munkorgar, så att de inte försöker äta ogräs 
när de skall plöja.

om Husbondens ved
55 Lägg in ved åt ägaren i vedlåren. Låt de små bitarna av olivträ samt 
rötter ligga utomhus i en hög. gör staplar.

Hur mycket livsmedel som  
skall ges åt Husfolket

56 Livsmedel åt husfolket: De som skall kroppsarbeta skall under vin-
tern få fyra skäppor [35 l] durumvete, under sommaren fyra och en halv 
skäppa [39,4 l]. Förvaltaren, husföreståndarinnan, rättaren och fåraher-
den <får> tre skäppor [26,3 l]. Åt de slavar som bär bojor <ger du> under 
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vintern fyra skålpund [1,3 kg] bröd, men när de börjat gräva om vingården 
fem skålpund [1,6 kg] bröd ända fram tills det börjar finnas fikon. Återgå 
då till fyra skålpund [1,3 kg].

Hur mycket vin som skall ges åt Husfolket
57 Vin åt husfolket: Då vinskörden slutförts bör de dricka lora [efter-
vin] i tre månader. Under fjärde månaden dricker de en hemina [0,27 l] 
om dagen, det vill säga två och en halv congius [8,3 l] på en månad. Un-
der femte, sjätte, sjunde och åttonde månaden dricker de en sextarius  
[0,55 l] om dagen, det vill säga fem congii [16,5 l] på en månad. Under 
nionde, tionde, elfte <och tolfte> månaden dricker de tre heminae [0,8 l] 
om dagen, det vill säga en amfora [26 l] <per månad>. Till detta får de på 
Saturnaliefesten och Compitaliefesten en congius [3,3 l] per man. Inalles 
blir det för varje man över året <7 amforor [182 l]>. öka på tilldelningen 
till de fjättrade slavarna, allt efter det arbete de skall utföra. Det är inte 
för mycket att de över året dricker tio quadrantalia [260 l] vin var.

Hur mycket tillbeHör till kosten som  
skall ges åt Husfolket

58 Tillbehör åt husfolket: Lägg in så mycket som möjligt av fallfrukt 
från oliverna. Lägg därefter in även de mogna oliver, av vilka minst olja 
kan göras, och var försiktig så att de håller sig så länge som möjligt. Då  
oliverna är förbrukade, ge då fiskpasta och ättika. ge var och en per  
månad en sextarius [0,55 l] olja. Av salt är det tillräckligt med en skäppa 
[8,75 l] åt var och en per år.

kläder åt Husfolket
59 Kläder åt husfolket: En tunika om tre och en halv fot [105 cm] och en 
mantel vartannat år. Varje gång du ger någon en tunika eller en mantel, 
så ta först tillbaka den gamla, som det kan bli jackor av. Det är lämpligt 
att vartannat år ge dem goda träskor.

foder åt oxarna
60 Åt oxarna beräknas följande foder per år åt varje spann: 120 skäppor 
[1 050 l] lupin eller 240 skäppor [2 100 l] ollon, 580 skålpund [190 kg] hö, 
ocinum10, 20 skäppor [175 l] bondbönor, 30 skäppor [263 l] fodervicker. Se 
dessutom till att du sår tillräckligt med fodervicker för att <också> få en 
skörd av frö. Så i flera omgångar, då du skall så foderväxter.
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Hur en åker sköts
61,1 Vad innebär det att sköta en åker väl? – Att plöja väl. – Vad kommer 
därnäst? – Att plöja. – Vad kommer i tredje hand? – Att gödsla. Den 
som oftast och djupast blandar om jorden i olivlunden kommer att plöja 
upp de spädaste rötterna. Om han plöjer illa går rötterna uppåt och blir 
tjockare och olivens krafter går åt till rötterna. Plöj väl och i tid, då du 
plöjer en sädesåker, och plöj inte när fåran är varius11 [skiftande till fär-
gen]. 61,2 I övrigt består odlingen i att så mycket, i att vara försiktig vid 
omskolningen samt i att vid rätt tidpunkt få med så mycket som möjligt 
av rötterna tillsammans med jorden. Då du täckt rötterna noggrant skall 
du trampa till ordentligt, så att inte vatten skadar plantan. Om någon 
undrar, vid vilken tid en oliv skall planteras: I torr mark vid sådden, i 
bördig jord under våren.

Hur många vagnar man bör Ha
62 Så många som oken av oxar, mulor och åsnor är, så många bör vag-
narna vara. 

Hur långt repet bör vara
63 Repet till pressen bör utsträckt vara 55 fot [16,5 m], läderrepet till vag-
nen 60 fot [18 m], de långa tömmarna 26 fot [7,8 m], de från oket till 
vagnen 18 fot [5,4 m], tömmen 15 fot [4,5 m], från oket till plogen läderrep 
om 16 fot [4,8 m] och tömmen 8 fot [2,4 m].

om att samla in oliverna
64,1 Då oliven är mogen bör den samlas in så snart som möjligt, och den 
bör ligga så lite som möjligt på marken eller på en träbotten <i ett för-
råd>. På marken eller på träbottnen blir den skämd. De som samlar in 
oliverna vill att det skall vara så mycket fallfrukt som möjligt av oliver, 
så att mer kan samlas in. De som bearbetar oliverna vill att de skall ligga 
länge på träbotten för att bli mjuka, så att de kan behandla dem lättare. 
Tro inte att mängden olja kan öka på en träbotten <i förrådet>. 64,2 Ju 
snabbare man behandlar dem, desto bättre är det, och ur lika många 
skäppor som samlats in blir det mer och bättre olja. Av en oliv, som varit 
länge på marken eller i förrådet, blir det mindre och sämre olja. Häll om 
möjligt om oljan två gånger per dag, ty ju längre oljan varit tillsammans 
med olivdräggen och olivskalen, desto sämre blir den.

Hur man gör grön olja
65,1 gör grön olja på följande sätt: Ta upp oliverna från marken så snart 
som möjligt. Tvätta dem, om de blivit smutsiga, och rensa dem från löv 
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och spillning. Behandla dem dagen efter eller två dagar efter det de sam-
lats in. Samla in oliverna när de är mörka. Ju bittrare oliver du gör olja av, 
desto bättre blir oljan. 65,2 Det är fördelaktigast för ägaren att göra olja av 
mogna oliver. Om det är kallt, när du skördar oliverna, gör oljan två eller 
tre dagar senare. Strö salt över dessa oliver, om du vill. Håll pressrummet 
och oljerummet så varma som möjligt.

vaktens ocH oljetillverkarens uppgifter
66,1 Vaktens och oljetillverkarens plikter: Han skall noga passa på olje-
rummet och pressrummet, se till att man går in i pressrummet och 
olje rummet så lite som möjligt och att det sker så snyggt och rent som 
möjligt. Man får inte använda kärl av brons eller <ta med> kärnorna 
till oljan, ty om man nyttjar sådana kommer oljan att smaka illa. Sätt 
i bassängen en blykittel, dit oljan skall rinna. Då arbetarna trycker på 
med hävarmarna skall oljetillverkaren löpande med en skål ta upp oljan 
så noggrant som möjligt, så att han inte kommer efter med det. Han bör 
vara noga med att inte ta upp olivdrägg. 66,2 Häll oljan först i en balja och 
sedan i ett lagringskärl. Ta alltid bort olivskal och olivdrägg från dessa 
kärl. Töm ur olivdräggen, då du tagit oljan ur blykitteln.

på samma sätt uppgifterna för  
den vakt som är i pressHuset

67,1 På samma sätt plikterna för vakten: De som är i pressrummet skall ha 
rena kärl och se till att oliverna behandlas väl och torkas väl. De får inte 
hugga ved i presshuset. De skall ta hand om oljan med korta mellan rum. 
Åt arbetarna skall han ge en sextarius [0,55 l] olja för arbetet samt det som 
behövs till lyktan. 67,2 Han skall dagligen skaffa bort olivkärnorna. Han 
skall hälla över olivdräggen ända tills den kommer till den bassäng som 
är längst in i oljerummet. Han skall göra ren korgarna med en svamp. 
Han skall dagligen hälla om oljan, tills den kommer till lagringskärlet. 
Han skall noga se till att inte något av oljan försnillas i pressrummet och 
oljerummet.

att lyfta ut olje- ocH vinkärlen
68 Då vinskörden och olivskörden slutförts, lyft upp pressarna: Häng 
upp pressens rep och brokar samt lyftrepen i redskapsstället eller pres-
sen. Lägg undan diglar, klämmor, hävarmar, rullar, säckar, små korgar, 
korgar, silar, stegar, stöd, ja allt som skall användas igen, varje sak på sin 
plats. 
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Hur lagringskärl skall impregneras
69,1 Impregnera nya lagringskärl på följande sätt: Håll dem fyllda med 
olivdrägg i sju dagar och se till att du varje dag fyller på olivdrägg. Häll 
sedan ur olivdräggen och låt kärlen torka. 69,2 Då de är torra, häll gummi 
i vatten dagen innan och skölj ur det följande dag. Värm sedan lagrings-
kärlet men mindre än när du skall tjära det. Det är tillräckligt att det 
är ljumt. Låt det bli varmt med hjälp av små vedträn. Då det är måttligt 
ljumt, häll i gummit och stryk därefter ut det. Om du stryker ut det väl 
är det tillräckligt med fyra skålpund [1,3 kg] gummi till ett lagringskärl 
om femtio urnor [650 liter].

läkemedel för oxar
70,1 Om du är rädd för sjukdom, ge de friska djuren tre korn salt, tre 
lagerblad, tre stånd purjolök, tre huvuden av vild purjolök, tre huvuden 
vitlök, tre korn rökelse, tre kvistar av sävenbom, tre blad vinruta, tre 
kvistar av hundrova, tre vita små bönor, tre glödande kol och tre sextarii 
[1,65 l] vin. Allt detta bör samlas ihop, malas och ges till djuren utan att 
man står direkt på marken. 70,2 Den som ger det bör vara på fastande 
mage. ge varje oxe av denna dryck under tre dagar. Dela upp det så: När 
du givit varje djur tre gånger, har du slut på mängden. Se till att oxen själv 
och den som ger medicinen inte står direkt på marken, och ge medicinen 
i en behållare av trä.

om en oxe börjat vara sjuk
71 Om en oxe börjat vara sjuk, ge honom genast ett rått hönsägg och se 
till att han slukar det helt. Krossa nästa dag ett huvud vild purjolök med 
en hemina [0,27 l] vin och få oxen att dricka detta; krossa det utan att 
stå direkt på marken och ge oxen det i ett kärl av trä. Oxen själv och den 
som ger medicinen får inte stå direkt på marken, och han som ger skall 
på fastande mage ge medicinen till en fastande oxe.

för att oxarna inte skall 
nöta ner fötterna

72 För att oxarna inte skall nöta ner fötterna, smörj in klövarna längst ner 
med flytande tjära, innan du driver dem någonstans på en väg.

Hur medicin ges åt oxar
73 Då druvorna börjar skifta färg skall du varje år ge oxarna en medicin 
för att må bra. Då du ser ett ormskinn, ta upp det och spara det, så att 
du inte behöver leta efter det när det behövs. Riv ihop detta skinn, em-
mervete, salt och serpyllum, allt detta tillsammans, med vin och ge alla 
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oxar att dricka. Se till att oxarna alltid dricker gott och rinnande vatten 
under sommaren. Det är viktigt att de mår bra.

gör knådat bröd på detta sätt
74 gör knådat bröd på detta sätt: Tvätta händerna och ett blandnings-
kärl väl. Häll i mjöl i blandningskärlet, sätt till vatten lite i sänder och 
arbeta det väl. Då du arbetat det väl, forma det och grädda det under en 
lerkruka.

gör libum [en offerkaka] på följande sätt
75 gör libum [en offerkaka] på följande sätt: Man skall väl finfördela två 
skålpund [654 g] ost i ett blandningskärl. Då man finfördelat det väl, 
tillsätt ett skålpund [327 g] vetemjöl eller, om du vill att kakorna skall 
vara lättare, blott ett halvt skålpund [164 g] fint vetemjöl och blanda det 
väl med osten. Tillsätt ett ägg och blanda ihop det väl. gör ett bröd av 
detta, lägg <lager>blad under och grädda det försiktigt i varm ugn under 
en lerkruka.

gör placenta [en kaka] så Här
76,1 gör placenta [en kaka] så här: Tag två skålpund [654 g] vetemjöl, 
som du skall göra botten av, och till de övre lagren fyra skålpund [1,3 kg] 
vetemjöl samt två skålpund [654 g] bra emmergröpe. Häll emmergröpen 
i vatten. Då den blivit väl mjuk, häll den i ett rent blandningskärl och 
krama ur den väl samt knåda den med händerna. Då den är väl bearbe-
tad, häll i de fyra skålpunden mjöl lite i sänder, och låt båda dessa bli de 
övre lagren. Lägg dem så i en korg för att torka och ordna dem trevligt, 
då de är torra. 76,2 Då du skall göra de olika lagren, pressa dem, när du 
knådat dem, med en duk insmord med olja, torka dem runt om och smörj 
in dem. Då de är arbetade, värm då ugnen ordentligt, där du skall grädda 
dem, och likaså en lerkruka. Fukta så de två skålpunden mjöl, knåda och 
gör av det en tunn botten. Lägg fjorton skålpund [4,6 kg] fårost, inte sur 
utan mycket färsk, i vatten och mjuka upp den, byt vatten tre gånger, ta 
upp den därur och krama ur den i omgångar med händerna. Lägg den i 
ett blandningskärl, när den är väl urkramad. 76,3 Då du torkat all ost väl, 
knåda den med händerna i en ren mortel och finfördela den så mycket 
som möjligt. Tag därefter en ren mjölsikt och låt osten passera sikten ner 
i blandningskärlet. Tillsätt därpå fyra och ett halvt skålpund [1,47 kg] 
god honung och blanda detta väl med osten. Lägg därefter botten på 
ett rent bräde, som är en fot [30 cm] brett, lägg på insmorda lagerblad 
samt forma kakan. 76,4 Lägg först ett enkelt lager över hela botten, smörj 
därpå in lagren <med blandningen> ur morteln, lägg på dem ett och 
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ett och smörj in dem ända tills du använt all ost och honung. Lägg till 
sist ett lager överst. Dra sedan upp <kanten på> botten, gör i ordning 
ugnen och få den lagom varm. Lägg så in kakan, täck den med en varm 
lerkruka och lägg glödande kol ovanpå och runt omkring den. Se till att 
du gräddar den väl och i lugn och ro och öppna den två eller tre gånger, 
medan du kontrollerar den. Då den är gräddad, ta ut den och smörj den 
med honung. Detta blir en kaka på en halv skäppa [4,4 l].

gör spira [vridet bröd] så Här
77 gör spira [vridet bröd] så här: gör allt på samma sätt som när du gör 
placenta, i förhållande till hur stor du vill göra det, om du inte skapar den 
annorlunda. Smörj in bladen i botten ordentligt med honung. gör därpå 
liksom ett rep av lagren och lägg det på botten och fyll den med enkla la-
ger mycket tätt ihop. gör det andra som när du gör placenta och grädda.

gör scriblita så Här
78 gör scriblita så här: Till botten, lagren och osten gör på samma sätt 
som till kakan, men utan honung.

gör globuli [små bollar] så Här
79 gör globi [bollar] så här: Blanda osten med emmergröpe på samma 
sätt. gör av det så stora bollar du vill. Lägg fett i en varm bronsgryta. 
Koka bollarna en eller två i taget och vänd dem ofta med två käppar. Ta 
upp dem när de är gräddade, smörj in dem med honung, strö på vallmo 
och sätt fram dem så.

gör encytum [spritskaka] så Här
80 gör encytum [spritskaka] på samma sätt som globi, utom att du har en 
skål med hål i botten. Häll <degen> genom den ner i det varma fettet, 
gör en vacker kaka liksom en spira, vänd den med två pinnar och ta upp 
den. Smörj in den på samma sätt och låt den få färg när den är varm, men 
inte för mycket. Servera den med honung eller druvmust.

gör erneum [askkaka] så Här
81 gör erneum [askkaka] så samma sätt som placenta: Ta allt detsamma 
som till placenta, blanda detta i ett tråg och för över det till en kruka av 
lergods och sätt ner detta i en bronskittel full av varmt vatten. grädda 
den sedan över eld, och då den är gräddad krossa krukan och servera.
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gör en spaerita så Här
82 gör en spaerita på samma sätt som spira utom att du skall forma det 
som följer: gör av degbladen, osten och honungen bollar stora som knyt-
nävar, sätt dem tätt på degbotten, ordna dem på samma sätt som spira 
och grädda dem på samma sätt.

ett offer för oxarna
83 gör ett offer så här för att oxarna skall må bra: Offra följande åt Mars 
och Silvanus ute i skogen under dagtid för varje oxhuvud: 3 skålpund 
[980 g] emmervete, 4,5 skålpund [1,47 kg] fläsk, 4,5 skålpund [1,47 kg] 
kött, 3 sextarii [1,65 l] vin. Låt lägga allt <torrt> i ett kärl och häll vinet 
i ett kärl på samma sätt. Detta offer får en slav eller en fri man förrätta. 
Konsumera offergåvan genast på stället då offerriten är genomförd. En 
kvinna får inte närvara vid denna offerrit eller se hur den går till. Om du 
vill får du förrätta detta offer varje år.

gör savillum så Här
84 gör savillum på följande sätt: Blanda ihop ett halvt skålpund [165 g] 
mjöl och två och ett halvt skålpund [818 g] ost liksom till libum, en fjärde-
dels skålpund [82 g] honung och ett ägg. Smörj en lerform med olja. Då 
du blandat allt ordentligt, lägg det i formen och täck den med en lerkru-
ka. Se till att du gräddar den ordentligt i mitten, där den är som tjockast. 
Då den är gräddad, ta ut formen ur ugnen, smörj in kakan med honung 
och strö över vallmo. Sätt in den en liten stund under lerkrukan och tag 
sedan fram den igen. Servera den så med en liten skål och en sked. 

gör punisk gröt så Här
85 Bered punisk gröt så här: Häll ett skålpund [327 g] emmergröpe i 
vatten och se till att den blir väl genomfuktad. Häll detta i ett rent tråg 
och sätt där till tre skålpund [980 g] färsk ost, ett halvt skålpund [165 g] 
honung och ett ägg. Blanda ihop allt ordentligt och häll det i en ny kruka.
 

gör gröpe av durumvete så Här
86 gör gröpe av durumvete på följande sätt: Man häller ett halvt skål-
pund [164 g] rent durumvete i ett rent blandningskärl, tvättar det väl, tar 
bort fröskal ordentligt och sköljer väl, lägger det sedan i en kittel, häller 
på rent vatten och kokar det. Då det kokat färdigt häller man på mjölk 
lite i sänder, ända tills det blir en fet kräm.
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gör stärkelse så Här
87 gör stärkelse på följande sätt: Rengör vete väl och lägg det sedan i ett 
tråg och häll på vatten två gånger om dagen. Häll av vattnet på tionde 
dagen, pressa ur det ordentligt, blanda det i ett rent tråg och gör så att 
det blir liksom en bottensats. För över detta till en ny påse och pressa ur 
krämen i en ny skål eller ett blandningskärl. gör allt detta på detta sätt 
och riv det upprepade gånger. Ställ skålen i solen så att det torkar. Då 
det torkat, lägg det i en ny kruka och ta av det för att koka med mjölk.

gör vitt salt så Här
88,1 gör vitt salt så här: Fyll en ren amfora med avslagen hals med rent 
vatten och ställ den i solen. Häng i den en liten påse med vanligt salt, 
krossa detta och fyll på ideligen. gör detta några gånger om dagen ända 
tills saltet under två dagar slutat smälta ner. 88,2 Detta är ett tecken: Lägg 
ner en torr skarpsill eller ett ägg. Om detta flyter, är det en saltlake där 
du kan lägga in kött, ost eller saltfisk. Ställ denna saltlake i baljor eller 
skålar i solen och ha den där i solen, tills den blivit fast. Av detta blir det 
flingsalt. Ställ in den [saltlaken] inomhus, då det är mulet och nattetid, 
men ställ ut den varje dag, när det är sol.

göd Hönor ocH gäss så Här
89 göd hönor och gäss så här: Man stänger in unga hönor, som skall 
värpa för första gången. Av uppblött mjöl eller kornmjöl gör man klimp, 
blöter upp detta i vatten och trycker in det i näbben på fågeln. Man lägger 
till lite varje dag och ser på krävan hur mycket som är tillräckligt. Man 
göder dem två gånger om dagen och ger dem att dricka vid middagstid 
men låter dem inte ha tillgång till vatten mer än en timme. Mata en gås 
på samma sätt utom att den först skall ges att dricka, och det två gånger 
om dagen, därpå två gånger att äta.

göd en ung duva så Här
90 Då en ung duva blivit fångad, ge den först kokta och rostade bond-
bönor. Blås dem med munnen in i fågelns näbb, och <ge den> på samma 
sätt vatten. gör detta sju dagar. Ta sedan ren krossad bondböna och 
rent emmervete, och koka upp en tredjedel av bondbönorna. Häll sedan 
i emmervetet, gör det på ett rent sätt och koka ordentligt. Då du tagit 
upp det ur kitteln, knåda det ordentligt och smörj in handen med olja. 
Knåda först en liten mängd, sedan mera. Hantera det med olja och knåda 
tills du kan göra klimp. ge fåglarna detta, doppat i vatten, och anpassa 
mängden de äter.

m a r c u s  p o r c i u s  c a t o  87–90

kap. 87

kap. 88

kap. 89

kap. 90



• 52 •

gör en tröskplats så Här
91 gör en tröskplats så här: gräv om den plats där du skall göra trösk-
platsen. Vät den därefter ordentligt med olivdrägg och låt den ta åt sig 
<vätskan>. Sönderdela sedan jordkokorna väl, jämna till <ytan> och slå 
den med klubbor. Blöt den därpå en gång till med olivdrägg och låt den 
torka. Om du gör på detta sätt kommer varken myror att skada platsen 
eller ogräs att växa upp.

för att kornmask inte skall  
skada spannmål

92 För att kornmask inte skall skada eller råttor komma åt spannmål, gör 
en smet av olivdrägg och sätt till lite agnar. Låt det mjukas upp ordentligt 
och sönderdela väl. Putsa hela spannmålsladan invändigt med denna feta 
smet och blöt sedan ner med olivdrägg allt som du strukit lera på. Lägg 
in kyld spannmål där när detta torkat. Kornmask kommer inte att skada 
den.

om en oliv inte bär frukt
93 Om en oliv inte bär frukt, gräv upp runt om den och lägg sedan halm 
kring den. Blanda sedan olivdrägg med vatten i lika delar och häll därpå 
detta runt oliven. Till det största trädet är en urna [13 l] av blandningen 
tillräcklig, och häll på de mindre träden i förhållande till detta. Om du 
gör samma sak på rikbärande träd kommer också de att bli bättre. Lägg 
inte halm på dessa.

för att fikonen skall Hålla kvar  
de omogna <fikonen>

94 För att fikonen skall hålla kvar omogna <frukter>, gör allt som nyss 
angavs om oliverna och dessutom följande: Skyffla upp ordentligt med 
jord, då våren kommer. Om du gör detta kommer dels de omogna fiko-
nen inte att falla, fikonträden inte att bli skorviga och dessutom att bli 
mycket mer rikbärande.

för att det inte skall bli någon  
fjärilslarv i vingården

95,1 För att det inte skall bli någon fjärilslarv i vingården: Ta vara på 
olivdrägg, gör den ren ordentligt och häll två congii [6,6 l] av den i ett 
bronskärl. Koka den sedan på svag eld och rör med en käpp ända tills den 
blir tjockflytande som honung. Ta sedan en tredjedels sextarius [1,8 dl] 
bitumen och en fjärdedels sextarius [1,4 dl] svavel 95,2 och stöt dessa båda 
var för sig i en mortel. Häll sedan ned detta så finfördelat som möjligt i 
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den varma olivdräggen, blanda samtidigt med käppen och koka det igen 
utomhus, ty om du kokar det inomhus kommer det att ta eld när bitu-
men och svavel tillsatts. Då det är så tjockflytande som lim, låt det kallna. 
Smörj in vinrankan med detta kring rothalsen och under grenfästena. 
Det kommer inga fjärilslarver.

för att fåren inte skall få skabb
96,1 För att fåren inte skall få skabb, ta vara på olivdrägg och gör den 
riktigt ren. Blanda i lika delar vatten, där du gjort avkok av lupin, och 
bottensats av gott vin. Smörj sedan in fåren helt och hållet med detta, när 
du klippt dem. Låt dem svettas med detta två eller tre dagar. 96,2 Bada 
sedan fåren i havet. Om du inte har havsvatten, förbered saltvatten och 
bada dem i det. Om du gör detta på så sätt, inträffar det att fåren dels inte 
blir skabbiga, dels får mer och bättre ull, och dessutom att fästingarna 
inte blir besvärliga. Använd samma preparat på alla fyrfota djur, om de 
får skabb.

smörj vagnsaxeln med olivdrägg
97 Smörj med hopkokad olivdrägg vagnsaxeln, remmar, skor och alla 
<andra> lädervaror. Du förbättrar dem så.

för att inte mal skall komma åt klädesplagg
98,1 För att mal inte skall komma åt klädesplagg, koka ihop olivdrägg 
till hälften och smörj med den in botten på kistan och likaså utvändigt, 
benen och hörnen. Lägg in kläderna då detta torkat. Om du gör detta 
kommer mal inte att skada <plaggen>. 98,2 Likaså, om du smörjer in 
alla trämöbler, kommer de inte att ruttna, och de blir blankare när du 
gnidit dem med detta. Smörj likaså in alla bronskärl men torka ur dem 
ordentligt innan. När du smort in dem, torka sedan ur dem när du vill 
använda dem. De blir blankare, och ärgen blir inte besvärlig.

Hur torra fikon skall Hållas Hela
99 Om du vill att torra fikon skall vara hela, lägg dem i ett lerkärl. Smörj 
in detta med hopkokad olivdrägg.

om du skall Hälla olja i en beHållare
100 Om du tänker hälla olja i en ny behållare, skölj den först med oliv-
drägg, rå som den är, och skaka den länge, så att den suger åt sig <oliv-
dräggen> ordentligt. Om du gör detta, kommer behållaren inte att ta åt 
sig olja, det gör oljan bättre och själva behållaren blir starkare.
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Hur du förvarar myrtenkvistar  
ocH även <kvistar> av annat slag

101 Om du vill förvara myrtenkvistar med bär och på samma sätt vilket 
annat slag du vill, och om du vill <bevara> små grenar av fikon med sina 
löv, bind ihop dem, gör små buketter, sänk ner dem i olivdrägg och se till 
att olivdräggen står över kvistarna. Men se till att du tar dem, som du 
tänker sänka ner, lite knappt mogna och försegla ordentligt kärlet, där 
du lagt in dem.

om en orm bitit en oxe  
eller ett annat fyrfota Husdjur

102 Om en orm bitit en oxe eller vilket annat fyrfota djur som helst, riv 
ner en acetabulum [1,4 dl] svartkummin, som läkarna kallar smyrnion, i 
en hemina [27 cl] gammalt vin. För in detta genom näsborrarna och lägg 
på svinspillning på själva bettet. gör detta även på en människa, om det 
blir nödvändigt.

för att oxarna skall må bra
103 För att oxarna skall må bra och vara väl omskötta och för att de, som 
är ovilliga att äta, med större iver skall söka sig till fodret, stänk olivdrägg 
på det foder som du skall ge dem, först lite, tills de vänjer sig, och sedan 
mera. ge dem även då och då <olivdrägg> att dricka, utblandad med lika 
delar vatten. gör detta var fjärde eller var femte dag. Dels blir oxarna mer 
välhållna till kroppen på detta sätt, dels blir det inga sjukdomar.

vin åt Husfolket att använda under vintern
104,1 Vin åt husfolket att använda under vintern: Häll tio quadrantalia 
[260 l] druvsaft i ett lagringskärl, häll i samma två quadrantalia [52  l] 
skarp ättika, två quadrantalia [52 l] sirap och femtio quadrantalia [1 300 l] 
sött vatten12. 104,2 Blanda detta med en käpp tre gånger om dagen i fem 
dagar. Tillsätt dit 64 sextarii [35 l] gammalt havsvatten, lägg lock på  
lagringskärlet och förslut det för tio dagar. Detta vin kommer att räcka 
för dig fram till sommarsolståndet. Om något finns kvar efter sommar-
solståndet kommer det att vara en mycket skarp och utmärkt ättika.

gör grekiskt vin så Här på mark  
som är långt från Havet

105,1 gör grekiskt vin så här på mark, som är långt från havet: Häll 20 
quadrantalia [520 l] druvsaft i en kittel av brons eller bly och tänd en eld 
under. Då vinet kokar ta det av elden. Då detta vin kallnat, häll det i ett 
lagringskärl om fyrtio urnor [520 l]. Häll på ett annat ställe en quadrantal 
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[26 l] sötvatten i ett kärl med en skäppa [8,75 l] salt och låt det bli saltlake. 
105,2 Då det blivit saltlake, häll den i lagringskärlet. Krossa kamelgräs 
och rör i en mortel, så att det blir en sextarius [0,55 l]. Häll in detta i 
lagringskärlet så att det blir doft på vinet. Förslut lagringskärlet efter 30 
dagar och för över vinet till amforor framåt våren. Låt dessa stå i solen i 
två år och för sedan in dem under tak. Detta vin blir inte sämre än det 
från Kos.

tillredning av Havsvatten
106,1 Ta en quadrantal [26 l] havsvatten ute på djupt vatten, dit sötvatten 
inte kommer ut. Rosta ett och ett halvt skålpund [½ kg] salt, lägg i det 
och rör om med en käpp, tills ett kokt hönsägg flyter i blandningen. Sluta 
då att röra. 106,2 Häll i samma kärl två congii [6,6 l] gammalt vin, Ami-
nea eller blandade vita, och blanda väl. Häll det sedan i ett tjärat kärl 
och försegla. Om någon vill bereda mer havsvatten, gör detta i samma 
proportioner.

vad du skall smörja in kanterna på  
lagringskärlen med, så att de får fin doft

107,1 Vad du skall smörja in öppningarna på lagringskärlen med, så att 
de får fin doft och det inte blir något fel på vinet: Häll sex congii [20 l] 
så bra sirap som möjligt i ett kärl av brons eller bly. Stöt en mina [430 g] 
torr iris och fem skålpund [1,6 kg] mycket väldoftande honungsklöver 
tillsammans, så fint som möjligt, låt det gå genom en sil och koka det 
tillsammans med sirapen på en svag eld av ris. 107,2 Rör om, och se till 
att det inte bränner fast. Koka det tills du kokat bort hälften. Då det 
kallnat, häll det i ett väldoftande tjärat kärl, sätt på lock och använd det 
till öppningarna på lagringskärlen.

om du vill prova vinet
108,1 Om du vill undersöka, om vinet kommer att hålla sig [tåla lagring] 
eller inte, lägg en halv acetabulum [0,7 dl] kornmjöl i en ny bägare, häll 
i densamma en sextarius [0,55 l] av det vin du vill prova och sätt det på 
kolen i härden. Låt det koka upp två eller tre gånger. 108,2 Sila sedan 
vinet, kasta bort kornmjölet och sätt ut vinet utomhus. Smaka på det 
nästa dags morgon. Om det smakar på samma sätt som det som är i  
lagringskärlet, skall du veta att det kommer att hålla sig. Om det är syr-
ligt, kommer det inte att hålla sig.
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strävt vin blir mjukt
109 Om du vill behandla strävt vin så att det blir mjukt och lent, gör så 
här: gör av linsvicker fyra skålpund [1,3 kg] mjöl och tillsätt fyra cyathi 
[1,8 dl] vin. Droppa i sirap. gör av detta små skorpor och låt dem ta åt 
sig väta en natt och en dag. Blanda dem sedan med vinet i lagringskärlet 
och försegla det efter sextio dagar. Detta vin blir bra, mjukt, med god 
färg och god doft.

att ta bort dålig lukt
110 Att ta bort dålig lukt från vin: Värm en ren och tjock tegelpanna 
ordentligt i elden. Då den är varm, tjära den, bind ett snöre om den, sänk 
ner den långsamt till botten av lagringskärlet och låt detta vara förslutet 
i två dagar. Om den dåliga lukten försvunnit, är detta mycket bra. Om 
inte, gör om det flera gånger ända tills du tagit bort den dåliga lukten.

om du vill veta om vinet  
inneHåller vatten eller inte

111 Om du vill veta, om vatten tillsatts till vinet eller inte, gör en liten 
bägare av trä av murgröna och häll i den det vin som du anser innehålla 
vatten. Om det innehåller vatten, kommer vinet att rinna ut men vattnet 
stanna kvar, ty ett kärl av murgröna håller inte tätt för vin.

om du vill göra kos-vin
112,1 Om du vill göra Kos-vin, tag havsvatten från djupt vatten, dit söt-
vatten inte når, vid lugnväder, när det inte blåser, 70 dagar före vinskör-
den. Då du tagit det från havet, häll det i ett lagringskärl men fyll inte 
detta, utan det bör vara fem quadrantalia [130 l] mindre än fullt. Sätt på 
ett lock men lämna en öppning där det kan luftas. 112,2 Då det gått 30 
dagar, häll över vattnet rent och sakta i ett annat lagringskärl, men lämna 
kvar det som avsatts på botten. För över det på samma sätt till ett an-
nat lagringskärl efter <ytterligare> 20 dagar och lämna det så fram till 
vinskörden. Lämna druvorna kvar på den stock, som du vill göra Kos-vin 
av, och låt dem bli väl mogna, men plocka dem, när det regnat och åter 
torkat upp, och lägg dem i solen två eller tre dagar utomhus, om det inte 
skall komma regn. Om det är risk för regn, lägg in dem under tak på 
flätade galler och plocka bort druvor, om några är förstörda. 112,3 Tag 
sedan det ovan nämnda havsvattnet och häll i ett lagringskärl om femtio 
urnor [650 l] tio quadrantalia [260 l] havsvatten. Plocka sedan av druvor 
av blandade sorter från sina klasar och lägg dem i samma lagringskärl, 
tills du fyllt det. Tryck med handen ner druvorna, så att de tar till sig 
havsvattnet. Då du fyllt lagringskärlet, täck det med ett lock men lämna 
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en öppning, så att det kan luftas. Då det gått tre dagar, ta upp druvorna 
från lagringskärlet, pressa dem i vinpressen och lagra detta vin i tvättade, 
rena och torra lagringskärl.

<gör så Här för att vinet skall  
få en god bouquet>

113,1 gör så här för att vinet skall få en god bouquet: Tag en tjärad tegel-
panna, lägg på den litet glöd och rök den med sötväppling, kamelgräs 
och den sorts palm som parfymhandlarna har. Lägg den i lagringskärlet 
och täck det, så att dofterna inte går ut innan du häller i vinet. gör detta 
dagen innan du tänker hälla dit vinet. För över vinet från pressens bas-
säng till lagringskärlen så fort som möjligt. Låt dessa stå täckta i femton 
dagar, innan du förseglar dem, och lämna en öppning där de kan luftas. 
Försegla dem därefter. 113,2 För över vinet till amforor efter 40 dagar och 
tillsätt i varje amfora en sextarius [0,55 l] sirap. Fyll inte amfororna för 
mycket utan sluta vid nedre ändan av handtagen. Ställ amfororna i solen, 
där det inte finns ogräs, och täck amfororna så att det inte kommer in 
vatten. Låt dem inte stå ute i solen mer än fyra år. Lägga in dem i källaren 
efter fyra år och fyll amfororna fulla.

om du vill tillreda ett vin,  
så att det gör magen gott

114,1 Om du vill tillreda ett vin, så att det gör magen gott: Efter vinskör-
den, då man gräver upp runt stockarna, gräv omkring så många stockar, 
som du anser vara tillräckligt för detta slags vin, och sätt märken på dem. 
Skär deras rötter runt om och rensa. Krossa i en mortel rötterna av svart 
julros. Lägg dessa rötter runt vinstocken och likaså <en blandning av en 
del> gammal stallgödsel och gammal aska med två delar jord. Lägg jord 
ovanpå. 114,2 Plocka dessa druvor för sig. Om du vill bevara vinet till hög 
ålder för att sätta fart på magen, se till att du inte blandar det med övrigt 
vin. Tag en cyathus [0,45 dl] av detta vin, blanda det med vatten och drick 
före måltiden. Det kommer att sätta fart på magen utan risker. 

saft av svart julros i vinet
115,1 Lägg i vinmust en bukett svart julros per amfora. Då det jäst upp 
tillräckligt, ta upp buketten ur vinet. Spara detta vin för att sätta fart på 
magen.

vin för att sätta fart på magen
115,2 Att bereda vin för att sätta fart på magen: Då man skall gräva om 
runt stockarna, markera dem med rött för att inte blanda ihop dem med 
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annat vin. Lägg tre knippor av svart julros runt rötterna och kasta på jord 
ovanpå. Håll under vinskörden det för sig, som kommer från de stockar 
du valt ut. Häll en cyathus [0,45 dl] i någon annan dryck. Det kommer 
att sätta fart på magen, och nästa dag kommer det att ha rensat färdigt 
utan några risker.

Hur du förvarar linser
116 Hur det är lämpligt att linser förvaras: Blöt upp ’stinkfloka’ i ättika. 
Blanda linserna med ättikan som kryddats med silfium och sätt ut dem i 
solen. gnugga sedan linserna med olja och låt dem torka. Så kommer de 
att förvaras oskadade på rätt sätt.

Hur ljusa oliver läggs in
117 Hur ljusa oliver läggs in: Innan oliverna blir mörka skall de krossas 
och läggas ner i vatten. Man skall ofta byta vatten. Då de därefter blivit 
tillräckligt mjuka skall man krama ur dem, lägga dem i ättika och hälla 
på olja samt ett halvt skålpund [164 g] salt till en skäppa [8,75 l] oliver. 
Man skall bevara fänkål och mastix var för sig i ättika. Om du vill blanda 
i dem <med oliverna>, använd då blandningen snabbt. Tryck ner oliverna 
i en liten burk. Ta upp dem med torra händer, när du vill använda dem.

en ljus oliv som du kan använda efter  
vinskörden

118 Lägg in en ljus oliv, som du vill använda efter vinskörden, på följande 
sätt: Slå på lika mycket druvsaft som ättika. Lägg för övrigt in den på 
samma sätt som skrivits ovan.

gör ljus, mörk ocH varium [skiftande] 
epityrum så Här

119 gör ljus, mörk och varium [skiftande] epityrum så här: Ta bort kär-
norna ur ljusa, mörka och skiftande oliver. Lägg in dem så här: Krossa 
dem, tillsätt olja, ättika, koriander, spiskummin, fänkål, vinruta, mynta. 
Lägg in det i en liten burk. Det skall vara olja så att det står över. Använd 
det så.

om du vill Ha druvsaft Hela året
120 Om du vill ha druvsaft hela året, häll druvsaften i en amfora, tjära 
korken och lägg ner amforan i dammen. Ta upp den efter 30 dagar. Det 
kommer att vara druvsaft hela året.
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gör druvsaftskakor på följande sätt
121 gör druvsaftskakor på följande sätt: Fukta en skäppa [8,75 l] vetemjöl 
med druvsaft. Tillsätt anis, spiskummin, två skålpund [654 g] fett, ett 
skålpund [327 g] ost, och ta bort bladen från en lagerkvist. Då du format 
kakorna, lägg lagerblad under dem när du skall grädda dem.

att bereda vin för urinering
122 Att bereda ett vin, om urinen har svårt att passera: Krossa capreida 
eller enbär i en mortel. Lägg ett skålpund [327 g] av detta i två congii 
[6,6 l] gammalt vin och koka upp detta i en kittel av brons eller bly. Då det 
kallnat, häll det i en flaska. Ta en cyathus [0,45 dl] av detta på morgonen 
på fastande mage. Det hjälper.

att tillreda vin mot Höftsmärtor
123 gör ett vin mot höftsmärtor så här: Hacka i små bitar ett halvfots 
[15 cm] stycke tjock ene. Koka upp detta med en congius [3,3 l] gammalt 
vin. Då det kallnat, häll det i en flaska och använd det sedan, en cyathus 
[0,45 dl] vin om morgonen på fastande mage. Det hjälper.

att du skall Hålla Hundarna  
instängda om dagen

124 Hundarna bör vara instängda om dagen så att de blir skarpare och 
mer vaksamma om natten.

gör myrtenvin så Här
125 gör myrtenvin så här: Torka svarta myrtenbär i skuggan. Då de är 
torra, spara dem fram till vinskörden. Krossa och tillsätt till en urna [13 l] 
druvsaft en halv skäppa [4,4 l] myrtenbär. Då druvsaften slutat jäsa, ta 
upp myrten och försegla vinet. Detta vin är verksamt mot dålig mat-
smältning, smärta i sidan och kolik.

mot kolik, om magen inte lugnar sig ocH  
mot binnikemask ocH inälvsmask

126 Mot kolik, om magen inte lugnar sig och om binnikemask och inälvs-
mask är besvärliga, ta 30 omogna granatäpplen, krossa dem, lägg dem 
i ett stort krus och häll på tre congii [10 l] mörkt och strävt vin. Förslut 
kärlet. öppna det efter 30 dagar och använd det. Drick en hemina [0,27 l] 
på fastande mage.
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mot dålig matsmältning ocH urinstämma
127,1 Att råda bot för dålig matsmältning och urinstämma: När granat-
äpplet blommar, plocka <blommor> och lägg tre minae [1,3 kg] i en amfo-
ra. Tillsätt en quadrantal [26 l] gammalt vin och en mina [430 g] krossad 
ren fänkålsrot. Tillslut amforan, öppna den efter 30 dagar och använd 
vinet. Då du vill smälta maten och urinera, drick av detta så mycket du 
vill utan någon fara. Samma vin rensar binnikemask och inälvsmask, om 
du ordnar som följer: 127,2 Du bör inte ha ätit middag. Finfördela följande 
dag en drachma [4 g] rökelse <och blanda detta med> en drachma [4 g] 
uppvärmd honung och en sextarius [0,55 l] vin med oregano. ge detta åt 
en person på fastande mage, och åt ett barn efter dess ålder tre oboler [2 g] 
<rökelse och honung> och en hemina [0,27 l] vin. Patienten bör klättra 
upp på en pelarsockel och hoppa ner tio gånger <för att skaka ut mas-
ken> samt ta en promenad.

att polera <golv i> bostaden
128 Att polera <golv i> bostaden: Ta jord, som är så rik som möjligt på 
krita eller röd lera, häll olivdrägg i den och tillsätt halm. Låt detta jäsa 
i fyra dagar. Då det jäst ordentligt, finfördela det med en skovel. Putsa 
med det när du finfördelat det. Så kommer varken fukt att vara skadlig, 
råttor att göra hålor, ogräs att växa eller putsen att krackelera.

Hur en tröskplats skall anordnas
129 gör i ordning en plats, där spannmål skall tröskas, så här: Jorden 
skall grävas om ordentligt, vätas ordentligt med olivdrägg och suga åt sig 
så mycket som möjligt av denna. Finfördela jorden och lämna den med 
en vält eller en stensättarjungfru. Då den jämnats, kommer dels myrorna 
inte att vara besvärliga, dels det inte att bli någon lera, när det har regnat.

vedträn skall blötas med olivdrägg
130 Blöt vedträn av oliv och övriga träslag med rå olivdrägg och lägg dem i 
solen. De skall få suga åt sig ordentligt. På det sättet kommer de dels inte 
att ryka, dels att brinna bra.

då päronet blommar ordnas offer för oxarna
131 Anordna ett offer för oxarna när päronet blommar. Börja sedan  
plöjningen på våren. Plöj först de ställen som är steniga och sandiga. 
Plöj därpå, alltefter hur tunga och vattenhaltiga åkrarna är, och sist de 
tyngsta och vattenrikaste.
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Hur du ordnar offret
132,1 Offerfesten bör göras på följande sätt: Lova Jupiter dapalis en hur stor 
bägare vin du vill. Den dagen är det arbetsfritt för oxarna, oxdrivarna 
och dem som skall genomföra offerfesten. Då det är lämpligt att förrätta 
offret, säg följande: ”Jupiter dapalis, det bör ske åt dig här i huset att mitt 
hushåll offrar en bägare vin åt dig. Tag därför emot denna offer fest, som 
erbjuds dig.” Tvätta så händerna och tag sedan vinet. 132,2 ”Jupiter, du 
som vi nu vill offra till, tag emot denna offerfest som erbjuds dig, tag 
emot detta vinoffer.” gör ett offer <även> åt Vesta, om du vill. Offret åt 
Jupiter: Ett skålpund [327 g] kött, en urna [13 l] vin. genomför offerriten 
åt Jupiter på vederbörligt sätt och genom att beröra <bilden>. Därefter, 
då offerfesten genomförts, så hirs, kolvhirs, vitlök och linser.

förökning av fruktträd med avläggare
133,1 Förökning av fruktträd och övriga träd med avläggare: Pressa ner de 
små grenarna som kommer fram ur träden nere vid marken, i jorden och 
böj upp dem <i toppen>, så att de kan slå rot. Då det sedan är rätt tid, 
gräv upp dem och plantera dem på riktigt. 133,2 Fikon, oliv, granatäpple, 
kvitten Strutia och Cotonea samt alla andra fruktträd, cyprisk och delfisk 
lager, plommon, bröllopsmyrten, vit och svart myrten, nötter - Abellana 
och Praenestina - och platan: Alla dessa sorter bör man föröka från röt-
terna och ta fram på detta sätt. De, som du vill plantera omsorgsfullare, 
bör planteras i krukor. 133,3 För att de skall få rötter redan i träden, ta en 
kruka med hål i eller en liten korg och stick en liten gren genom den. Fyll 
så korgen med jord och tryck till och lämna den på trädet. Då den är två 
år gammal, skär av den tunna grenen nedanför stället och plantera den 
med korgen. På detta sätt kan du behandla vilket slags träd du vill, så att 
de får bra rötter. 133,4 Föröka likaså vin i en korg och täck det ordentligt 
med jord. Skär av det ett år senare och plantera det med korgen.

<Hur du förrättar offret ”slåttersuggan” 
innan du börjar slåttern>

134,1 Innan du skördar är det tillbörligt att förrätta offret ”slåttersuggan” 
på följande sätt: Åt Ceres företas offret av slåttersuggan med en sugga, 
innan man samlar in följande grödor: emmervete, durumvete, korn, 
bondböna, frö av rova. Med rökelse och vin offrar du åt Janus, Jupiter och 
Juno, innan du slaktar suggan. 134,2 Erbjud Janus en strues [offerkaka] på 
följande sätt: ”Fader Janus, när jag erbjuder dig denna strues, ber jag dig 
med goda böner att vara välvillig och nådig mot mig och mina barn, mot 
mitt hus och mitt husfolk.” Erbjud och offra en fertum [kaka] åt Jupiter 
med följande ord: ”Jupiter, genom att offra denna fertum ber jag dig med 
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goda böner att vara välvillig och nådig mot mig och mina barn, mitt hus 
och mitt husfolk, då du tar emot denna fertum.” 134,3 ge sedan Janus 
vin på detta sätt: ”Fader Janus, liksom jag med goda böner har bett dig, 
genom att erbjuda dig en strues, så tag nu emot detta vinoffer för samma 
saks skull.” Därefter åt Jupiter på följande sätt: ”Jupiter, tag denna fer-
tum, tag nu emot detta vinoffer!” Slakta sedan ”slåttersuggan”. 134,4 Då 
inälvorna skärs fram, erbjud och offra en strues åt Janus på samma sätt 
som du offrat den första. Erbjud och offra en fertum åt Jupiter så som du 
offrat den första. ge likaså Janus vin och Jupiter vin på samma sätt som 
du förut gav dem för att erbjuda och offra strues och fertum. ge därefter 
Ceres inälvorna och vinet.

var tunikor ocH övriga saker köps
135,1 I Rom <köper man> tunikor, togor, mantlar, jackor, höga träskor.  
I Cales och Minturnae köper man kapuschonger, järnvaror, knivar, spa-
dar, hackor, yxor, seltyg, rävsaxar och kedjor. I Venafrum spadar, i Suessa 
och Lukanien vagnar, i Trebula, Alba och Rom lagringskärl och baljor.  
135,2 Tegelpannor kommer från Venafrum. Romerska årder blir bra till 
en motspänstig jord, men till svartjord de från Kampanien. Romerska 
ok är de bästa. Löst ditsatt plogbill är bäst. Olivkvarnar köps i Pom-
peji, Nola och vid Rufriums mur, nycklar och lås i Rom, fyrfat, urnor 
till olja, krus till vatten, vinurnor och andra kärl av brons i Capua och 
Nola. Säckar från Kampanien är bra. 135,3 Rep till lyftverk och alla sor-
ters tågvirke köps i Capua, romerska säckar i Suessa och Casinum, men 
de bästa i Rom.

Om någon skall göra ett rep till pressen, så är det i Casinum Lucius 
Tunnius, i Venafrum gaius Mennius, Lucius’ son. Till det ändamålet 
skall man använda åtta nya hudar från egen boskap, vilka bör vara knå-
dade och innehålla så lite salt som möjligt. Dem bör man först knåda och 
smörja in med fett, sedan torka. 135,4 Man bör börja med ett rep som är 
72 fot [21,6 m] långt. Det bör ha tre kardelar och nio remmar i varje kar-
del, 2 fingerbredder [3,5 cm] breda. Då det är slaget till rep är det 49 fot, 
[14,7 m] och tre fot [90 cm] går åt till hopbindningen <i repets ändar>, 
så att 46 fot [13,8 m] återstår. Då det sedan sträcks tillkommer fem fot 
och hela längden blir 51 fot [15,3 m]. Ett rep för pressen bör utsträckt vara 
55 fot [16,5 m] för de största apparaterna, 51 fot [15,3 m] för de mindre.  
135,5 Läderrepet till vagnen är bra vid 60 fots [18 m] längd, ett halvrep vid 
45 fots [13,5 m]. Remmar till vagnen är 36 fot [10,8 m], till årdret 26 fot 
[7,8 m], dragremmarna 27,5 fot [8,25 m], remmarna från oket till vagnen 
19 fot [5,7 m], tömmen 15 fot [4,5 m]. Till årdret: remmarna vid oket 12 fot 
[3,6 m], tömmen 8 fot [2,4 m].
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135,6 De största olivkvarnarna skall vara 4,5 fot [1,35 m] breda och 
kvarnstenarna 3,5 fot [105 cm] i diameter. Då man skall ta ut kvarn-
stenarna från stenbrottet skall de vara en fot och en handsbredd  
[37,5 cm] tjocka och avståndet mellan stentrumman [miliarium] och sidan 
på kvarnskålen en fot och två fingerbredder [33,5 cm]. Sidorna skall vara 
fem fingerbredder [9 cm] tjocka. Den andra olivkvarnen skall vara fyra 
fot och en handsbredd [128 cm] bred, mellan stentrumman och kanten en 
fot och en fingerbredd [31,8 cm], sidorna fem fingerbredder [9 cm] tjocka, 
kvarnstenarna tre fot och fem fingerbredder [99 cm] i diameter och en fot 
och tre fingerbredder [35,3 cm] tjocka. gör hålet i kvarnstenarna en halv 
fot [15 cm] åt vardera hållet. 135,7 Den tredje olivkvarnen skall vara fyra 
fot [1,2 m] bred, mellan stentrumman och kanten en fot [30 cm], sidan 
fem fingerbredder [9 cm] tjock, kvarnstenarna tre fot och tre fingerbred-
der [95,3 cm] i diameter och en fot och två fingerbredder [33,5 cm] tjocka. 
Då en olivkvarn levererats, montera och justera den på det ställe, där du 
skall placera den.

på vilket villkor man bör lägga ut 
arbetet med spannmålen

136 I trakterna kring Casinum och Venafrum skall man på god jord lämna 
över en åttondedel räknat i korgar, på någorlunda bra jord en sjundedel, 
i tredje hand en sjättedel, om man räknar i korgar. Om man skall dela 
spannmålet efter skäppor, ger man en femtedel. I trakten av Venafrum 
skall den bästa jorden dela av en niondedel räknat i korgar. Om man 
maler gemensamt skall politor [entreprenören] lämna till kvarnen efter 
den del han fått sig tilldelad. För korn får han en femtedel efter skäppa, 
av bondböna en femtedel efter skäppa.

Hur man arrenderar ut vingården  
till en andelsägare

137 Vingården skall överlämnas åt en arrendator att skötas. Han skall ta 
god hand om vingården, fruktträdgården och sädesåkern. Åt arrenda-
torn lämnas hö och foder som är tillräckligt åt oxarna som är där. Allt 
det andra skall vara ouppdelat.

det är tillåtet att oka oxarna på Helgdagar
138 Det är tillåtet att oka oxarna på helgdagar. Detta får man göra: De får 
köra hem ved, bönstänglar och <sådant> spannmål som man inte tänker 
så. För mulåsnor, hästar och åsnor finns det inga helgdagar utom dem 
som gäller för husfolket.
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Hur du bör göra en glänta i en lund
139 Det är lämpligt att på följande sätt åstadkomma en glänta i en helig 
lund efter romersk sed: Offra en gris som försoningsoffer och formulera 
en bön på detta sätt: ”Vem du än är, den gud eller gudinna, åt vilken 
denna lund är helgad! Liksom det är rätt att göra ett försoningsoffer åt 
dig av en gris för att få inkräkta på denna heliga plats och dessa föremål, 
vare sig jag <själv> gjort det eller någon annan gjort det på min order, 
ber jag dig därför, för att detta skall vara rätteligen utfört, genom att offra 
denna gris som försoningsoffer att vara välvillig och nådig mot mig, mitt 
hus, mitt husfolk och mina barn. Tag för den skull emot denna gris som 
försoningsoffer.”

om du vill gräva, vad du bör  
göra som ett ytterligare offer

140 Om du vill gräva, offra en gris till på samma sätt, och säg ytterligare 
detta: ”För att göra ett arbete”. Medan arbetet pågår, håll på med det 
varje dag. Om du hoppar över någon dag eller offentliga högtidsdagar 
eller familjehögtider kommer emellan, gör ett nytt försoningsoffer.

vad du bör göra om du vill  
göra reningsoffer för åkrarna

141,1 Åkrarna bör renas med offer på detta sätt: Låt driva runt Suovetauri-
lia [en gris, ett får och en ung tjur], och säg: ”Med gudarnas vilja och för 
att allt må sluta väl så överlämnar jag åt dig, Manius, att du låter driva 
eller föra runt Suovetaurilia över min egendom, min åker och min jord, 
så långt den är min, och låter den renas genom detta till så stor del du 
tycker.” 141,2 Anropa Janus och Jupiter med vin och säg så: ”Fader Mars, 
jag bönfaller och ber dig att du är välvillig och nådig mot mig, mitt hus 
och mitt husfolk. För den sakens skull har jag låtit föra Suovetaurilia runt 
min åker, min jord och min egendom, för att du skall hindra, avvärja och 
avstyra sedda och osedda sjukdomar, missväxt och ödeläggelse, olyckor 
och oväder, för att du skall låta grödan, säden, vingårdarna och de unga 
träden växa sig stora och få en god utveckling, 141,3 samt för att du skall 
bevara herdarna och boskapen oskadda och skänka mig, mitt hus och 
mitt husfolk god hälsa och friskhet. För dessa sakers skull, alltså för 
att rena egendomen, jorden och åkern genom att förrätta reningsoffer, 
tag som jag sagt emot mitt offer av dessa diande offerdjur Suovetauri-
lia.” Upprepa: ”Fader Mars, för samma saks skull, tag emot dessa diande  
offerdjur Suovetaurilia.” 141,4 Slakta djuren med en kniv Det bör finnas 
till hands en strues och en fertum, och förrätta därefter offret. Då du skall 
slakta grisen, lammet och <tjur>kalven, bör du säga följande: ”Tag nu 
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emot att jag slaktar dessa Suovetaurilia” Det är förbjudet att då nämna 
Mars vid namn eller lammet och <tjur>kalven. Om det inte blir goda 
järtecken vid alla dessa, säg då så: ”Fader Mars, om något inte uppfyllts 
mot dig i de där offren av diande Suovetaurilia, så ger jag dig nu i stället 
dessa som försoningsoffer.” Om det är osäkra järtecken vid en eller två 
av dessa, formulera dig som följer: ”Fader Mars, eftersom du inte blev 
tillfredsställd genom den förra grisen, så ger jag dig nu denna gris som 
ett försoningsoffer.”

förvaltarens plikter
142 Vilka förvaltarens plikter är: På <eget initiativ och> på ägarens väg-
nar skall han se till och utföra allt det som bör ske på godset, vad som 
skall köpas eller ställas i ordning och hur livsmedel och kläder skall till-
handahållas för husfolket samt att han hörsammar sin husbondes önsk-
ningar. Detta förmanar jag honom till och dessutom följande: Hur han 
skall använda husföreståndarinnan och hur han skall ge henne order, 
så att allt ordentligt förbereds och ombesörjs som behövs vid ägarens 
ankomst.

Husföreståndarinnans plikter
143,1 Se till att husföreståndarinnan gör vad som är hennes plikter. Om 
husbonden givit dig henne som sambo, så var nöjd med henne. Se till 
att hon har respekt för dig. Hon får inte vara alltför slösaktig. Hon bör 
inte umgås för mycket med grannkvinnorna eller andra kvinnor eller ta 
dem till huset eller hem till sig. Hon bör inte gå bort på middag eller 
vara kringströvande. Hon får inte genomföra någon religiös rit eller säga 
åt någon att göra det i hennes ställe, om inte ägaren eller ägarinnan be-
fallt henne. Hon bör veta att det är husbonden som sköter de religiösa 
handlingarna för allt husfolk. 143,2 Hon skall vara välvårdad, och hon 
skall hålla huset städat och snyggt. Varje dag skall hon ha gjort fint runt 
härden, innan hon går till sängs. På Kalendae, Idus och Nonae och då det 
är helgdag skall hon sätta en krans över härden. Samma dagar skall hon 
efter tillgång förrätta ett offer till husets skyddsgud. Hon skall se till att 
ha maten lagad åt dig och husfolket. 143,3 Hon måste hålla många hönor 
och <ta hand om> äggen. Hon skall ha torkade päron, rönnbär, fikon, 
russin samt rönnbär i sirap, päron och druvor i lagringskärl, kvitten <av 
sorten> Strutia och druvor i vindruvsskal och i krus, nergrävda i jorden, 
samt färska hasselnötter nergrävda i jorden i ett krus. Äpplena Scantiana 
i lagringskärl, annat som brukar konserveras och vilda frukter, allt detta 
skall hon varje år ha sorgfälligt inlagt. Hon skall veta hur man gör gott 
mjöl och fint mjöl av emmervete.
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kontrakt för att plocka oliver
144,1 Arbetet att skörda oliver bör man lägga ut på följande villkor: Tänk 
på att samla alla oliver enligt ägarens bedömning eller dennes, som han 
satt som kontrollant eller som han sålt oliverna till. Han får inte plocka 
oliverna eller skaka trädet utan order av ägaren eller kontrollanten. Om 
någon handlar mot detta, kommer ingen att betala eller vara skyldig ho-
nom något för det som han den dagen själv plockat. 144,2 Alla de, som 
plockat oliver, skall inför ägaren eller kontrollanten svära på att de inte 
försnillat någon oliv med ont uppsåt under denna olivskörd från Lucius 
Manlius’13 olivlund. Om någon av dem inte svär så, kommer ingen att 
betala honom eller vara honom skyldig något för allt det han plockat. ge 
garanti för att olivskörden skall gå rätt till enligt Lucius Manlius’ bedöm-
ning. Stegar skall lämnas tillbaka i det skick de lämnats ut, utom de som 
gått sönder av ålder. Om de inte återställs, skall de ersättas rättvist enligt 
en opartisk mans bedömning. 144,3 Om det på grund av uppdragstaga-
rens förvållande blivit någon skada för ägaren, skall han ersätta detta. 
Ersättningen skall dras ifrån enligt en opartisk mans bedömning. Håvar 
och plockare skall han tillhandahålla så många som behövs. Om han 
inte tillhandahåller detta skall skulden till honom minskas med kost-
naden för det som köpts eller hyrts. Han får inte föra vedbrand eller 
oliver från egendomen. Den som samlat oliver och fört bort dem, skall 
för varje tillfälle få ersättningen minskad med två sestertier, och det är 
ingen skyldig honom. 144,4 Alla oliver mäts rena med en skäppa för oli-
ver. Han skall tillhandahålla femtio flitiga arbetare, två tredjedelar av 
dem som plockare. Ingen får bege sig iväg dit, där det är högre ersättning 
för arbetet att samla oliver och bereda olja, om han inte pekar ut någon 
ersättare till det pågående <uppdraget>. Om någon handlar mot detta 
och om husbonden eller kontrollanten vill detta, skall alla deltagare svära 
på detta. 144,5 Om de inte svurit på detta, skall ingen betala eller vara 
skyldig något för denna insamling av oliver och beredning av olja gent-
emot den, som inte gått ed på detta. Tillägg: Till 1 200 skäppor [10 500 
l] kommer fem skäppor [44 l] salta oliver och 9 skålpund [3 kg] ren olja 
för hela olivkampanjen, värda fem sestertier, samt fem quadrantalia [130 l] 
ättika. För det att de inte får några salta oliver, medan de samlade in oli-
verna, skall för varje skäppa ges dem det ovan nämnda antalet sestertier.

kontrakt för att bereda olja
145,1 Arbetet att bereda oljan bör läggas ut på följande villkor: <Entrepre-
nören> skall göra det rätt enligt ägarens uppfattning eller den kontrol-
lants, som skall sköta denna syssla. Om det behövs sex uppsättningar av 
utrustning, så skall han göra det med så många. Han skall ställa upp med 
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<så många> män som det behagar ägaren, kontrollanten eller den som 
köpt oljan. Han skall arbeta med olivkvarnar. Om arbetare skall hyras 
in eller arbete läggas ut, skall han betala för detta eller få ersättningen 
reducerad. 145,2 Han får inte röra oljan för att bruka den eller stjäla den, 
utom i det fall när kontrollanten eller ägaren ger honom av oljan. Om han 
tar något skall för varje tillgrepp 40 sestertier dras av från hans ersätt-
ning och inte vara skuld till honom. De arbetare som gör oljan skall samt-
liga inför ägaren eller kontrollanten gå ed på att de eller någon annan 
inte snattat olja eller oliver i ont uppsåt från Lucius Manlius’ egendom.  
145,3 Den som inte svär på detta, hans del, som den nu blir, skall helt dras 
ifrån och inte räknas som skuld till honom. Ingen får ha en medhjälpare, 
om inte ägaren eller kontrollanten sagt så. Om genom entrenörens åtgärd 
någon skada tillfogats ägaren, skall ersättning för detta enligt en opartisk 
mans bedömning dras av från ersättningen. Om grön olja krävs, skall han 
göra sådan. Han skall få olja och salt så mycket han behöver för sitt bruk 
samt två viktoriater [sex sestertier] som gratifikation.

kontrakt för Hängande oliver
146,1 Det är lämpligt att oliver på skaft säljs på följande villkor: Oliver 
skall säljas på trädet i trakten av Venafrum. Den som köpt oliverna skall 
utöver den summa, för vilken han köpt dem, lägga en hundradel av tota-
len, vidare den nuvarande utropskostnaden, 50 sestertier, samt olja: 1 500 
skålpund [491 kg] romersk olja, 200 skålpund [65 kg] grön olja, 50 skäp-
por [438 l] nerfallna oliver, tio skäppor [88 l] plockade oliver – han skall 
för måttet använda en olivskäppa – samt tio skålpund [3,3 kg] fett. Till 
ägarens vikter och mått skall han lägga två cotyli [0,55 l]. 146,2 Dag för 
betalning: Tio månader från 1 november. För det arbete som lagts ut på 
uppdrag för att samla oliverna och bereda oljan, och om köparen själv ar-
renderat ut det, skall han betala 13 november. Han skall lova ägaren eller 
den som denne anvisat att detta skall lämnas över och göras rätt och att 
garanti ges, och han skall därpå lämna garanti efter ägarens avgörande. 
Tills likvid erlagts eller garanti lämnats skall det, som finns insamlat på 
egendomen, tjäna som säkerhet. Han får inte föra bort något av detta 
från egendomen. Om han för bort något, tillfaller det ägaren. 146,3 Pres-
sar, rep, stegar, kvarnar och vad annat han har haft tillgång till skall han 
återställa oskadat på rätt sätt, utom det som gått sönder av ålderdom. 
Om han inte återställer det skall han lämna skälig ersättning. Om köpa-
ren inte betalar de plockare och arbetare som gjort arbetet, skall ägaren 
betala dem som bör få något, om han så vill. Köparen blir skyldig ägaren 
och skall ställa garanti, och för detta gäller säkerhet på samma vis som 
ovan sagts.
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kontrakt för Hängande vin
147 Det är lämpligt att hängande vin säljs under följande villkor: Köparen 
skall lämna orena druvklasar och bottensatsen. Utrymme skall lämnas 
åt vinerna fram till nästkommande första oktober. Om köparen inte fört 
bort dem dessförinnan, får ägaren göra med vinet som han vill. övriga 
villkor är samma som för hängande oliver.

kontrakt för vin i lagringskärl
148,1 Det är lämpligt att vin i lagringskärl säljs på följande sätt: Till varje 
culleus [520 l] vin skall 41 urnor [533 l] vin lämnas. Vin skall lämnas som 
varken är surt eller unket. Under de tre följande dagarna skall köparen 
smaka av vinet efter en opartisk mans bedömning. Om han inte gör detta 
skall vinet anses avsmakat. Lika många dagar som det på grund av ägaren 
[säljaren] blivit uppskov med avsmakningen, lika många dagar ytterligare 
kommer köparen till godo. 148,2 Hämta vinet före nästkommande första 
januari. Om köparen inte hämtat det dessförinnan skall ägaren mäta upp 
vinet. Köparen skall betala ägaren för den mängd han mätt upp. Om 
köparen kräver detta skall ägaren gå ed på att han gjort det på rätt sätt. 
Utrymme för vinet skall ges till nästkommande första oktober. Om han 
[köparen] inte fört bort det dessförinnan får ägaren göra vad han vill 
med vinet. 

kontrakt för bete
149,1 Under vilka villkor vinterbete bör säljas: Bestäm inom vilken gräns 
du säljer. Köparen skall få rätt att dra nytta av betet från 1 september. En 
torr betesmark skall han avträda, när päronträdet börjar blomma. En 
bevattnad betesmark skall han frånträda, när grannen ovanför och ned-
anför släpper fram vatten; eller bestäm annars gemensamt en viss dag. 
Annan betesmark skall han frånträda den 1 mars. 149,2 För ägarens del 
kvarstår rätten att ha i bet två inkörda oxar och en valack, när köparen 
har betet. För kål, sparris, ved, vatten, passage och körning görs undan-
tag för ägarens personliga bruk. Om köparen, herdarna eller köparens 
boskap tillfogar ägaren någon skada, skall han [köparen] ersätta detta 
efter en opartisk mans bedömning. Om ägaren, hans husfolk eller hans 
boskap tillfogat köparen någon skada skall detta ersättas enligt en opar-
tisk mans bedömning. Tills han erlagt eller ställt garanti eller borgen 
för sin skuld skall hans boskap och det av hans husfolk, som är där, vara 
pant. Om det blir några tvister angående dessa saker skall rättsprocessen 
äga rum i Rom. 
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på vilka villkor avkastningen  
av fåren säljs

150,1 Det är lämpligt att avkastningen av fåren säljs under följande villkor: 
För varje tacka <är ersättningen> ett och ett halvt skålpund [0,5 kg] 
ost – hälften torr –, hälften av den mjölk den givit på helgdagar och 
dessutom en urna [13 l] mjölk. Enligt dessa villkor skall ett lamm som levt 
en dag och en natt vara en produkt. Köparen skall frånträda produkten 
1 juni eller, om det är ett år med skottmånad, 1 maj. 150,2 Man bör inte 
arbeta med mer än 30 lamm. De tackor, som ej lammat, skall räknas som 
två för en, när det gäller avkastning. Från den dag då han säljer ull och 
lamm skall han [ägaren] sätta en betalningstermin för köparen om tio 
månader. Han bör utfodra en diande griskulting för varje tiotal tackor. 
Köparen skall hålla herde under två månader. Tills han ställt garantier 
till ägaren eller betalat skall herden tjäna som pant.

Hur du planterar cypress
151,1 Hur det är lämpligt att plocka, så och driva upp frö av cypress och 
hur dungar av cypress bör planteras, har Minius Percennius från Nola 
visat på följande sätt: 151,2 Man bör samla frö av den tarentinska cypres-
sen under våren men <avverka den till> virke, när kornet börjar gulna. 
Då du samlat in fröet, lägg det i solen och rensa fröna. Lägg in det torrt, 
så att det kan läggas ut torrt. Så det under våren på en plats, där jordmå-
nen är mycket lucker, den som man kallar svartjord, där det finns vatten 
i närheten. gödsla platsen först väl med gödsel av get eller får, vänd den 
sedan med djupspaden och blanda jorden väl med gödseln, rensa från 
ogräs och gräs samt finfördela jorden. 151,3 gör sängar fyra fot [1,2 m] 
breda. gör dem lite konkava, så att de kan hålla kvar fukt. gör fåror 
mellan dem, där du kan <gå in för att> rensa ogräset från sängarna. Då 
du gjort i ordning sängarna, så då fröna tätt, som lin brukar sås. Strö över 
jord med ett såll, lägg på den en halv fingerbredd [1 cm] tjockt och plana 
ut det väl med en bräda, med händerna eller med fötterna. 151,4 Om det 
någon gång inte regnar, så att jorden är törstig, led försiktigt in vatten på 
sängarna. Om du inte har någonstans att leda in vatten från, bär det och 
häll på det försiktigt. Se till att tillföra vatten så ofta det behövs. Om det 
kommer upp ogräs, se till att du rensar sängarna från detta, och du skall 
rensa när ogräsen är så späda som möjligt och så ofta det behövs. Det är 
lämpligt att detta sker under sommaren, så som sagts ovan, och att, när 
fröet blivit sått, det täcks med halm. När grodden börjar komma upp 
<skall halmen> tas bort igen.
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om riskvastar
152 Som herrarna Manlius visat skall du under 30 dagar närmast efter 
vinskörden någon gång göra torra kvastar av almris och binda dem vid 
en kort stav. Riv med dem ordentligt av sidorna på lagringskärlen inuti, 
så att inte bottensatsen sätter sig fast på sidorna.

om vin med bottensats
153 gör vin med bottensats så här: Ha i beredskap två kampanska 
olivsäckar för detta ändamål. Fyll dem med drägg, lägg dem i pressen 
och pressa ur vätskan.

Hur du mäter upp vin åt köpare
154 Hur du skall mäta upp vin åt köparna utan svårighet: gör för detta 
ändamål en balja om en culleus [520 l]. Den skall upptill ha fyra handtag 
så att den kan flyttas. Ta upp ett hål i botten och sätt in ett rör på så sätt, 
att det kan täppas till ordentligt, och gör ett hål upptill, där en culleus 
tar slut. Ha denna placerad på en hög sockel bland lagringskärlen, så 
att vinet kan rinna från den till <köparens> culleus. Fyll denna och täpp 
sedan till hålet.

att under vintern få bort  
vatten från åkern

155,1 Under vintern är det lämpligt att vatten leds bort från åkern. På 
berg bör man ha rena avledningsdiken. I början av hösten, när jorden 
är som stoft, är det störst fara från vattnet. Då det skall börja regna, 
är det lämpligt att husfolket ger sig ut med grepar och hackor, öppnar 
avledningsdikena, leder ut vattnet på vägarna och ser till att det rinner 
iväg utanför sädesåkern. 155,2 Inuti byggnaderna bör man, när det regnar, 
gå omkring <och se>, om det regnar in någonstans, och markera med 
kol. Då det slutat regna skall tegelpannan rättas till. Så snart vatten blir 
stående eller något hindrar vattnet i grödan, sädesåkern eller dikena bör 
detta tömmas ur, en väg öppnas för vattnet och detta avlägsnas.

om kålen, Hur många botemedel den inne-
Håller, ocH om andra växter som Har  

med medicin att göra
156,1 Om kål, eftersom den främjar matsmältningen: Kål är den <växt> 
som överträffar alla grönsaker. Ät den kokt eller rå. Om du skall äta 
den rå, lägg in den i ättika. Den hjälper matsmältningen underbart, gör 
magen gott och urinen är hälsosam för alla saker. Om du i ett sällskap 
vill dricka mycket och äta fritt, ät före middagen så mycket rå kål du 
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vill, behandlad med ättika. Likaså, då du ätit, ät ytterligare ungefär fem 
blad. Det får dig att känna dig som om du inte ätit någonting och du kan 
dricka så mycket du vill.

156,2 Om du vill rensa magen genom att kräkas, tag fyra skålpund 
[1,3 kg] av den kål, som är spädast, gör av den tre lika stora knippor och 
bind dem. Sätt sedan på en kittel med vatten. Då den börjar koka, lägg i 
en av knipporna en kort stund. Vattnet slutar koka. Då det sedan börjar 
koka igen, tryck ner den en kort stund, medan du räknar till fem, och 
ta upp den igen. 156,3 gör på samma sätt med den andra knippan och 
likaså med den tredje. Lägg dem sedan tillsammans, krossa dem, ta upp 
dem, lägg dem i en linneduk och pressa ur ungefär en hemina [0,27 l] saft 
i en liten kopp av lergods. Lägg i den ett saltkorn stort som ett frö av 
linsvicker och så mycket av rostad spiskummin att det luktar gott. Ställ 
sedan koppen ute i klart väder över natt. Den som skall ta medicinen 
skall ta ett varmt bad, dricka honungsvatten och gå och lägga sig utan att 
ha ätit. 156,4 Därefter skall han på morgonen dricka saften, gå omkring 
i fyra timmar och sköta de sysslor som han kan ha. Då han får lust att 
kräkas och illamåendet kommer, skall han lägga sig ner och rensa sig. 
Han kommer att få ut så mycket galla och slem, att han själv förvånat 
undrar, varifrån så mycket kommer. Då han sedan skall släppa ut nertill 
skall han dricka en hemina [0,27 l] eller lite mer. Om han måste släppa 
ut för mycket, skall han ta två skedar fint mjöl, blöta upp det i vatten och 
dricka lite. Det stannar då. 156,5 Men de som har besvär av magsmärtor 
skall blöta upp kål i vatten. Då den blötts upp skall den läggas i varmt 
vatten och kokas, tills den mjukats upp ordentligt. Häll då av vattnet. 
Tillsätt därefter salt, lite spiskummin, fint kornmjöl och olja. 156,6 Värm 
det sedan och häll upp det på en tallrik så att det kyls av. Blanda i den 
mat han vill ha och <låt honom> sedan äta. Men om han bara kan äta 
kålen, äter han den. Om han inte har feber, ge honom att dricka hårt 
mörkt vin, blandat med så lite vatten som möjligt. Om han har feber, ge 
enbart vatten. gör detta varje dag på morgonen. ge inte för mycket, så 
att han inte tröttnar på det utan snarare kan äta det med behag. ge det 
på samma sätt åt män, kvinnor och barn. 

156,7 Nu skall jag tala om dem, för vilka urinen har svårt att gå ut, och 
om dem, som kastar vatten droppvis. Tag kål, lägg den i hett vatten och 
koka den kort, så att den är halvrå. Häll så av vattnet, men inte allt, och 
tillsätt ordentligt med olja, salt och lite spiskummin samt värm det en 
kort stund. Sug sedan i dig saften ur kålen kall och ät själva kålen, så att 
du smälter den så snart som möjligt. gör detta varje dag.
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<om den pytHagoreiska kålen>
157,1 Om den pythagoreiska kålen14 och vad det finns för gott och hälso-
samt i den. Först måste du lära dig vad det finns för sorter av kål och 
huru dan natur de har. Den anpassar allt till att bli hälsosamt och föränd-
rar sig alltid efter värmen med det torra och samtidigt med det fuktiga, 
med det söta, det beska och det skarpa. Men allt det, som kallas de sju 
nyttigheterna, det innehåller kålen i sin kombinerade natur. För att du 
nu skall lära känna dessa <sorters> natur, så är den första den som kallas 
slät. Den är stor, har breda blad och hög stjälk. Den har en kraftig natur 
och stor kraft. 157,2 Nummer två är den krusiga. Den kallas apiaca. Den 
är god till natur och att se på och kraftigare som botemedel än den som 
beskrivits ovan. Likaså finns en tredje, som kallas lenis [mild], med korta 
stänglar. Den är späd, bittrast av dem alla och den kraftigaste med sin 
lilla mängd saft. Vet först att av alla sorters kål så är ingen <annan> till 
sådan nytta: 157,3 Lägg krossad sådan kål på alla sår och svullnader. Den 
renar alla bölder och gör dem friska utan att det gör ont. Den tar bort 
svulster och får dem att brista, den renar variga sår och kräftsår samt 
gör dem friska, vilket ett annat botemedel inte kan göra. Men innan du 
lägger på den, tvätta med rikligt med varmt vatten och lägg därefter på 
krossad kål två gånger dagligen. Detta kommer att avlägsna allt ruttet. 
Den mörka kräftan är illaluktande och utsöndrar ett smutsigt var. Den 
ljusa kräftan är varig men bildar fistlar och var nere i köttet. 157,4 In i sår 
av dessa slag river man in kål och den botar. Den är bäst till sår av detta 
slag. Om något vrickats, värm leden två gånger dagligen med varmt vat-
ten och lägg på riven kål. Det botar det snabbt. Lägg på det två gånger om 
dagen; det kommer att ta bort smärtan, och om något stukats kommer 
det att bryta upp det. Lägg på riven kål, det hjälper. Om någon böld eller 
kräftsvulst uppkommit på brösten, lägg på riven kål, det botar. 157,5 Om 
bölden inte klarar [värker för mycket på grund av] kålens starka verkan, 
blanda kålen med kornmjöl och lägg på den så. Den botar alla bölder av 
detta slag, vilket något annat botemedel inte förmår och inte heller kan 
rena. Om en böld av detta slag drabbar en pojke eller en flicka, så tillsätt 
kornmjöl. Om du vill ha den skuren, tvättad, torr eller med tillsats av 
salt eller ättika, så finns det ingenting som är mer hälsosamt. 157,6 För 
att du skall äta den med bättre smak, krydda den med ättika med tillsats 
av honung – sköljd eller torr med vinruta och koriander eller skuren och 
kryddad med salt äter du den hellre – det gör dig gott, låter inte något 
dåligt slå sig ner i din kropp och gör magen bra. Om det är något dåligt 
i kroppen från början, gör den allt friskt, tar bort allt från huvudet och 
ögonen och gör det friskt. Denna kål skall man äta på morgonen på fas-
tande mage. 157,7 Om gallan är svart, njurarna är svällda eller hjärtat, 
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levern, lungorna och mellangärdet värker, kommer kålen kort sagt att 
göra allt friskt som är plågsamt i det inre. Riv också i silfium. Det är 
bra. Ty då alla ådror är uppblåsta av föda kan de inte andas någonstans 
i kroppen. Av det uppkommer en sjukdom. Då på grund av mycket mat 
magen inte går ut, om du då använder kål i rätta mängder – så som jag 
nu uppmanar dig – kommer det inte att bli sådana sjukdomar av detta 
bruk. En sjukdom i lederna renas inte av något så väl som av rå kål – om 
du äter den krossad med vinruta och krossad torr koriander samt sirpi-
cium rivet ovanpå – och av kål som legat i ättika med honung och saltats.  
157,8 Om du använder detta kan du pröva alla dina leder, det är ingen ut-
gift för detta, och även om det skulle kosta något så skulle du dock prova 
det för hälsans skull. Detta måste du äta på morgonen på fastande mage. 
Om någon är sömnlös eller dement, gör du honom frisk med samma 
behandling. ge kål, stekt i fett och varm med lite salt, åt en patient på 
fastande mage. Ju mer han äter, desto snabbare blir han fri från denna 
sjukdom.

157,9 Åt dem, för vilka magknip är besvärliga, skall du göra på följande 
sätt: Mjuka upp kål ordentligt och lägg den sedan i en kittel och koka den 
ordentligt. Då den blivit riktigt kokt, häll av vattnet och tillsätt ordent-
ligt med olja, lite salt, spiskummin och kornmjöl. Koka sedan upp den 
ordentligt och lägg den på en tallrik när den är färdig. giv honom detta 
att äta utan bröd, om han kan det. Om han inte kan äta utan bröd, ge  
honom ett rent bröd som han fuktar i samma lag. Om han inte har feber, 
ge honom mörkt vin att dricka. Han kommer snabbt att bli bra. 157,10 Och 
om man någon gång behöver behandla någon som blivit svag av ålder, så 
kan detta göra honom frisk: Han skall äta kål så som det ovan sagts. 
Vidare detta: Spara urin från någon som ätit mycket kål, värm den och 
sänk ner en människa i den. Med denna kur gör du honom snabbt frisk, 
och detta är utprovat. Likaså, om du tvättar små pojkar med denna urin, 
blir de aldrig svaga, och de, på vilka ögonen inte är så klara, skall smörjas 
med denna urin; då kommer de att se mera. Om huvudet eller nacken 
gör ont, tvätta med denna urin varm, så kommer de att sluta ha ont.  
157,11 Om en kvinna baddar sina ställen med denna urin kommer de ald-
rig att bli sjuka, och det är lämpligt att badda på följande sätt: Då du 
värmt upp urinen i en skål, sätt den under en stol med hål i sitsen. Där 
bör kvinnan sätta sig, täck över henne och svep in henne med klädesplagg 
runt om.

157,12 Vildväxande kål har den största kraften. Den är det lämpligt 
att torka och mala, så att den blir väl finfördelad. Om du vill behandla 
någon med den, skall han inte äta middag dagen innan. ge honom på fas-
tande mage på morgonen riven kål och fyra cyathi [1,8 dl] vatten. Ingen-
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ting kommer att rensa honom så bra, varken julros eller hartsvinda, och 
därtill riskfritt. Var medveten om att det är hälsobringande för kroppen. 
157,13 Dem du inte tror att du kan bota, dem kommer du att bota. Den 
som skall rensas med detta medel skall du behandla på följande sätt: 
ge honom detta att dricka under sju dagar. Då han vill äta, ge honom 
åsnekött. Om han inte vill äta, ge honom kokt kål och ett bröd, och han 
skall dricka ett utspätt milt vin, tvätta sig sällan och använda salva. Den 
som renats på detta sätt kommer att njuta av en långvarig hälsa och ingen 
sjukdom kommer att drabba honom, om han inte själv förorsakar den. 
Om någon får en ful eller ny böld, så skölj denna vilda kål med vatten och 
servera honom. Du kommer att göra honom frisk. 157,14 Om han får en 
fistel, stoppa in en hård rullad <propp av sådan kål>. Om man inte får 
in proppen, blöt upp den [gör ett avkok] och häll vätskan i en blåsa, bind 
ett rör vid blåsan och tryck, så att vätskan kommer in i fisteln. Detta gör 
honom frisk snabbt. Till alla, gamla och nya, bölder skall man använda 
denna kål riven med honung. Det gör dem friska. 157,15 Om en polyp 
satt sig i näsan, lägg torr riven vildkål i en tuss av ull, för den till näsan 
samt andas in så starkt som möjligt. Inom tre dagar kommer polypen att 
falla ut. Då den fallit, gör i alla fall samma sak tre dagar, så att du riktigt 
sanerar rötterna till polypen. 157,16 Om du inte hör så bra med öronen, 
riv kål i vin, pressa ur saften och dryp in den ljum inuti örat. Du kom-
mer snart att märka att du hör bättre. Lägg kål på en ful vårta: det botar 
vårtan och det blir inget sår.

det är lämpligt att rensa magen 
på följande sätt

158,1 Det är lämpligt att rensa magen på följande sätt: Om du vill rensa 
magen ordentligt, tag en balja och häll i den sex sextarii [3,3 l] vatten och 
tillsätt klöven av en gris. Om du inte har någon klöv, tillsätt av en gris 
ett halvt skålpund [164 g] kött, så lite fett som möjligt. Då detta börjar 
vara färdigkokt tillsätt två stånd kål, två stånd av beta med rötter, en liten 
stensöta, lite bingel, två skålpund [654 g] musslor, en simpa, en skorpion, 
sex sniglar och en näve linser. 158,2 Koka ihop allt detta till tre sextarii 
[1,65 l] vätska och tillsätt inte någon olja. Tag en sextarius [0,55 l] ljummen 
av detta och tillsätt en cyathus [0,45 dl] vin från Kos, drick det och vila 
samt gör därefter samma sak en gång till och därpå en tredje gång. Du 
kommer att rensa dig väl. Om du dessutom vill dricka blandat Kos-vin, 
så går det bra. Av alla dessa saker, som ovan angivits, kan en enda, vilken 
som helst, rensa en mage, men ingredienserna är så många för att göra 
god verkan, och det är behagligt.
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botemedel mot skavsår om du skall
gå på en väg

159 Botemedel mot skavsår: Då du skall gå iväg någonstans, ha en stump 
av pontisk malört under ringen <på ditt finger>.

Hur du botar en vrickning  
genom en trollformel

160 Om du vrickat något ur led, kommer det att bli bra med följande 
trollformel: Tag ett grönt rör, fyra eller fem fot långt, klyv det och låt 
två personer hålla det vid höften. Börja sjunga ”motas vaeta daries darda-
res astataries dissunapiter” medan de förs ihop (en annan källa ger texten 
”moeta vaeta daries dardaries asiadarides una petes” medan de förs ihop). 
Vifta med en kniv över. Då rörhalvorna förenats och berör varandra, tag 
röret i handen och skär av det till höger och vänster. Bind detta vid det 
vrickade eller brutna stället. Det kommer att botas. Sjung dock varje 
dag som följer: ”Huat haut haut istasis tarsis ardannabou dannaustra” (en 
annan källa ger följande text för en vrickning: ”Huat hauat huat ista pista 
sista dannabo dannaustra”).

Hur sparris sås
161,1 Det är lämpligt att ordentligt bearbeta en plats, som har fukt,  
eller också på ett fett ställe. Då jorden bearbetats, gör i ordning sängar, 
så att man från höger och vänster kan hacka eller rensa ogräs utan att 
trampa på jorden. Då du skall mäta ut sängarna, gör då ett mellanrum 
mellan dem om en halv fots [15 cm] bredd åt alla håll. Så sedan i rak 
linje med hjälp av en käpp och lägg fröna två och två eller tre och tre och 
täck igen gropen i marken med samma käpp. Strö sedan ordentligt med 
gödningsmedel över sängarna. Så efter vårdagjämningen. 161,2 Då det 
kommit upp, rensa ofta bort ogräs och var noga med att sparrisen inte 
rycks upp tillsammans med ogräset. Det år du sått skall du om vintern 
täcka sängen med halm, så att den inte bränns. öppna sedan sängarna i 
början av våren, hacka och rensa. Bränn sängarna i början av våren två år 
efter det du sått. Hacka sedan inte förrän sparrisen kommit upp, så att 
du inte skadar rötterna när du hackar. 161,3 Drag under tredje eller fjärde 
året loss sparrisen från roten, ty om du bryter den blir det rotskott och 
plantorna dör. Det går bra att dra loss dem ända tills du ser att de går i 
frö. Fröna blir mogna fram på hösten. Då du tagit fröna, bränn odlingen, 
och då sparrisen börjat komma upp, hacka och gödsla. Plantera om od-
lingen efter åtta eller nio år, då den redan är gammal, och bearbeta och 
gödsla jorden ordentligt på den plats, där du skall sätta den. 161,4 gör 
sedan små fåror där du skall sätta sparrisens rötter. Mellanrummet skall 
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inte vara mindre än en fot [30 cm] mellan sparrisrötterna. Dra upp dem, 
gräv runt om dem så att du lätt kan lyfta upp dem och var noga med att 
inte sparrisen bryts. Låt föra på så mycket fårgödsel som möjligt. Den är 
bäst till detta, och annan gödsel skapar ogräs.

saltning av skinkor ocH  
köttstycken som i puteoli

162,1 Det är lämpligt att salta skinkor på följande sätt i ett lagringskärl 
eller en kruka: Då du köpt skinkorna, skär av fötterna och ta en halv 
skäppa [4,4 l] malet romerskt salt till varje skinka. Lägg salt i botten av 
lagringskärlet eller krukan och lägg så på en skinka. Skinnet skall vara 
neråt; täck hela skinkan med salt. 162,2 Lägg sedan en till ovanpå, och 
täck den på samma sätt. Var noga med att kött inte kommer mot kött. 
Lägg så i alla skinkorna. Då du lagt in alla, täck det hela med salt så att 
köttet inte syns, och gör ytan slät. Då de sedan varit fem dagar i salt, ta 
upp dem alla med sitt salt. gör nu dem, som förut legat överst, till de 
understa, lägg ner dem på samma sätt och täck dem. 162,3 Tag sedan upp 
skinkorna efter inalles tolv dagar, torka av allt salt och häng upp dem två 
dagar i det fria. Torka dem väl på tredje dagen med en svamp, smörj in 
dem med olja och häng upp dem i rök två dagar. Ta ner dem på tredje 
dagen och pensla dem med en blandning av olja och ättika. Häng upp 
dem i visthuset. Varken mal eller maskar kommer att röra skinkorna.
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  1. En ordspråksartad vändning.
 2. Se kap. 136 för villkoren kring politio.
 3. På latin oculus, öga. Detta ord har fått ge 

namn åt metoden okulering, dvs. ympning av 
ett öga, en liten bit bark med en grenknopp.

 4. Betydelsen är oklar. Det kan röra sig om till-
behör till kvarnarna (mola), Se s. 337ff.

 5.  Se föregående not.
 6. Tolkningen av handskrifternas ns har disku-

terats men uppfattas av de senaste utgivarna 
som nummus semis, ”en sestertie och en halv”.

 7. Cato kallar cypressens och pinjens kottar för 
nuces dvs. nötter.

 8. Enligt Plinius d.ä. (Nat. 16,108) hör almen till 
de träd som inte har frön, vilket ger den ena 
tiden för avverkning.

 9. Ocinum motsvaras i modern svensk termino-
logi närmast av baljväxtgrönfoder. Det bestod 

av en speciell blandning av grödor som skörda-
des innan de gick i blom. Plinius d.ä. beskriver 
(Nat. 18,143) ocinum som en blandning av tio 
skäppor bondbönor, två skäppor vardera av 
foder- och linsvicker samt Avena Graeca (na-
kenhavre A. nuda), beräknat per plogland.

 10. Mängden preciseras inte, då ocinum användes 
färskt. Texten kan dock vara korrupt.

 11. Jfr Col 2,4,5.
 12. Mängden, 64 quadrantalia eller ca 1 700 l, är 

större än gårdens största kärl enligt 10,2 men 
dock ej tillräckligt för gårdsfolket (16 perso-
ner) enligt 57. Måttsangivelserna bör uppfat-
tas som proportioner, inte absoluta mått.

 13. Lucius Manlius: Namnet är en markering av 
platsen för det verkliga namnet på ägaren.

 14. Pythagoras nämns även av Plinius d.ä. (Nat. 
20,78) bland författare av verk om nyttan av 
kål. 
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första boken

1,1 Om jag fått lugn och ro, Fundania, skulle jag i en för dig hanterligare 
form skriva det, som jag nu skall presentera så gott jag kan medan jag 
tycker att jag måste skynda mig, ty om människan, som det sägs, är en 
bubbla, så är en gammal man det desto mera. Mitt åttionde levnadsår 
uppmanar mig nämligen att samla ihop min packning, innan jag ger mig 
iväg bort från detta livet. 1,2 Därför, eftersom du har köpt en lantegen-
dom, som du vill göra inkomstbringande genom att sköta den väl, och du 
vill att jag skall bekymra mig om det, skall jag göra ett försök, och då på 
ett sådant sätt att jag inte bara så länge jag lever utan även efter min död 
ger dig råd om vad man bör göra. 1,3 Skulle jag då tillåta att Sibyllan1 siade 
om vad som gagnade människorna inte bara medan hon levde utan även 
sedan hon själv dött, och detta även åt för henne helt obekanta människor 
– vi brukar ju efter så många år offentligt gå tillbaka till hennes böcker, 
när vi vill veta vad vi enligt något järtecken bör företa oss – men att jag 
själv, så länge jag lever, inte skulle tala om för mina närmaste vad det är 
nyttigt att göra? 1,4 Därför skall jag för din räkning skriva tre beskrivande 
böcker, till vilka du kan gå tillbaka, om du i något sammanhang undrar 
hur du bör handla och vad du bör göra i ditt odlande.

Eftersom, som man säger, gudarna hjälper dem som arbetar, skall jag 
först åkalla dem, och då inte, som Homeros och Ennius, sånggudinnorna 
utan tolv Dei consentes [De samstämmiga gudarna], och då inte heller 
dem här i staden, vars bilder står förgyllda vid Forum, sex manliga och 
sex kvinnliga, utan de tolv gudar som framför allt vägleder lantbrukarna. 
1,5 De första <jag åkallar> är då de, som har makt över all avkastning 
av jord och odling i himlen och på jorden, Jupiter och Tellus; därför, 
eftersom de gäller som de stora fäderna, kallas Jupiter för fadersguden 
och Tellus för Moder Jord. På andra plats <åkallar jag> solen och må-
nen, vars tidsbundna växlingar iakttas när vissa växter sås och skördas. 
På tredje plats <kommer> Ceres och Liber, eftersom det de ger oss är 
mycket nödvändigt för det dagliga livet, ty tack vare dem kommer mat 
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och dryck från egendomen. 1,6 På fjärde plats <ser jag> Robigus och Flora, 
ty när de är nådiga förstör inte rosten säd och fruktträd eller blommar 
dessa på olämpliga tider. Därför har vi offentligt åt Robigus inrättat festen 
Robigalia och åt Flora spelen Floralia. På samma sätt vördar jag Minerva 
och Venus, av vilka den förra har omsorg om olivträden, den senare om 
trädgårdarna. Under detta namn har den lantliga festen Vinalia instif-
tats. Likaså tillber jag även Lympha [Vätskan] och Bonus Eventus [Det 
goda slutet], eftersom allt åkerbruk är torrt och eländigt utan vätska och 
utan framgång och gott slut blir till besvikelse, inte odling. 1,7 När jag 
sålunda åkallat och visat min vördnad för dessa gudar, skall jag återge 
de samtal, som vi nyligen haft om lantbruket. Ur dem skall du kunna få 
veta vad det är lämpligt att du gör. Angående det, som inte finns där och 
du kommer att söka <förgäves>, skall jag ange hos vilka författare, både 
grekiska och våra egna, du kan hitta det.

vilka greker som  
Har skrivit om lantbruket

De som har skrivit på grekiska om lantbruk, en om en sak och en annan 
om något annat, är över 50 till antalet. 1,8 Följande är de som du kan 
ta till råds, när du vill bli informerad om något: Hieron från Sicilien 
och Attalos Philometor; av filosoferna fysikern Demokritos, sokrati-
kern Xenofon, peripatetikerna Aristoteles och Theofrastos, pytagoréen  
Archytas; vidare Amfilochos från Athen, Anaxipolis från Thasos, Apol-
lodoros från Lemnos, Aristofanes från Miletos, Antigonos från Kyme, 
Agathokles från Chios, Apollonios från Pergamon, Aristandros från 
Athen, Bacchios från Miletos, Bion från Soloi, Chairesteos och Chaireas 
från Athen, Diodoros från Priene, Dion från Kolofon, Diofanes från Ni-
kaia, Epigenes från Rhodos, Euagon från Thasos, de två Eufronios, den 
ene från Athen och den andre från Amfipolis, Hegesias från Maroneia, 
de två Menandros, den ene från Priene och den andre från Heraclea, 
Nikesios från Maroneia, Pythion från Rhodos. 1,9 Bland de övriga, om 
vilkas fädernestäder jag inte fått uppgift, finns Androtion, Aischrion, 
Aristomenes, Athenagoras, Krates, Dadis, Dionysios, Eufiton, Euforion, 
Eubulos, Lysimachos, Mnaseas, Menestratos, Plentifanes, Persis och 
Theofilos. Alla dessa, som jag nämnt, skrev i fri text, men somliga har 
även behandlat samma saker i bunden form, som Hesiodos från Askra 
och Menekrates från Efesos. 1,10 Dessa överträffades i berömdhet av 
Mago från Karthago, som på feniciskt språk sammanfattade skilda sa-
ker i 28 böcker. Dessa översatte Cassius Dionysius från Utica i 20 böcker 
och skickade dem på grekiska till pretorn Sextilius. Till dessa böcker 
tillfogade han ganska mycket från de grekiska verken av dem jag nämnt 
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och tog å andra sidan bort ungefär 8 böcker av Magos arbete. Denna 
[grekiska] översättning redigerade Diofanes i Bithynien ändamålsenligt 
ner till 6 böcker och skickade dessa till kung Deiotaros. 1,11 Ännu mer 
kortfattat än dessa försöker jag att presentera detta stoff i tre böcker, den 
första om åkerbruket, den andra om boskapsskötseln och den tredje om 
djurhållningen hemma på gården. Från denna bok har jag uteslutit så-
dant, som jag inte anser har med lantbruk att göra. Därför skall jag först 
ange vad som bör uteslutas ur en framställning om lantbruket och där-
efter tala om detta i en ordning som följer de naturliga uppdelningarna. 
Detta kommer att hämtas från tre rötter: det jag själv iakttagit på mina 
egendomar under odlingen, det jag läst och det jag hört av erfarna odlare.

2,1 Vid såningsfesten hade jag kommit till Tellus’ tempel, ditkallad av 
aeditumus [tempelföreståndaren], som vi av fäderna lärt oss kalla honom, 
av aedituus [tempelvaktaren], som de nutida stadsborna rättar oss till att 
säga. Där träffade jag min svärfar gaius Fundanius, den romerske rid-
daren gaius Agrius, en sokratiker, och förpaktaren Publius Agrasius, 
vilka stod och betraktade en karta av Italien målad på väggen. 

Jag sade: ”Vad gör ni här? Har skördefesten månne fört er hit på ledig 
tid, som den brukade föra våra fäder och förfäder?” 

2,2 Agrius svarade: ”Vi är här av samma anledning som du, efter vad 
jag tror, nämligen en inbjudan av tempelföreståndaren. Om det alltså är 
så, som du ju nickar ja till, så får du stanna här hos oss, tills han återkom-
mer. Han blev nämligen kallad till den edil, som har omsorgen om detta 
tempel, och har ännu inte återkommit. Han lämnade kvar en här som 
skulle be oss vänta på honom. Vill ni därför att vi tillämpar det där gamla 
talesättet ’Romaren segrar genom att sitta och vänta’ tills han kommer?” 

”Bra”, sade Agrasius och samtidigt gick han till bänkarna med oss i 
följe, eftersom han tänkte på talesättet att porten är den längsta delen 
av en resa.

2,3 Då vi satt oss sade Agrasius: ”Ni som rest genom många länder, ni 
har väl sett något land som är mer odlat än Italien?” 

Agrius svarade: ”Jag tror inte att det finns något land som är så full-
komligt uppodlat som Italien. Eftersom världen nu är delad i två delar av 
Eratosthenes, huvudsakligen enligt sin natur i en sydlig och en nordlig, 
2,4 och eftersom den nordliga delen utan tvivel är hälsosammare än den 
sydliga och det som är mer hälsosamt också är mer rikbärande och Ita-
lien ligger där, så borde man säga att Italien varit mer lämpligt att odla 
än Asien, för det första därför att det ligger i Europa, för det andra därför 
att detta är en mera tempererad del än det inre <av Europa>. Ty i det inre 
är det nästan eviga vintrar, och det är inte att undra på, när det mellan 
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den nordliga cirkeln och himlens axel finns trakter, där man under sex 
månader i sträck inte ser solen. Därför säger man att man inte ens kan 
segla på oceanen i den delen av världen på grund av att havet är fruset.”

2,5 Fundanius sade: ”Var skulle du tro att något <där> kunde komma 
upp eller skötas om, när det väl visat sig? Det där hos Pacuvius är näm-
ligen sant, att om det är ständig sol eller ständig natt, så dör all markens 
växtlighet av eldens hetta eller av köld. Jag för min del kan ju inte ens 
här, där natt och dag lugnt kommer och går, stå ut med en sommardag, 
om jag inte delade upp den genom att stoppa in en stunds tupplur mitt 
på dagen. 2,6 Där borta, under en dag eller en natt sex månader lång, 
hur skulle där något kunna sås, växa eller skördas? Men vad finns det å 
andra sidan för någon nyttighet som inte blott växer i Italien utan inte 
till och med blir förträfflig? Vilket emmervete skall jag jämföra med det 
från Kampanien? Vilket vete med det från Apulien? Vilket vin med det 
från Falernum? Vilken olja med den från Venafrum? Är inte Italien så 
planterat med träd, att hela halvön liknar en fruktträdgård? 2,7 Eller 
är Frygien, som Homeros kallade ampeloessa [rikt på vinrankor], mer 
täckt av vinstockar än detta Italien, eller Argos, som samme skald kal-
lar polypyron [rikt på vete], mer täckt av veteåkrar? I vilket land ger ett 
plogland [1/4 ha] tio och femton cullei [5 200 resp. 7 800 l] vin, som i vissa 
trakter i Italien? Och skriver inte Marcus <Porcius> Cato så här i sitt 
verk Origines: ’Den romerska Ager Gallicus är ett område som delades 
ut i lotter hitom Ariminum bortom landsbygden runt Picenum. I denna 
trakt blir det på sina ställen tio cullei [5 200 l] vin på varje plogland [1/4 
ha].’ gäller inte detsamma i trakten av Faventia, där det finns vinstockar 
som kallas trehundringar, eftersom ett plogland [1/4 ha] ger 300 amforor  
[7 800 l].” 

Han vände sig mot mig och tillade: ”Åtminstone sade Marcius Libo, 
chefen för ingenjörsförbandet under dig, att vinstockarna på hans gods 
vid Faventia gav denna mängd vin. 2,8 Människorna i Italien tycks i första 
hand ha sett på två saker, när de odlade, nämligen om det kunde bli en 
avkastning, som svarade mot kostnaden och arbetet, och om platsen för 
odlingen var hälsosam eller inte. Om något av detta saknas och någon 
ändå vill odla, så är han förryckt och bör föras bort och överlämnas till 
släktingar och familj. En frisk människa får ju inte vilja lägga utgifter 
och medel på odling, om han ser att han inte kan få det tillbaka eller, om 
han kan få avkastning, han ser att den kommer att förstöras av osunda 
klimatförhållanden.

2,9 Men jag tror att nu kommer några som kan lämna oss en bättre 
bild av detta. Ty jag ser att gaius Licinius Stolo och gnaeus Tremelius 
Scrofa närmar sig. Den förste är han, vars förfäder genomdrev lagen om 
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den största tillåtna arealen mark – ty det är Stolos lag som förbjuder en 
romersk medborgare att äga mer än 500 plogland [125 ha] – och som på 
grund av sin odlingsflit bekräftade sitt tillnamn Stolo. Man kunde näm-
ligen inte finna någon stolo [rotskott] på hans gods, eftersom han runt 
träden lät gräva bort från rötterna de skott, som sköt upp ovan jord, vilka 
de brukade kalla stolones. gaius Licinius av samma familj förde år 365 
efter fördrivandet av kungarna, när han var folktribun, folket bort från 
comitium till Forums sju plogland [1,75 ha] för att rösta om antagandet av 
vissa lagar. 2,10 Dessutom ser jag nu en kollega till dig, en som var med-
lem av tjugomannakommittén för att fördela åkermarken i Kampanien, 
vara på väg hitåt, gnaeus Tremelius Scrofa, en man med alla förtjänster 
och som anses vara den romare som är mest förtrogen med lantbruk.” 

”Och det väl med rätta?” sade jag. ”Hans egendomar är på grund av 
odlingen behagligare för många att skåda än andras kungligt utsmyckade 
byggnader, när de kommer för att se denne mans gårdar, och då <kom-
mer de> inte för att se samlingarna av målningar, som hos Lucullus, utan 
samlingarna av fruktträd. Något som liknar denna fruktträdgård ser 
man, menar jag, högst upp på Via Sacra, där man säljer frukt för guld.”

2,11 De hade under tiden kommit fram till oss, och Stolo frågade: ”Har 
vi kommit när middagen redan är uppäten? Vi ser ju ingenstans Lucius 
Fundilius, som har bjudit hit oss.”

”Var vid gott mod”, sade Agrius. ”Ty inte blott har man inte lyft bort 
det där ägget, som vid spelen på Circus signalerar för kuskarna att det är 
sista varvet, utan vi har inte heller sett det ägg som brukar vara det första 
in i en middag. 2,12 Tills ni nu ser det tillsammans med oss och tempel-
föreståndaren kommit hit, så lär oss därför nu vad som är det egentliga 
målet för lantbruket, om det är nyttan, njutningen eller båda. Ty att du, 
<Scrofa>, nu har kommandostaven inom lantbruket säger alla, liksom 
att den en gång var Stolos.” 

vad man bör Hålla  
åtskilt från lantbruket

Scrofa sade: ”Först måste vi avgöra om det bara är det som sås i jorden 
som hör till lantbruket eller om även det som förs ut på åkrarna hör dit, 
såsom fåren och dragdjuren. 2,13 Jag ser nämligen att de, som skrivit om 
lantbruk, såväl på feniciska som på grekiska och latin, tagit ett bredare 
grepp på ämnet än vad de bort göra.”

Stolo sade: ”Jag tror dock att dessa inte bör vara mönster i alla avse-
enden och att vissa gjort en bättre insats, vilka gjort en snävare avgräns-
ning och uteslutit delar, som inte hör till detta ämne. Därför tycks all 
djurhållning, som ganska många kopplar ihop med åkerbruket, snarare 
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vara en angelägenhet för herden än för åkerbrukaren. 2,14 Därför be-
tecknas också de arbetsledare, som utses för dessa båda områden, med 
olika termer. Den ene kallas vilicus [förvaltare], den andre magister pecoris 
[boskapschef]. Funktionen vilicus har tillkommit med tanke på åkerbru-
ket och fått en benämning som anknyter till ordet villa [lantegendom], 
eftersom åkerns avkastning av honom förs till gården och sedan förs där-
ifrån, då den säljs. Därför kallar även nu lantbrukarna via [vägen] för 
vea [fora] på grund av transporterna, och de kallar det ställe, vart och 
varifrån de forslar, för vella, inte uilla. På samma sätt sägs de, som lever 
av transporter, syssla med velatura [åkeri].”

2,15 ”Förvisso”, sade Fundanius, ”är djurhållning ett, åkerbruk något 
annat, men de ligger nära varandra, precis som höger rör <i dubbelflöj-
ten> är något annat än vänster rör, men dock är de på något sätt sam-
hörande, eftersom den ena är diskantflöjten och den andra basflöjten i 
melodin till samma sång.”

2,16 ”Och likväl kan du ju tillägga”, sade jag, ”att herdarnas liv är dis-
kantstämman och åkerbrukarnas basstämman enligt den mycket lärde 
Dikaiarchos, som har skildrat för oss hur greklands liv har gestaltat sig 
från början. Han uppger att det fordom gick så till att människorna levde 
ett herdeliv och inte kunde plöja jorden eller plantera eller beskära träd 
men börjat syssla med åkerbruk under en lägre stående tidsålder. Därför 
är detta basstämman till herdens [stämma], eftersom den är den lägre, så 
som basstämmans flöjt ligger under diskantstämmans flöjt med sina hål.”

2,17 Agrius infogade: ”Som flöjtspelare berövar du inte bara godsäga-
ren hans boskap utan även slavarna deras personliga egendom, dessa åt 
vilka godsägarna ger rätt att hålla djur, och du gör även våld på arrende-
kontrakten, där vi skriver att en arrendator inte får låta något, som är fött 
av get, beta på mark där sticklingar växer. Astrologin har till och med satt 
dessa getter på himlen, inte långt från stjärnbilden Tjuren.” 

2,18 Till honom sade då Fundanius: ”Se till, Agrius, att det där du 
sade inte går emot det följande, eftersom det också står i kontrakten ’viss 
boskap’. Det finns nämligen vissa djur, som är skadliga och som gift mot 
odling, som till exempel de du nämnde. Dessa getter förstör nämligen 
allt nysatt genom att beta av det, och då inte minst vinrankor och oliv-
träd. 2,19 Därför har man av en motsatt anledning infört att offerdjur av 
getsläktet fick föras till en guds altare men inte offras vid en annan guds 
altare, eftersom av samma avoga inställning den sistnämnde inte ville se 
dem alls, den förstnämnde till och med ville se dem dödas. Av det kom 
det sig att bockar offrades åt Liber Pater, han som fann vinrankan, precis 
som om de var dödsdömda. Å andra sidan fick ingenting av getsläkte 
offras åt Minerva av hänsyn till olivträdet, eftersom man säger att det, 
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som en get skadat, blir ofruktsamt, ty dess saliv är nämligen som ett gift 
för frukten. 2,20 I linje med detta är det att man i Athen inte ens för upp 
getsläktet på borgen, utom en gång till ett nödvändigt offer, för att inte 
olivträdet, som lär ha bildats där först, skall kunna beröras av en get. Och 
vidare finns det ju, menar jag, inga djur som är typiska för åkerbruket 
utom dem, som med sitt arbete kan hjälpa åkern att bli bättre skött, som 
exempelvis de som går okade och drar plogen.” 

2,21 Agrasius svarade: ”Om det förhåller sig så, hur kan man då räkna 
bort boskapen från åkerbruket, när hjordarna av boskap lämnar gödsel 
som är så nyttig?”

”Men”, sade Agrius, ”då måste vi också säga att hoparna av slavar hör 
till åkerbruket, om vi bestämmer oss för att ha djuren med för den sakens 
skull. Men misstaget kommer av att djur kan finnas på en viss mark och 
även lämna avkastning där på den marken, men det misstaget skall man 
inte driva vidare. Ty på det sättet skulle även annat som är skilt från 
åkerbruket behöva föras dit, som till exempel om någon på sin egendom 
har flera vävare och vävstugor inrättade eller på liknande sätt andra hant-
verkare.”

Scrofa sade då: ”Låt oss alltså från åkerbruket skilja betesdjuren och 
allt det andra som man kan vilja betrakta så. 2,22 Skall jag då, frågar 
jag, följa råden i far och son Sasernas skrifter och anse, att krukmakeri 
har mer att göra med lantbruk än silvergruvor eller andra bergverk, som 
tvivelsutan går att hitta på ett fält någonstans? 2,23 Men liksom varken 
stenbrott eller sandtag har något med åkerbruk att göra, så har inte 
krukmakeri det heller. Det är inte heller därför som det inte bör lämnas 
därhän på en plats, som är lämplig för ändamålet eller man bör underlåta 
att ta in intäkter av det. Likaså, om marken ligger längs en väg och på en 
plats som är lämplig för vägfarande, bör man bygga hyddor för övernatt-
ningar. Dessa är visserligen intäktsbringande, men de är för den skull 
inte någon del av åkerbruket. Ty om det på grund av ett fält eller till och 
med på ett fält har blivit någon intäkt för ägaren, så bör detta inte genast 
gottskrivas åkerbruket, utan dit hör endast det som efter sådd kommit 
upp ur jorden, så att vi kan dra nytta av det.”

2,24 Stolo genmälde: ”Du är ju avundsjuk på en så stor författare och 
du klandrar krukmakeriet i avsikt att göra narr av honom. Samtidigt, för 
att inte berömma honom, förbigår du vissa andra lysande företeelser, som 
absolut hör till åkerbruket.”

2,25 Scrofa smålog, eftersom han inte var ovetande om de där böcker-
na men inte värderade dem högt. Då Agrasius, som ansåg att han begrep 
det hela, bett Stolo att lägga ut texten, började denne: ”Han ger följande 
råd om hur man skall döda vägglöss: ’Lägg in sprutgurka i vatten och häll 
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det var du vill. Ingen lus kommer att komma nära. Eller också blanda 
oxgalla med ättika och smörj in sängen med det.’”

2,26 Fundanius tittade på Scrofa och sade: ”Vår vän här har rätt. Han 
har skrivit detta i en bok om lantbruk.” 

Han [Scrofa] svarade: ”Ja förvisso, och lika mycket det följande: Om 
du vill göra någon hårlös, då ger han rådet att man skall lägga en grågul 
groda i vatten tills man kokat ihop vätskan till en tredjedel samt därefter 
smörja kroppen med det.”

Jag sade då: ”Det som har mer att göra med Fundanius’ hälsa i den 
boken, det kan vara mer lämpligt att ta upp. Ty hans fötter brukar värka 
och ge honom rynkor i pannan.” 2,27 Fundanius svarade: ”Var snäll och 
säg mig det. Ty jag vill hellre höra om mina fötter än om hur rötter av 
betor skall planteras.”

Stolo sade leende: ”Jag skall säga det med samma ord som han skrev 
eller som jag hörde av Tarquenna, nämligen att när en mans fötter bör-
jade värka, kunde han botas om han kom ihåg honom: ’Jag minns dig. 
Bota mina fötter! Må marken hålla kvar min plåga, och stanna kvar, min 
hälsa, här i mina fötter!’ Detta vill han att man skall upprepa tre gånger 
nio gånger, röra vid marken, spotta och göra detta på fastande mage. 
2,28 Du kommer att finna, menar jag, många andra märkliga saker hos 
de två Saserna, som alla är främmande från lantbruket och därför bör 
avlägsnas.”

Jag sköt in: ”Som om där inte även hos de andra författarna fanns 
sådana saker. Finns det inte även i den där boken av den store Cato, som 
handlar om lantbruk, många liknande saker, som följande, om hur man 
skall göra placenta, hur <man skall göra> libum och hur man skall salta 
skinkor.”

”Men du nämner inte”, säger Agrius, ”det som han skriver: ’Om du vill 
på kalas dricka mycket och äta av hjärtans lust, så är det lämpligt att först 
äta rå kål som legat i ättika, ungefär fem blad.’”

åkerbruket är en vetenskap
3 ”Alltså”, sade Agrasius, ”eftersom det nu är klarlagt av vilket slag det 
är, som bör skiljas från åkerbruket, undervisa oss nu om det som utgör 
kunskapen inom odlingen, och <säg oss> om det är en vetenskap eller 
något annat och från vilket skrank [startpunkt] dess lopp mot målet tar 
sin början.”

Stolo såg på Scrofa och sade: ”Du bör tala, du som är överlägsen i 
ålder, ära och kunskap.”

Scrofa svarade då, utan att låta sig besväras: ”För det första är den inte 
blott en vetenskap utan dessutom en nödvändig och omfattande veten-
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skap, och det är kunskapen om vad som bör sås och göras på varje åker 
och om vilken jord som beständigt ger den största avkastningen. 

vad som är ursprunget  
ocH ändamålet för åkerbruket

4,1 Dess ursprung är samma som Ennius anger för världen, vatten, jord, 
luft och sol. Detta måste man nämligen få klart för sig innan man kastar 
ut frön, vilket är den första förutsättningen för avkastning. Från denna 
punkt bör åkerbrukarna ha två mål för ögonen, nyttan och njutningen. 
Nyttan siktar på avkastningen, njutningen på behaget. Det som är nyt-
tigt spelar en viktigare roll än det som behagar. 4,2 Vidare är det så, att 
det som gör en åker mer tilltalande genom odling för det mesta inte blott 
gör avkastningen av den större, som när trädplanteringar och olivlundar 
är ordnade regelbundet, utan den [åkern] blir även lättare att sälja och 
ökar egendomens värde. Det finns nämligen ingen som inte, om nyttan 
är densamma, föredrar att köpa den som är vackrare för ett högre pris 
än den som är oskön och rikbärande. 4,3 Den åker är dock den värdeful-
laste, som är mer hälsosam än andra, eftersom det därifrån kommer en 
säker avkastning. I ett ohälsosamt läge kommer däremot den <sjukdom 
och död>, som drabbar odlaren, inte att låta honom uppleva någon av-
kastning, hur bördig jorden än är. Ty där man måste ha dödsriket med 
i kalkylen, där är inte bara avkastningen osäker utan även livet för dem 
som odlar. Där det därför inte finns något hälsosamt i läget, där är odling 
inget annat än ett tärningsspel om ägarens liv och förmögenhet. 4,4 Dock 
är det inte så att detta inte minskas genom kunskap. Det hälsosamma, 
som kommer från himlen och jorden, ligger nämligen inte i vår makt 
utan i naturens, men dock så att det mycket beror på oss, hur vi genom 
vår omsorg skall kunna göra det, som är till nackdel, lättare att leva med. 
Ty om på grund av jorden eller vattnet egendomen är mer ohälsosam ge-
nom dålig luft, som kommer fram någonstans, eller på grund av klimatet 
åkern blir alltför varm eller någon ogynnsam vind blåser, så brukar dessa 
brister rättas till genom ägarens kunskap och insats, eftersom det är av 
mycket stor betydelse, var byggnaderna är belägna, hur stora de är och åt 
vilket håll de vetter med sina portiker, portar och fönster. 4,5 Har nu inte 
den berömde läkaren Hippokrates genom sin vetenskap under en pest-
epidemi räddat inte bara en åker utan snarare många städer? Men varför 
kallar jag honom till vittne? Ty förde inte vår Varro här, när hären och 
flottan var i Korkyra och alla hus var fyllda av sjuklingar och döda, sina 
följeslagare och sin familj oskadda därifrån efter att ha släppt in nord-
anvinden genom nya fönster och stängt de ohälsosamma, flyttat en dörr 
och vidtagit andra noggranna åtgärder av detta slag? 5,1 Men eftersom 
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jag nu sagt, vad som är utgångspunkten och ändamålet med åkerbruket, 
återstår det att undersöka hur många delar denna lära har.”

”Jag tycker då”, sade Agrius, ”att de är oräkneliga, när jag läser de 
många böckerna av Theofrastos, dem som har titlarna Fyton historias 
[vetenskapen om växterna] och – den andra – Fytikon aition [Orsakerna 
till växterna].”

5,2 Stolo genmälde: ”De där böckerna är inte så nyttiga för dem, som 
vill bruka en åker, som för dem, som vill driva filosofskolor, och med det 
menar jag inte att det i dem inte finns en del, som är både nyttigt och 
allmängiltigt. 5,3 Lägg därför ut texten för oss om de olika delarna av 
åkerbruket!”

Hur många olika delar som  
ingår i åkerbruket

Scrofa sade: ”Det finns fyra huvuddelar i åkerbruket. Den första gäller 
bekantskapen med egendomen, hurudan marken och dess olika delar är. 
Den andra rör det som behövs på gården och som bör finnas där för od-
lingens skull. Den tredje avser vad man bör göra på gården för odlingens 
skull, och den fjärde vid vilken tid det är lämpligt att utföra varje syssla 
på denna egendom. 5,4 Var och en av dessa fyra huvuddelar sönderfaller 
i minst två delar, eftersom den första <huvuddelen> rör dels det som 
har med jordmånen att göra, dels det som rör bostadshus och stall. Den 
andra, den om det som är flyttbart och bör finnas på egendomen för od-
lingens skull, är likaså tudelad, nämligen i kunskapen om människorna, 
med vilkas hjälp man skall odla, och kunskapen om övrig utrustning. 
Den tredje huvuddelen delas upp i vad som måste förberedas till varje sak 
och var det skall utföras. Den fjärde delas upp efter årstiderna, vad som 
hänför sig till solens årliga kretslopp och till månens växlingar. Jag skall 
först tala om de fyra första och därefter mera i detalj om de åtta följande.

vad man bör ge akt på beträffande  
jordmånen på en egendom

6,1 Sålunda bör man angående egendomens mark först undersöka föl-
jande fyra aspekter, nämligen vilket utseende den har, vilken jordmånen 
är, hur stor den är och hur dess naturliga skydd ser ut. Eftersom det finns 
två slags utseende, ett som naturen ger, ett annat som brukandet leder 
fram till – det första det faktum att en åker är bra av naturen, en annan 
dålig, och det andra att en åker är väl utnyttjad med växter, en annan 
illa utnyttjad – så skall jag först tala om det utseende som naturen ger.  
6,2 Eftersom det nu alltså i grunden finns tre sorters fält, om man går 
efter utseendet, nämligen släta, kuperade och bergiga, förekommer också 
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en fjärde sort bildad av dessa tre, så att det på en egendom finns dessa två 
eller alla tre, vilket man kan se på många platser. Bland dessa tre enkla 
huvudtyper är utan tvivel en viss odling lämpligare på de lägre delarna 
än på de högre, eftersom de är varmare än de högst belägna, och likaså 
en viss odling bättre på de kuperade, eftersom de är mildare än de lägsta 
eller de högsta lägena. Det är tydligare att det förhåller sig så i mer vid-
sträckta trakter, där de är enhetliga. 6,3 Där slätterna är vidsträckta, där 
är därför hettan svårare, och därför är i Apulien landskapet varmare och 
tyngre. Där landskapet är bergigt, som på Vesuvius, där är det lättare och 
därför mer hälsosamt. De som odlar längre ner lider mer av sommaren 
och de som odlar högre upp mer av vintern. På våren sår man på slätterna 
tidigare samma växter som på högre belägna lägen, och skörden kommer 
tidigare här än där. överlag sår och skördar man senare längre upp än 
längre ner. 6,4 Vissa växter är större och kraftigare i bergiga trakter på 
grund av kölden, som silvergran och gran, men andra är bättre här nere, 
där det är mildare, som poppel och pil. Några är mer rikbärande högt 
upp, som smultronträd och ek, andra längre ner, som mandel och fikonet 
Marisca. På låga kullar är likheten större med växterna på slätten än med 
dem på bergen, och på högre kullar är det tvärtom. 6,5 På grund av dessa 
tre olika huvudtyper inom utseendet är det viss skillnad på odlingens 
inriktning, eftersom spannmål anses bättre på slätt, vingårdar i kupe-
rade lägen och skogar i bergiga. I regel är vintrarna bättre för dem som 
odlar slätt, eftersom ängarna då är fulla av växter och beskärningen av 
träd mindre arbetskrävande. Å andra sidan är sommaren bättre i bergiga 
trakter, eftersom betet då är rikligt där, det som torkar på slätten, och 
skötseln av träd mer givande, eftersom luften där är svalare. 6,6 En slät 
åker, som helt och hållet sluttar jämnt åt ett enda håll, är bättre än en 
som är helt vågrät, eftersom den senare brukar bli sank, då vattnet inte 
har någonstans att ta vägen. Men ju ojämnare den är, desto sämre är den, 
eftersom den blir vattensjuk på grund av svackorna. Dessa och liknande 
tre egenskaper hos marken har på olika sätt betydelse för odlingen.”

7,1 Stolo sköt in: ”Vad nu angår detta naturliga utseende, så tycks Cato 
uttala sig på ett föga olämpligt sätt om denna företeelse, när han skriver 
att den åker är bäst som ligger vid foten av ett berg och vetter åt himlens 
södra del.”

7,2 Scrofa fortfor: ”Om omsorg om ett visst utseende påstår jag föl-
jande: Det som blir vackrare att se på, det ger följaktligen också större 
avkastning på grund av de fasta raderna och små mellanrummen, som 
till exempel hos dem som har vingårdar med träd, som ordnats som en 
femma på en tärning. Därför brukade våra förfäder från en lika stor men 
illa planterad yta få både mindre mängd och sämre kvalitet av vin och 
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spannmål, eftersom det som är placerat vart och ett på sitt håll tar upp 
mindre plats och är mindre hindrande för vartannat när det gäller sol, 
måne och vind. 7,3 Detta kan man sluta sig till av ett antal fakta. Så kan 
man till exempel få hela nötter att rymmas i en skäppa, när varje nöt har 
sitt skal som naturen har utrustat den med, medan man knappast kan få 
dem att rymmas i en och en halv skäppa om man knäcker dem. 7,4 Dess-
utom värms de träd, som är planterade i rader, lika mycket från alla håll 
av solen och månen. Av det blir följden att flera druvor och oliver drivs 
fram och att de mognar fortare. Av dessa två faktorer följer dessutom 
följande två fördelar, nämligen att de ger mer druvsaft och olja och därtill 
sådan, som är värd ett högre pris. 

7,5 Nu följer det där andra, av vilken jordmån egendomens ägor är, 
något som är mycket viktigt för om den kan kallas god eller icke god. 
Det är nämligen viktigt för vilka växter och av vilken sort som kan sås 
och komma upp där, ty allt kan inte odlas med framgång i samma jord. 
Ty precis som en jord är lämpad för vin, en annan för spannmål, så är alla 
de andra jordarna samtliga lämpade en för det ena, en annan för något 
annat. 7,6 Därför lär det på Kreta vid gortyna finnas en platan, som 
inte tappar bladen på vintern, och likaså en på Cypern, som Theofrastos 
säger. I Sybaris, som nu kallas Thurii, sägs det också finnas en ek, som 
man kan se från staden, med liknande egenskaper. Likaså, motsatt mot 
hos oss, så händer det vid Elefantine att varken fikonträd eller vin tappar 
sina blad. Av samma anledning ger många växter två skördar, som vinet 
vid havet vid Smyrna, och äppelträden i trakten av Consentia. 7,7 Likaså 
visar han [Theofrastos] att skörden blir större på vilda [icke uppodlade] 
ställen men av bättre kvalitet på odlade. Av samma orsak finns det sådant 
som endast kan leva på en vattenrik plats eller till och med i vatten, och 
även detta med viss åtskillnad: somligt i sjöar, som rör vid Reate, annat 
i floder, som alar i Epirus, och annat åter i havet, som palmer och sjö-
lök enligt Theofrastos. 7,8 I det inre av gallien på andra sidan Alperna 
nådde jag, när jag ledde en här fram till Rhen, några områden där det 
inte växte vare sig vin, oliv eller fruktträd, där man gödslade åkrarna med 
en vit uppgrävd märgel och där man inte hade salt från vare sig gruvor 
eller havet utan för detta ändamål använde de salta kolen av vissa brända 
träslag.”

vilken jord som är bäst,  
därnäst bäst ocH så vidare

7,9 Stolo sade: ”När Cato sätter den ena jordmånen före den andra i 
rangordning, så säger han att en jord är bättre än en annan i nio grader. 
Den första är den där man kan ha vingårdar som ger bra och mycket 
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vin, den andra den där man kan ha en trädgård som vattnas, den tredje 
den där det växer pil, den fjärde en där det blir olivlundar; den femte är 
äng, den sjätte den där sädesåkern går bra, den sjunde den där det blir 
skog att hugga; den åttonde är en fruktträdgård, den nionde skog med 
ollonbärande träd.”

7,10 Scrofa genmälde: ”Jag vet att han skriver det, men alla är inte över-
ens med honom om detta, eftersom somliga ger första platsen åt goda 
ängar, som jag gör, eftersom de gamle kallade ängarna parata eftersom 
de var beredda [parare ”bereda”]. När Caesar Vopiscus efter sin tid som 
edil drev sin process hos censorerna, sade han att slätten vid Rosea var 
Italiens bröstvårta, där en kvarglömd käpp inte gick att se nästa dag på 
grund av gräset. 8,1 Å andra sidan finns det de som anser att vinet äter 
upp avkastningen genom de kostnader det drar med sig. 

om vin
Det är nu, menar jag, viktigt vilken sorts vingård det är frågan om, efter-
som det finns många sorter av den. Somliga är låga och saknar stödpålar, 
som i Spanien, men andra är höga, som de som kallas ’okade’, såsom 
de flesta i Italien. För de sist nämnda finns det två termer, pedamenta 
[pålar] och iuga [ok]. Lodräta stöd, som vinet står bredvid, kallas ’pålar’, 
och <stöd>, där vinstockarna förenas vågrätt, kallas ’ok’, och av det be-
nämns också dessa vingårdar ’okade’. 8,2 Det finns ungefär fyra slags ok 
<av typen pedamenta>, nämligen ribba, rör, rep och ranka. Ribban är den 
som finns i falernerlandet, röret kring Arpi, repet i trakten av Brundi-
sium och rankan vid Mediolanum. Det finns två utseenden på vinrankor 
på iuga, den ena vågrät, som i trakten av Canusium, den andra som ett 
compluvium [taköppning i atrium], där oken fogas ihop på längden och 
bredden, som de flesta i Italien. Då detta stödmaterial växer hemmavid, 
behöver vingården inte frukta för investeringen; där det finns gott om det 
och nära gården, är denna inte särskilt betungande. 8,3 Det första slaget 
jag nämnde kräver framför allt videsnår, det andra slaget snår av rör, det 
tredje säv eller något av den sorten, det fjärde trädplanteringar, där det 
kan bli överlöpare från rankorna, så som odlarna runt Mediolanum gör i 
de träd, som de kallar opulus [ungersk lönn], och invånarna i Canusium, 
när de sätter upp rör i fikonträden. 8,4 Likaså finns det ungefär fyra olika 
slags pålar. Ett, det bästa, är kraftigt, av eke och ene, brukar tas in i vin-
gården och kallas för ridica. Det andra är en stolpe gjord av rundvirke, 
helst av hårt trä för att hålla längre. Då jorden löst upp den nedre delen 
av den, vänds den ruttnade delen uppåt och toppen går ner i jorden. Det 
tredje är det som vassruggen sänt till hjälp, när det är ont om de förut 
nämnda, ty man sätter ner några av dem, hopbundna med bast, i rör av 
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terrakotta med hål i botten, vilka man kallar cuspides [spetsar]. Där kan 
det vatten som kommer in passera. Det fjärde är en naturlig sorts stöd av 
det slaget, när det blir en vingård av rankor som löper från träd till träd, 
och dessa överlöpare kallar somliga rumpi. 8,5 Ett mått för höjden på en 
vingård är en människas längd, och mellanrummen mellan stöden skall 
vara så stora, att okade oxar kan plöja mellan dem. 

Den vingård är billigare att anlägga, som utan ok lämnar vin till den 
oblandade tunnan. Av denna finns två sorter, en där marken ger dru-
vorna plats att ligga, som på många ställen i Asien. Denna mark är ofta 
gemensam för rävar och människor, och dessutom blir skörden mindre, 
om marken alstrar råttor, om man nu inte fyller hela vingården med rått-
fällor, som de gör på ön Pandateria. 8,6 Det andra slaget vingård är det, 
där endast den ranka, som visar sig ge druvor, lyfts upp från marken. 
Under den sätter man på det ställe, där klasen kommer fram, ungefär två 
fot långa gafflar av käppar, så att den inte först efter skörden anpassar sig 
att hänga ner från en gren, ett rep eller ett band, som de gamle kallade 
cestum. Så snart ägaren där ser nacken på skördearbetaren tar han in 
gafflarna att övervintra inomhus, så att han utan ytterligare kostnad kan 
dra nytta av dem ett annat år. Invånarna i Uria tillämpar denna vana i 
Italien. 8,7 Denna variation är starkt kopplad till hurudan jordmånen är. 
Ty där jorden är fuktig av naturen, bör rankan ledas upp högre, eftersom 
vinet i tillblivelsen och uppväxten inte kräver vatten, som i en vas, utan 
sol. Det är därför, tror jag, som rankan först började ge sig av nerifrån 
vingården upp i träden.

9,1 Vidare, menar jag, är det viktigt hurudan jorden är och till vad den 
är mer eller mindre bra. Detta uttrycker man med tre termer för jord, 
allmän, speciell och blandad. Med allmän menar man då uttryck som 
’hela jorden’, ’Italiens jord’ eller någon annan, och i den benämningen 
innefattas nämligen då både stenar, sand och det övriga av detta slag. 
På det andra sättet kallas i egentlig mening något ’ jord’, som kallas så 
utan tillägg av något ytterligare ord eller namn. 9,2 På det tredje sättet 
talar man om ’ jord’ i en blandad betydelse, en jord vari något kan sås 
eller komma upp, som till exempel ’lerjord’ eller ’stenig jord’ och så även  
andra, eftersom man i detta fall inte har färre utseenden än i den all-
männa betydelsen på grund av alla tillsatser. Eftersom det finns många 
olika delar av olika styrka och betydelse, bland vilka man ser sten, kalk, 
grus, grov sand, fin sand, lera, röd jord, stoft, krita, aska, kol (det vill säga 
det som blir så varmt av solen att det bränner rötterna på det som plan-
terats), 9,3 kallar man alltså det som egentligen heter ’ jord’ för ’lerig jord’ 
och så vidare, när den är uppblandad med någon av dessa slags tillsatser, 
alltefter de skilda egenskaperna hos det som den är uppblandad med. 
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Dessa slags skillnader mellan sorterna är sådana, att somliga är ännu 
finare och då minst tre i varje utseende av jord, som till exempel att en 
jord är mycket stenig, en annan måttligt stenig och en tredje nästan fri 
från stenar. Så visar de olika inblandningarna i jorden av andra slag upp 
samma tre grader. 9,4 Dessutom har dessa tre utseenden ytterligare tre 
var i sig, eftersom de är dels fuktigare, dels torrare, dels mitt emellan. 
Även dessa skillnader har mycket stor betydelse för avkastningen. Därför 
sår erfarna lantbrukare på en fuktigare plats hellre emmervete än vete, 
men däremot på en torrare <jord> korn hellre än emmervete och på en 
medelfuktig det ena eller det andra. 9,5 Dessutom finns det andra finare 
skillnader mellan alla dessa slag av jord, såsom i sandjord, eftersom det 
där är viktigt om sanden är vit eller röd, då den vita är mindre lämplig 
att sätta sticklingar i medan den rödare är väl ägnad till detta. Vidare 
finns det tre viktiga skillnader vad det gäller jord, eftersom det är viktigt 
om den är fet, mager eller något däremellan, eftersom vad odling angår 
den feta är bättre för många grödor och den magra är motsatsen. I mager 
jord, som vid Pupinia, blir varken träden höga eller vinet rikbärande, och 
man kan inte se kraftigt gräs eller fikonet Marisca, utan de flesta träden 
och ängarna är torkade och fulla av mossa. 9,6 Men på fet jord, som i 
Etrurien, kan man se rikbärande sädesåkrar som kommer igen varje år 
och höga träd, och allt detta utan mossa. Men då i medelgod jord, som 
vid Tibur, jordmånen snarare är icke mager än utmärglad, är den mera 
lämpad för all odling än om den gick mot det som är sämre.”

9,7 Stolo sade: ”Bithyniern Diofanes skriver inte oävet angående vil-
ken jord, som är bra till odling eller inte, att tecken på det kan hämtas an-
tingen från jorden själv eller från vad som kommer upp ur den. På jorden 
själv <ser man detta> nämligen, om den är vit, svart eller lätt, om den 
lätt faller sönder när man gräver, om den inte är askhaltig av naturen eller 
alltför tät, och på de vilda växter, som kommit upp, ser man <detta>, om 
dessa är höga och rikt bär det som skall komma från dem. Men tala nu 
om den där tredje punkten, som följer, den om måtten!”

om mått på fält
10,1 Scrofa <fortsatte>: ”Olika personer har bestämt olika enheter med 
vilka <ytan av> land skulle anges. Ty i yttre Spanien mäter man i iuga, 
i Kampanien i versus, hos oss här i trakten av Rom och Latium i iugera 
[plogland]. Man kallar det som ett par okade oxar kan plöja på en dag 
för ett iugum. Versus kallar man ett kvadratiskt fält, 100 fot [30 m] åt 
varje håll. 10,2 Ett iugerum [plogland] [1/4 ha] är det som innehåller två 
kvadratiska actus, och en actus quadratus är 120 fot [36 m] bred och lika 
många fot lång. Detta mått kallas på latin acnua. Den minsta delen av ett 

m a r c u s  t e r e n t i u s  v a r r o  1,9,4–1,10,2

kap. 10



• 98 •

plogland kallas scripulum, det vill säga en kvadrat om tio fot [3 m] på både 
längden och bredden. Från denna utgångspunkt säger lantmätarna ofta 
att det därtill kommer en uncia eller en sextans eller något annat, tills de 
kommer fram till <det hela> ploglandet, eftersom ett plogland innehål-
ler 288 scripula, så mycket som vår gamla as vägde före puniska kriget. 

varför heredium [arvgård], centuria 
ocH saltus [skog] betecknas med dessa ord

Två plogland, som Romulus först sades ha delat ut till varje man för att 
följa hans arvingar, kallade man heredium [arvsjord], och 100 sådana blev 
sedan centuria. En centuria är en kvadrat som på alla fyra sidorna har en 
längd av 2 400 fot [720 m]. Fyra sådana centuriae förenade så att de ligger 
två och två åt varje håll, kallas saltus i sådana områden, som offentligt 
fördelats till enskilda personer.

om lantgården
11,1 Många har hamnat fel genom att inte ge akt på storleken på egen-
domen, då de antingen gjort byggnaderna mindre än ytan krävt eller 
också större, eftersom båda är till nackdel för familjens rikedom eller 
avkastningen. Större hus bygger man för mera pengar och underhåller 
till större årlig kostnad. Då byggnaderna är mindre än vad egendomen 
kräver brukar skörd förstöras. 11,2 Det råder nämligen inget tvivel om 
att vinrummet bör göras större på den mark, där det finns vingårdar, 
precis som ladorna bör vara större, om åkern är inriktad på att producera 
spannmål.

om vattentillgången vid lantgården
Det är bäst att bygga gården på så sätt, att den har vatten inom det in-
hägnade området vid villan, och om inte det går, åtminstone så nära som 
möjligt, och då i första hand vatten som kommer upp där ur marken, 
därnäst vatten som rinner in året runt. Om man överhuvud inte har nå-
got rinnande vatten, måste man göra cisterner under tak och dammar 
under bar himmel, de förstnämnda till människornas bruk, de senare 
för djurens. 

om platsen ocH åt vilket  
väderstreck lantgården bör placeras

12,1 Man bör lägga sig vinn om att huvudbyggnaden läggs vid foten av ett 
skogklätt berg, där det finns vida betesmarker, och likaledes vetter mot 
de hälsosammaste vindarna, som kommer att blåsa över ägorna. Den 
som är orienterad åt vårdags- och höstdagjämningarnas soluppgångar 

m a r c u s  t e r e n t i u s  v a r r o  1,11,1–1,12,1

kap. 11

kap. 12



 • 99 •

är bäst, eftersom den har skugga på sommaren och sol på vintern. Om 
man däremot tvingas bygga vid en flod, bör man se till att inte sätta bygg-
naden mot denna, ty på vintern kommer den att vara våldsamt kall, på 
sommaren inte hälsosam. 12,2 Man bör även lägga märke till om det finns 
några kärrmarker, dels av samma anledningar <som nyss nämnts>, dels 
eftersom, då markerna torkar, vissa mycket små djur, som ögonen inte 
kan urskilja, utvecklas, kommer in med luften in i kroppen genom mun-
nen och näsan och förorsakar svåra sjukdomar.” 

Fundanius sade: ”Vad skall jag kunna göra, om en egendom av det 
där slaget har kommit i min ägo genom arv, för att sjukdomen inte skall 
skada oss så mycket?”

”Det där kan till och med jag svara på”, sade Agrius. ”Sälj den så dyrt 
som möjligt eller överge den, om du inte kan sälja den!”

12,3 Men Scrofa sade: ”Man bör undvika att gården vetter åt det hål-
let, från vilka en starkare vind brukar blåsa i de trakterna, och vidare se 
till att man inte bygger i en djup dalsänka utan snarare i ett högt läge. 
Eftersom detta <läge> är utsatt för vind, skingras lättare det skadliga, 
som kan ha kommit in. Vidare är det som belyses av solen hela dagen 
hälsosammare, eftersom om det föds några små odjur i närheten och 
hamnar på gården, även dessa antingen blåses bort eller snabbt dör av 
torka. 12,4 Plötsliga regn och brusande flöden, riskabla för dem som har 
sina byggnader låglänt och i dalar, och <likaså> plötsligt uppträdande 
skaror av rövare, eftersom de lättare kan kasta sig över gården utan för-
varning, för dessa två faror är de högre lägena säkrare. 

om dispositionen av lantgården
13,1 När man disponerar gården skall stallen byggas så, att de <byggna-
der> där blir oxstall, som kan hållas varmare under vintern. Produkter 
som vin och olja skall man helst förvara i <särskilda> rum på släta mar-
ken, liksom apparaterna för beredning av vin och olja. Torra varor, som 
bondbönor och hö, lägger man på trägolv. Man bör anordna ett utrymme 
där gårdens folk kan uppehålla sig, om de är trötta av arbete, kyla eller 
hetta, så att de så bekvämt som möjligt kan återhämta sig där. 13,2 För-
valtarens kammare bör vara närmast dörren, och han bör känna till vem 
som kommer in eller går ut om natten och vad denne för med sig, och 
detta särskilt om det inte finns någon portvakt. Framför allt måste man 
se till att köket är nära till, eftersom man där under vintern sköter vissa 
sysslor före dagningen och dessutom mat lagas och intas. Man skall ock-
så se till att det på gårdsplanen finns tillräckligt stora skydd för vagnar 
och all övrig utrustning, som tar skada av att stå ute i regn. Ty om detta 
står i det fria innanför inhägnaden, så är det bara säkert för tjuvar men 
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kan inte stå emot skadligt väder. 13,3 På en stor egendom är det lämpligare 
med två gårdsplaner, så att den ena, <den inre>, har en damm för att un-
der dagtid samla regnvatten. Den kan ha en springbrunn och se ut som 
en halvrund fiskdamm mellan kolonner, om man så vill. När oxarna om 
sommaren kommer åter från fälten dricker de här, här sköljs de av, och 
så gör även gässen, svinen och smågrisarna, när de kommit tillbaka från 
betet. På den yttre gårdsplanen bör det finnas en damm, där man kan 
mjuka upp lupin och även annat som blir lämpligare att använda, när det 
varit nedsänkt i vatten. 13,4 Den yttre gårdsplanen, tjockt täckt av halm 
och agnar och tilltrampad av djurens fötter, tjänar gården som väg för det 
som skall forslas ut.

Intill gårdens byggnader bör man ha två gödselstäder eller en som är 
delad i två. Den ena bör nämligen vara den nya delen, medan den andra 
är den gamla, som man tar ut på åkern, eftersom den som ruttnat är 
bättre än den nya. Vidare är den gödselstad bättre, vars sidor och topp 
skyddas mot solen med grenar och löv. Den vätska, som jorden kräver, 
bör ju solen inte suga ut i förväg. Erfarna <odlare> ser därför av denna 
anledning till att vatten tillförs, om de nu kan det – ty så håller man 
kvar vätskan allra bäst – och vissa sätter också avträdena för husfolket 
på samma ställe. 

13,5 Det är lämpligt att uppföra en byggnad, under vars tak man kan 
föra in hela skörden, och somliga kallar den nubilarium. Den bör upp-
föras intill den yta, där man skall tröska säden, i en storlek som passar 
egendomens storlek, och öppen på ena sidan, den åt tröskplatsen till, så 
att man dels lätt kan riva fram säden till tröskning och, om det börjar 
regna, snabbt kasta in den från tröskplatsen igen. Den bör ha fönster åt 
det håll, varifrån den bäst kan ventileras.”

13,6 Fundanius sade: ”Egendomen ger förvisso rikare avkastning på 
grund av byggnaderna, om man bestämmer byggenskapen snarare efter 
de gamles noggranna tänkande än efter våra dagars lyx. De förra gjorde 
en beräkning efter avkastningen, de senare efter otyglade njutningar. 
Därför var de förras lantgårdar mer värda än deras hus i staden, men 
nu i dag är det motsatta regel. Där på landet berömde man en lantgård 
om den hade ett bra lantkök, rymliga stall, ett vinrum och ett oljerum 
anpassade efter ägornas storlek och med golv som sluttade ända ner i 
uppsamlingskaret, eftersom ofta, när det nya vinet lagrats in, tunnorna 
i Spanien gick sönder av druvsaftens jäsning och så även lagringskärlen i 
Italien. Likaså brukade de se till att det på en lantgård av detta slag fanns 
det övriga, som krävdes för odlingen. 13,7 Numera lägger man ner möda 
på att ha ägarens bostad <på lantgården> så stor och fin som möjligt och 
tävlar med <Scipio> Metellus’ och Lucullus’ hus, som byggts till stor 
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skada för det allmänna.2 De är mer angelägna att deras sommarmatsalar 
vetter åt ostsidans svalka men vintermatsalarna åt den nedgående solen 
än att, som de gamle, bry sig om åt vilket håll vinrummet och oljerum-
met skulle ha fönstren, eftersom skörden av vin där kräver kallare luft 
till vinfaten men skörden av olja varmare. Likaså är det viktigt att se till 
att, om det finns en kulle, man helst bör placera byggnaderna där, om 
ingenting hindrar detta.”

om de stängsel som bör sättas upp  
för att skydda egendomen

14,1 <Scrofa återtog>: ”Nu skall jag tala om de stängsel som bör göras i 
ordning för att skydda egendomen eller någon del av den. Det finns fyra 
typer av dessa skydd, en naturlig, en annan som är lantlig, en tredje av 
militärtyp och en fjärde, som är byggd. Var och en av dessa kan se ut på 
flera sätt. Den första, det naturliga stängslet, som brukar planteras med 
buskar eller törnen, kommer inte att frukta en passerande odågas brin-
nande fackla, eftersom den har levande rötter. 14,2 Det andra stängslet, 
ett lantligt, är gjort av trä men inte levande. Det består antingen av tätt 
satta stolpar och inflätade grenar, av långt isär satta <stolpar> med bor-
rade hål och i dessa hål insatta långa stänger, två eller tre <ovanför var-
andra>, eller av huggna trädstammar som satts ner i marken. Det tredje 
typen, den militära, består av en vallgrav och en jordvall, men vallgraven 
är bra endast om den kan ta emot allt vatten, som kommer från himlen, 
eller sluttar så att vattnet leds bort. 14,3 Den vall är bra, som är ansluten 
till vallgravens insida eller så brant att det inte är lätt att gå över den. Det-
ta slags stängsel brukar sättas upp längs allmänna vägar och längs floder. 
Vid Via Salaria i trakten av Crustumerium kan man på några ställen se 
vallar kombinerade med vallgravar för att floden inte skall skada fälten. 
Man gör också vallar utan vallgrav, och somliga kallar dem för murar, 
som på landsbygden vid Reate. 14,4 Den fjärde typen av stängsel, den 
byggda, är den senast lanserade, och den består av en mur. Detta stängsel 
kan se ut på ungefär fyra olika sätt: det som byggs av huggen sten, som 
vid Tusculum, det av bränt tegel, som på landet i gallien, det av obrända 
lerstenar, som på fälten i sabinerlandet, och det av jord och småsten som 
lagts i formar, som i Spanien och kring Tarentum.”

om att skydda gränserna
15 <Jag tillade>: ”Dessutom blir även utan stängsel godsets gränser säkra-
re, om man planterar markeringsträd, så att gårdsfolket inte råkar i tvist 
med grannarna och gränserna behöver underställas en domare på grund 
av dessa tvister. Somliga planterar pinjer runt om, som min fru har det i 
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Sabinerlandet, andra cypresser, som jag själv hade det nere vid Vesuvius, 
andra åter sätter almar, som många gör i trakten av Crustumerium. Då 
detta är möjligt, som där, eftersom det är en slätt, bör inget träd hellre 
planteras <än alm>, eftersom den ger rik avkastning, då den dels ofta 
stöder vinet och ger några små korgar druvor till, dels lämnar ett löv som 
är mycket välsmakande för får och oxar samt tunna grenar till stängsel, 
eldstad och ugn.”

Scrofa sade: ”Därför skall dessa fyra faktorer, som jag talat om, först 
undersökas av lantbrukaren, nämligen egendomens utseende, markens 
natur, åkerns storlek och skyddet för gränserna.

om det som är nyttigt eller  
onyttigt utanför egendomen

16,1 Nu återstår den andra delen, den som är utanför egendomen, vars 
konsekvenser också har stark inverkan på odlingen på grund av närheten. 
Denna kan se ut på lika många <olika> sätt. Om grannskapet är osäkert, 
om det inte finns någonstans dit det är lämpligt att föra ut sina produkter 
eller varifrån man kan hämta in det man behöver, vidare för det tredje, 
om det inte finns vägar eller floder, där detta kan transporteras eller dessa 
är mindre lämpade, och för det fjärde, om det på granngårdarna finns 
något som kan gagna eller skada ens odlingar. 16,2 Av dessa fyra är det 
första viktigast, det om trakten är säker eller inte. Många förträffliga fält 
är det nämligen inte lönt att bruka på grund av grannarnas härjningståg, 
som till exempel några på Sardinien nära Oelis och i Spanien nära Lusi-
tanien. gårdar, som har lämpliga ställen i grannskapet för att sälja det 
som produceras och vidare lämpliga ställen att anskaffa det som behövs 
på egendomen, är lönsamma på grund av detta. Många har nämligen be-
hov av att föra in till gårdar, där säd, vin eller något annat saknas, medan 
däremot inte så få har något som måste föras ut till avsalu. 16,3 Därför är 
det i närheten av en storstad mycket lämpligt med trädgårdsodling, som 
viol- och rosengårdar och likaså mycket annat, som en <stor> stad kan 
ta emot, medan det inte är lämpligt att odla samma saker på ett avlägset 
beläget gods, där det inte finns någonstans att föra det som skall säljas. 
Ett tredje fall: På samma sätt, om det finns sådana <mindre> städer 
och <bosättningar i> grannskapet eller rika mäns ägor och lantgårdar, 
där man kan köpa det som behövs till egendomen till ett lågt pris och 
till vilka det kan säljas, som är för mycket, som ibland stolpar, käppar 
eller rör, så ger egendomen större avkastning än om detta måste hämtas 
långt ifrån, ja ibland till och med <större> än om man kan skaffa sig 
det genom att odla det på egen mark. 16,4 Därför har denna sorts odlare 
hellre grannar, som de ber ställa upp ett år i taget som läkare, valkare 
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eller hantverkare, än de har sina egna hemma på gården, ty om en enda 
yrkeskunnig person av dessa dör, kan egendomens avkastning äventyras. 
Den delen brukar stora rika egendomar överlämna åt gårdsfolket. Ty om 
nämligen städer eller byar ligger längre bort från egendomen skaffar man 
sig smeder att ha på gården, och likaså andra nödvändiga hantverkare, 
för att husfolket inte skall <behöva> ge sig iväg från arbetet <och upp-
söka hantverkare på andra håll> eller på arbetsdagar hellre gå sysslolösa 
<av brist på redskap> än göra ägorna mer inbringande genom att arbeta.  
16,5 Därför föreskriver Sasernas bok, att ingen får lämna egendomen 
utom förvaltaren, köksmästaren och den som förvaltaren ger ett upp-
drag. Om någon ger sig iväg i strid mot detta, bör han inte komma ostraf-
fad undan, och om han inte blir straffad skall förvaltaren straffas. Detta 
hade man snarare bort föreskriva på så sätt, att ingen får ge sig iväg utan 
förvaltarens order samt att förvaltaren själv inte utan ägarens order får ge 
sig iväg längre bort än att han kan komma tillbaka samma dag och detta 
inte oftare än vad gårdens skötsel kräver. 16,6 För det fjärde ger transpor-
terna samma egendom större avkastning, om det finns vägar, där vagnar 
lätt kan ta sig fram, eller floder i närheten där man kan gå upp med 
fartyg, ty vi vet ju att mycket forslas ut från och in till godsen på dessa 
båda sätt. Men det är också viktigt för egendomens avkastning hur gran-
nen utnyttjar sin närbelägna åker. Om han nämligen har en plantering 
av stenek intill gränsen, så kan man intill den dungen inte plantera oliv, 
eftersom det av naturen råder en så stark motsättning, att träden inte 
bara blir mindre rikbärande utan till och med skyggar och lutar sig inåt 
på gården, så som vin brukar göra som satts intill en kålsäng. Precis som 
steneken brukar även stora och tätt planterade valnötsträd i grannskapet 
göra marken närmast <gränsen för> egendomen ofruktbar. 

med vilka Hjälpmedel åkern brukas
17,1 Nu har jag talat om de fyra delar av egendomen som hänger ihop med 
jordmånen och de fyra andra som ligger utanför egendomen och hänger 
ihop med brukandet. Nu skall jag tala om med vilka hjälpmedel jorden 
brukas. Detta delar somliga in i två avsnitt, människor och människors 
redskap, utan vilka de inte kan bruka jorden. Andra delar in det i tre 
delar, nämligen en sorts hjälpmedel som har röst, en som har förmåga att 
alstra ljud och en som är stum. I den som har röst räknas slavarna in, i den 
som kan alstra ljud oxarna och i de stumma vagnarna. 17,2 All jord brukas 
med hjälp av människor, ofria, fria eller båda kategorierna. De fria är då 
antingen sådana som brukar jorden själva eller med hjälp av sin avkomma, 
som de flesta fattiga småbrukare, eller lönearbetare, då man utför större 
arbeten som skörd eller slåtter genom att hyra in arbetskraft bestående 
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av fria män eller av sådana som vi nu kallar obaerarii [skuldsatta] och som 
det även nu finns åtskilliga av i Asien, Egypten och Illyrien. Om dessa 
säger jag generellt följande: Det är bättre att odla besvärliga lägen med 
inhyrda än med egna slavar och även <genomföra> större lantliga arbeten 
på hälsosamma platser, såsom när man skall bärga avkastningen av vin 
eller spannmål. 17,3 Om hur dessa bör vara skriver Cassius följande: Man 
skall skaffa sig arbetare som kan stå ut med fysiskt arbete, inte är yngre 
än 22 år och är läraktiga i jordbruk. Detta kan man lätt sluta sig till av 
hur de utför order man ger i andra angelägenheter och vidare av att fråga 
nykomlingarna, vad de höll på med hos sin tidigare herre. 

Slavar som man köper bör inte vara vare sig räddhågade eller sturska. 
17,4 De som skall leda dem bör vara sådana, som genom <att kunna 
utnyttja> skrift fått viss bildning, vidare rättskaffens och äldre än de 
arbetare, som jag nämnde. Man lyder nämligen dem lättare än sådana 
som är yngre. Dessutom bör helst de, som är erfarna i lantbruk, vara 
arbetsledare. De bör nämligen inte bara ge order utan även själva ut-
föra arbetsmoment, så att den andre tar efter dem, när de gör något, och 
dessutom inser att arbetsledaren med fog är satt att leda, eftersom han 
är överlägsen i kunskap. 17,5 Dock får man inte medge att de ger order 
på så sätt, att de hellre straffar med käppen än med ord, om man kan nå 
samma resultat. Dessutom bör man inte skaffa sig flera av samma stam. 
Av detta brukar nämligen det oftast uppstå osämja hemma vid gården. 
Arbetsledarna bör uppmuntras att själva arbeta och att delegera arbete 
genom belöningen att få ha personlig egendom och kvinnliga slavar som 
sambor, med vilka de kan få barn. På det sättet blir de nämligen stadgade 
och mer bundna vid egendomen. På grund av denna sorts släktskap är 
familjer från Epirus mer berömda och dyrare. 17,6 Arbetsledarnas goda 
vilja bör väckas genom att de visas viss heder, och om det finns vissa ar-
betare, som är bättre än andra, bör man också rådgöra med dem om vad 
för arbeten som bör göras, eftersom de, när detta så sker, tycker sig vara 
mindre ringaktade av ägaren utan <tvärtom> anses ha visst värde. 17,7 De 
blir också ivrigare att arbeta genom att man behandlar dem bättre med 
mat, kläder, ledighet från arbete, lov att få ha några egna djur betande 
på egendomen eller något liknande, liksom man hos den, som fått något 
tyngre arbete sig ålagt eller blivit bestraffad, återställer den goda viljan 
mot ägaren genom att trösta honom.

om antalet arbetare med  
vilka varje ytenHet mark kan brukas

18,1 Angående husfolket handlar Cato efter två kriterier, nämligen ägor-
nas storlek och slaget av odling, i det att han ger två beräkningar angå-
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ende vin- och olivodlingar. Den första gäller, hur man skall utrusta en 
olivodling om 240 plogland [60 ha]. Han säger att man på denna skall ha 
endast följande tretton slavar: Förvaltare, husföreståndarinna, 5 lantar-
betare, 3 oxdrivare, en åsnedrivare, en svinaherde och en fåraherde. Den 
andra beräkningen ger han för en vingård om 100 plogland [25 ha], där 
han säger att man måste ha följande 15 slavar: Förvaltare, husförestånda-
rinna, 10 lantarbetare, en oxdrivare, en åsnedrivare och en svinaherde.  
18,2 Saserna anger att en enda man räcker till för 8 plogland [2 ha]: <Man 
bör beräkna att> han gräver om jorden på 45 dagar, fastän varje plogland 
kan bearbetas <färdigt> på 4 dagar, men han [Saserna] lämnar då 13 
dagar till sjukdom, <dåligt> väder, slöhet och slarv. Ingen av dessa två 
har givit oss någon beräkning på ett tillräckligt tydligt sätt. 18,3 Om Cato 
hade velat, så hade han bort ge oss en sådan kalkyl, att vi kunde öka på 
eller minska <antalet>, allteftersom egendomen är större eller mindre. 
Dessutom borde han nämna förvaltaren och husföreståndarinnan vid 
sidan av det övriga husfolket. Ty om man brukar en olivodling, som är 
mindre än 240 plogland, kan man inte ha mindre än en förvaltare, och om 
man har en egendom som är dubbelt så stor eller mer än det, så behöver 
man inte heller ha två eller tre förvaltare. 18,4 Det är ju i regel bara <anta-
let av> arbetare och oxdrivare som man bör minska, om egendomarna är 
mindre, och öka på, om de är större, och då också förutsatt att jordmånen 
är likartad. Men om den är så avvikande, att den inte kan plöjas efter-
som den är ojämn och med branta backar, behövs det inte så många oxar 
och oxdrivare. Jag förbigår att han som storlek räknar med 240 plogland, 
som är varken en måttsenhet för gods eller ens en väl beräknad storlek.  
18,5 En vanlig storlek är nämligen en centuria, och den omfattar 200 plog-
land [50 ha]. Då en sjättedel av vad Cato räknar med är de 40 plogland 
som tas bort, begriper jag inte hur jag från hans regel skall ta bort en sjät-
tedel av de 13 slavarna eller, om vi tar bort förvaltaren och husförestånda-
rinnan, hur jag skall ta bort en sjättedel av 11 slavar. Men när han säger, 
att det för 100 plogland vingård behövs 15 slavar, följer därav att om någon 
har en centuria, som till hälften är vingård och till hälften olivodling, 
han skall ha två förvaltare och två husföreståndarinnor, vilket är löjligt.  
18,6 Därför måste man beräkna antalet slavar generellt på ett annat sätt, 
och det är då bättre att göra som Saserna, som säger att varje plogland är 
tillräckligt för att sysselsätta en arbetare i fyra arbetsdagar för att bli fär-
digt. Men om detta var tillräckligt på Sasernas gods i gallien, så är inte 
genast detsamma fallet i bergstrakterna i Ligurien. Därför kommer man 
att angående storleken på arbetsstyrkan och den övriga utrustningen 
veta exakt hur stor den skall vara, om man ger noga akt på tre faktorer:  
18,7 Hurudana och hur stora gods det finns i närheten och med hur många 
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människor vart och ett brukas samt hur mycket bättre eller sämre odling 
du får, om du lägger till eller tar bort några individer. Naturen har nämli-
gen givit oss två vägar till odling, nämligen erfarenhet och imitation. De 
tidigaste lantbrukarna bestämde sig utifrån försök men deras söner till 
stor del genom att härma. 18,8 Vi bör göra bådadera, både härma andra 
och prova vissa experiment med att göra något på annat sätt, men då inte 
gå efter slumpen utan följa någon viss metod, som till exempel vilken 
betydelse det har om man har grävt om djupare eller grundare än andra. 
Så gjorde de, som hackade en andra och en tredje gång, och vidare de som 
flyttade ympningarna av fikon från våren till sommaren.

Hur många par oxar som  
beHövs för varje ytenHet mark

19,1 Beträffande den återstående delen av utrustningen, den som jag kal-
lade ’den som har förmåga att alstra ljud’, skriver Saserna, att det för 200 
plogland [50 ha] åker är tillräckligt med två spann oxar, och Cato, att det 
krävs tre oxspann till 240 plogland [60 ha] olivodling. Av det blir följden 
att, om Saserna ger rätt uppgift, det krävs ett par oxar till 100 plogland 
[25 ha] och, om Cato har rätt, ett par för 80 plogland [20 ha]. Jag anser 
dock att inget av dessa mått passar till alla sorters mark men att båda är 
rätt någon gång. En jord är nämligen lättare, en annan svårare. 19,2 En 
jord kan oxarna inte skära upp om de inte är mycket starka, och ofta 
lämnar de årdern ute på åkern med brutet plogträ. Därför måste man på 
varje egendom för sig följa en regel med tre komponenter, så länge man 
är oerfaren, nämligen den tidigare ägarens praxis, grannarnas praxis och 
viss erfarenhet. 19,3 Vad han [Cato] sedan lägger till är tre åsnor för att 
köra gödsel och en åsna till kvarnen samt för en vingård om 100 plog-
land ett oxspann, ett åsnespann och en åsna till kvarnen. I detta slag av 
tillbehör med röst bör man om boskapen endast tillägga det, som skall 
finnas där för åkerns skull, som det lilla som av hävd brukar finnas som 
<husfolkets> egna djur för att slavarna lättare skall kunna hålla sig friska 
och vara trägna i arbetet. I denna kategori är inte endast de som har 
ängar utan även de, som inte ser enbart till ängarna, noga med att hellre 
ha får än svin, detta då för gödselns skull. Vad hundarna angår så är de i 
vilket fall med <bland dessa tillbehör>, eftersom en lantgård utan sådana 
är föga säker. 

om oxar
20,1 Beträffande alla fyrfota djur gäller därför som det första en prövning 
av vilka oxar, som köps för att plöja, som är lämpliga <för detta arbete>. 
Är de otämjda, bör man skaffa sig dem varken yngre än tre år eller äldre 
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än fyra. Vidare bör man se till att de är starka och jämngoda, så att inte 
en starkare gör slut på en svagare under arbetet, att de har horn som är 
stora och svarta hellre än av annan färg, bred panna, trubbig mule, bred 
bringa och täta höfter. 20,2 Äldre oxar bör man inte köpa från slättlan-
det upp till hårda eller bergiga trakter, och likaså bör man undvika att 
det motsatta inträffar. Då man köpt unga djur blir de på några få dagar 
kuvade och möjliga att tämja, om man sätter fast deras halsar i gafflar 
som körts ner i marken och ger dem foder <så bundna>. Sedan bör man 
köra in dem genom att de gradvis vänjer sig och genom att man sätter en 
nykomling tillsammans med en gammal oxe – ty den tämjs lättare, om 
den får härma någon – och då först på jämn mark och utan plog, sedan 
med en lätt plog och då först i sand eller lösare jord. 20,3 De djur man 
avser för transporter bör man likaså lära upp på så sätt, att de först drar 
en tom vagn och då om möjligt genom en by eller en stad. Täta ljud och 
en mångfald av saker leder genom vana <vid trängsel> till att de blir an-
vändbara. Inte heller bör den som man gjort till högeroxe envist få stanna 
där, ty om den omväxlande går som vänsteroxe kan den under arbetet få 
viss lättnad på ena sidan. 20,4 Där jordmånen är lätt, som i Kampanien, 
kan man, eftersom man där inte plöjer med tunga oxar utan med kor 
eller åsnor, desto lättare spänna dem för en lätt plog, vid kvarnen och till 
annat, om det nu är något som skall forslas ihop på egendomen. I detta 
arbete använder somliga åsnor, andra kor eller mulor, allteftersom det 
finns tillgång till bete. Det är nämligen lättare att ha foder till en åsna än 
till en ko, men den sistnämnda ger större avkastning. 20,5 Härvidlag bör 
bonden undersöka hur kuperad egendomen är. På bruten mark och svår 
jord bör man skaffa starkare djur och helst sådana, som också själva kan 
lämna avkastning, förutsatt att de uträttar lika mycket.

om Hundar
21 Hundar bör man hellre ha några få, som har stil och skärpa, än många, 
och dem bör man helst vänja vid att nattetid hålla vakt och på dagarna 
sova instängda. Man måste göra så på grund av vilda fyrfotadjur och her-
darnas boskap. 

vad man skall göra om det finns  
ängar på egendomen men inte boskap

Om man har äng på egendomen men ingen boskap, bör man bemöda sig 
om att genom att sälja betet låta en annans boskap beta och stå i stall på 
sin egendom. 
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om den stumma utrustningen
22,1 Angående övrig stum utrustning, vari ingår korgar, lagringskärl och 
likaså annat, bör följande föreskrivas: Av sådant, som <produceras av 
det som> kan växa på egendomen och tillverkas hemma av husfolket, 
bör inget köpas, som till exempel det som görs av vidjor och lantligt trä, 
som korgar, galler, tröskvagnar, stolpar, små hackor, och så även det som 
tillverkas av hampa, lin, tåg, palmer och säv, som linor, rep och mattor. 
22,2 Om det, som inte kan hämtas från egendomen, köps mera med tanke 
på nyttan än på utseendet, kommer det inte att inkräkta på avkastningen 
genom kostnaden, och det så mycket mera om det köps i första hand från 
ställen där det kan köpas av god kvalitet, närmast till och till lägst pris. 
De olika typerna och mängden av denna utrustning bestäms av ägornas 
storlek, eftersom det krävs flera, om gårdens gränser är vidsträckta.”

22,3 ”Därför”, sade Stolo, ”skriver Cato med hänsyn till storleken på 
egendomen, att den, som brukar 240 plogland [60 ha] olivodling, bör 
utrusta den på följande sätt: Fem uppsättningar oljekärl, som han räknar 
upp vart och ett, som exempelvis av brons kittlar, krukor, en kanna och 
annat, och vidare av trä och järn tre större vagnar, sex årder med sina 
plogbillar, fyra gödselkorgar och likaså annat. Därpå järnredskap, vilka 
de är och vilken mängd som behövs, som exempelvis åtta spadar, lika 
många hackor, hälften så många skovlar, samt annat. 22,4 Likaså gjorde 
han en annan beräkning för utrustningen till en egendom som produce-
rar vin, i vilken han skriver att, om den är på 100 plogland [25 ha], den 
bör ha tre fullt utrustade pressar, lagringskärl med lock till 800 cullei 
[416 000 l], 20 lagringskärl till druvor, 20 till spannmål och likaså annat 
av detta slag. Andra har angivit mindre än detta, men jag tror att han har 
satt ett så stort antal cullei för att inte vara tvungen att sälja vin varje år. 
gamla viner säljs nämligen till högre pris än unga, och samma vin säljs 
till olika pris vid olika tider på året. 22,5 Likaså skriver han mycket om 
de olika sorterna av järnredskap, både av vilket slag och hur många de 
bör vara, såsom knivar, spett, hackor med mera, av vilka åtskilliga har 
flera former, som till exempel knivarna. Ty hos samme författare sägs 
det att man behöver 40 skäror för vin, fem knivar för vass, fem knivar att 
använda i skogen, tre faskinknivar och tio skäror för att tukta buskar.” 

22,6 Detta sade Stolo, men Scrofa genmälde: ”Redskapen och alla in-
ventarier på lantgården bör ägaren ha förteckningar över både i staden och 
på landet och dessutom bör förvaltaren ha allt detta förvarat på landet, 
varje sak på sin plats. Det, som inte kan vara under lås, skall han så mycket 
som möjligt se till att det är under uppsikt, och då så mycket mera det som 
används mera sällan, som <till exempel> det som används vid skörden, 
korgar och annat. Det man ser dagligen är nämligen säkrare för tjuven.”
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23,1 Agrasius tog vid: ”Eftersom vi nu har dessa två första delar av ett 
fyrdelat tema, nämligen egendomen och den utrustning med vars hjälp 
den brukar skötas, väntar jag nu på något om den tredje delen.”

vad som bör sås ocH var det  
är bäst att så varje slags gröda

Scrofa svarade: ”Eftersom jag uppfattar, att egendomens avkastning är 
det som kommer ur något som planterats och som är nyttigt i något av-
seende, är två saker att beakta, nämligen vad och på vilken plats det är 
bäst att odla. Det finns nämligen somliga platser som lämpar sig bäst 
för foder växter, andra för spannmål, andra åter för vin, andra för oliver, 
och så är det också med det som har med djurfoder att göra, vari ingår 
ocinum, farrago [blandfoder], vicker, blålusern, busklusern och lupin. 
23,2 Det är varken rätt att odla allt i fet jord eller inget i mager jord. Det 
är nämligen riktigare att i en magrare jord odla det som inte behöver så 
mycket näring, som busklusern och baljväxter utom kikärt. Även denna 
är en baljväxt och precis som de andra, som dras upp ur jorden, skärs 
den inte av nertill, och de kallas legumina [”plockväxter”] därför att de 
skördas [legi = plockas] på detta sätt. På fet jord är det riktigare att så det 
som behöver mer näring, som kål, durumvete, vete, lin. 23,3 Vissa grödor 
bör vidare inte sås så mycket för den aktuella avkastningen som för kom-
mande år, eftersom de gör jorden bättre, om de skärs och lämnas där. 
Därför brukar man plöja ner lupin, när den inte fått skidor, och många 
gånger även bönväxter, om de inte lyckats åstadkomma så pass med ski-
dor att det lönar sig att samla bondbönor, och gödsla på detta sätt, om 
jorden är mager. 23,4 Inte mindre bör man också, när man odlar, tänka 
på vad som ger en avkastning till njutning, som de som kallas fruktträd 
eller blommor, och likaså på det som inte har något med människornas 
liv, sinnen eller förnöjelse att göra men dock inte är skilt från nyttan 
med marken. En lämplig plats bör man se ut, där man kan odla vide 
och rör, likaså andra ställen för det som kräver en fuktig plats, 23,5 och 
å andra sidan platser, där man kan så spannmål eller bäst så bondböna, 
och sedan åter annat som sås på torra ställen. Detta är samma som att 
man på skuggiga ställen sår somligt, som corruda, eftersom sparrisen vill 
ha det så, men åter annat på soliga platser, så att man där sår violer och 
gör trädgårdar, eftersom de stärks av solen, och så vidare. På ett ställe 
bör man vidare odla, så att man har vidjor att tillverka något av genom 
att fläta, som siktar, korgar, inhägnader och galler; på ett annat bör man 
plantera och sköta en skog för avverkning till ved och virke, på ett annat 
åter sköta en skog, där man jagar fågel, 23,6 och likaså på något ställe 
odla hampa, lin, säv och esparto, varav man kan binda skor, linor, rep 
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och tåg för oxarna. Somliga platser är också lämpliga för att odla flera 
olika saker. Ty till och med i nysatta fruktträdgårdar, när man satt ut 
plantorna och planterat de små träden i rad, är det många som planterar 
trädgårdsväxter under de första åren, innan trädens rötter hunnit växa ut 
särskilt långt, och andra planterar annat, men när träden blivit stora gör 
de inte <längre> samma sak för att inte skada rötterna.”

23,7 Stolo sade: ”Vad detta angår skriver Cato inte olämpligt om såd-
den, att en fet och bördig åker bör bli sädesåker, om den saknar träd. 
Om samma åker är dimmig, skall man så rova, rättika, hirs och kolvhirs. 

i Hurudan jord olivträd bör planteras
24,1 I fet och varm jord bör man odla oliver till inläggning, den större 
Radius, Sallentina, Orces, Posia, Sergia, Culminia, Albicera; den av dessa, 
som man säger vara bäst i respektive område, skall man i synnerhet plan-
tera. Någon annan jord är inte lämplig att anlägga en olivodling på än 
den som vetter mot västanvinden och är öppen för solen. 24,2 Men i den 
jord, som är kallare och magrare, skall man plantera oliven Licinia. Om 
man planterat oliv på en fet eller varm plats blir hostus usel, trädet dör 
av att utveckla frukten och den röda mossan är besvärlig. 24,3 Hostus 
kallar man den mängd olja, som produceras i en enda factus. En factus 
kallar man det man gör vid ett enda tillfälle, vilket enligt somliga är 160 
skäppor [1 400 l], enligt andra så mycket mindre att de hamnar nere på 
120 skäppor [1 050 l], alltefter hur många och hur stora utrustningar de 
har där de hanterar detta. Vad <angår det> Cato säger om att man runt 
egendomen bör plantera alm och poppel, varifrån man kan få löv till 
fåren och oxarna och likaså trä – men dels behövs detta inte på alla egen-
domar, dels sker det, där det behövs, mest på grund av lövtäkten – så 
planteras dessa utan skada på nordsidan, eftersom de då inte är i vägen  
för solen.”

24,4 Han [Scrofa] tillade att det läggs till av samme författare att, om 
platsen är fuktig, man där skall plantera toppar av poppel och rör. Där 
skall man först vända om jorden med djupspaden och där plantera ögon 
av rör tre fot från varandra, och för båda dessa är skötseln densamma. 
grekiskt vide bör planteras runt rörodlingen för att man skall ha något 
att binda vinrankorna med. 

i Hurudan jord vin bör planteras
25 Angående i vilken jord vin skall planteras bör man <enligt Cato> iakt-
ta följande: I det läge, som är bäst för vinet och öppet för solen, bör man 
plantera Aminea, den lilla och Gemina, och vidare Eugenia och den lilla 
Heluola. På den plats, som är fetare eller regnigare, bör man plantera den 
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större Aminea eller Murgentina, Apiana och Lucana. De övriga sorternas 
vin, och av dem framför allt de blandade, passar på alla slags jord. 

var stöd bör sättas ner i vingården
26 ”I alla vingårdar iakttar man noga att rankan täcks med en stolpe mot 
norr, och om man sätter in levande cypresser i stället för stolpar sätter 
man dessa i omväxlande rader, låter dem inte växa sig högre än stolpar 
och planterar inte vinrankorna nära kål, eftersom dessa två växter är var-
andras fiender.”

Agrius sade då till Fundanius: ”Jag är rädd att tempelföreståndaren 
kommer hit innan vi här får höra om det fjärde. Jag väntar nämligen på 
vinskörden.”

om solens kretslopp, beskrivet för fyra  
ocH åtta årstider, ocH vad som bör göras  

på marken under varje årstid 
27,1 ”Var vid gott mod”, sade Scrofa, ”och gör i ordning korgarna och 
urnan. Och eftersom det finns <en indelning i> tidsperioder av två slag, 
en årlig, som solen bestämmer med sitt kretslopp, och en månatlig, som 
månen bestämmer när den går runt jorden, skall jag först tala om solen. 
Dess årliga kretslopp är först indelat i fyra delar om ungefär tre månader 
var fram till frukt [odlingsårets slut] och likaså lite finare i åtta delar om 
en och en halv månad. Då man delar in året i fyra delar kallas delarna 
vår, sommar, höst och vinter. 27,2 Vid den sådd, som sker på våren, bör 
man bryta upp den obehandlade jorden för att det som kommit upp 
skall utrotas, innan det ramlar några frön av det, och när tiltorna blivit 
genom varma av solen <bör man> samtidigt göra dem mer lämpade att ta 
emot regn och lättare att bearbeta då de luckrats upp. Man bör inte plöja 
mindre än två gånger och hellre tre. 27,3 På sommaren bör spannmåls-
skörden äga rum, på hösten vinskörden i torrt väder, och då bör man 
också lämpligen sköta skogen och såga av träd nära marken. Trädens 
rötter bör man däremot gräva upp under de första regnen, för att inget 
skall kunna komma upp från dem. På vintern bör man beskära frukt-
träden, närmare bestämt vid de tidpunkter när barken på grund av regn 
är fri från frost och is.

Hur många dagar varje årstid omfattar,  
när året delas in i fyra delar

28,1 Vårens första dag infaller under Vattumannen, sommarens i Oxen, 
höstens i Lejonet och vinterns i Skorpionen. När nu den tjugotredje da-
gen av var och en av dessa fyra stjärntecken är den första i de fyra årsti-
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derna och det resulterar i att våren har 91 dagar, sommaren 94, hösten 91 
och vintern 89 – detta gör man om till den civila kalender vi nu har och 
då får vårens första dag till 7 februari, sommarens till 10 maj, 28,2 höstens 
till 11 september och vinterns till 10 november – måste man ge akt på 
vissa saker noggrannare vid angivelsen av tidsperioderna, och då delas 
<årets> lopp upp i åtta delar: Den första löper från [början på] Västan-
vinden fram till vårdagjämningen, 45 dagar; härifrån till Sjustjärnornas 
uppgång 44 dagar, från denna fram till sommarsolståndet, 48 dagar, där-
ifrån till Hundstjärnans tecken 27 dagar, därifrån till höstdagjämningen 
67 dagar, därefter till Sjustjärnornas nedgång 32 dagar, så fram till vinter-
solståndet 57 dagar och därifrån till Västanvinden 45 dagar. 

vad som bör ske under det första  
intervallet, det mellan västanvinden  

ocH vårdagjämningen
29,1 I första intervallet, mellan Västanvinden och vårdagjämningen, bör 
följande ske: <Träd och vin> beskärs för att plantskolor av alla slag skall 
anläggas; på ängarna grävs upp runt vinstockarna och skärs bort rötter, 
som finns i ytlagret i jorden; ängarna rensas, vide planteras och sädes-
åkrarna hackas. Seges [Sädesåker] är termen för den jord som man sått i 
när den blivit plöjd, arvum [åker] det som man plöjt men ännu ej besått, 
och noualis [träda] det som förut varit sått innan det nu i en andra plöj-
ning åter beretts för sådd. 29,2 Då man plöjer första gången kallar man 
detta för proscindere [skära upp], när man gör det igen kallar man det 
offringere [bryta ner], eftersom det vid första plöjningen brukar uppstå 
stora jordkokor, och när man så plöjer om, säger man att man bryter ner 
dessa. Då man plöjer för tredje gången, när utsädet blivit spritt, sägs ox-
arna lirare [mylla ner], vilket innebär att de med hjälp av brädor, som satts 
på årdret, samtidigt täcker det sådda utsädet på svinryggarna <mellan 
fårorna> och bildar fåror, där regnvattnet kan rinna bort. Åtskilliga som 
inte har så stora sädesåkrar, som i Apulien och gods av det slaget, brukar 
gå över fälten med ogräshackor, om det nu finns några större jordkokor 
kvar i svinryggarna. 29,3 Där årdret med sin plogspets åstadkommit en 
hålighet i form av en fåra, kallar man detta för sulcus [plogfåra]. Det som 
finns mellan två plogfåror, en upphöjd jordsträng, kallas porca [svinrygg], 
eftersom den marken kan porricere [erbjuda] spannmål. På samma sätt 
sades man också porricere [räcka fram] <ett offer>, när man gav gudarna 
inälvorna <av offerdjuren>.
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vad som bör göras i det andra intervallet, 
det mellan vårdagjämningen, som är 25 mars, 

ocH sjustjärnorna, som är 10 maj
30 Under andra intervallet, mellan vårdagjämningen och Sjustjärnor-
nas uppgång, skall följande utföras: Sädesåkrarna rensas, alltså ogräs 
tas bort från sädesåkrarna, oxarna bryter upp trädan, videt huggs och 
stängsel sätts om ängarna. Det, som hade bort göras under föregående 
period men inte avslutats, skall göras nu, innan växterna driver knoppar 
och börjar blomma, ty om de växter, som brukar tappa sina blad, dessför-
innan börjat grönska blir det genast olämpligt att plantera om dem. Det 
är lämpligt att olivträdet planteras och beskärs.

vad som bör göras i tredje intervallet,  
det mellan sjustjärnornas uppgång,  

som är 10 maj, ocH sommarsolståndet,  
som är 26 juni

31,1 I tredje intervallet, mellan Sjustjärnornas uppgång och sommarsol-
ståndet, bör följande utföras: 

om nya vingårdar
gräva om eller plöja nyanlagda vingårdar och därefter harva dem, alltså 
finfördela så att där inte finns jordkokor. Eftersom man slår sönder [oc-
cidere = slå sönder] dem, kallas arbetet occare [harva]. Vinstockarna kvis-
tas, men detta av en kunnig person – ty det är viktigare än att beskära 
dem – och då inte i en vinodling med träd utan i en vingård. 

om kvistning
31,2 Att pampinare [kvista] innebär att av de små skott, som kommit fram 
från grenen, lämna kvar det första, det andra och många gånger även det 
tredje men ta bort de övriga, så att grenen inte blir ur stånd att lämna 
näring till de skott som lämnats kvar. Då rankan första gången kommer 
upp i vingården brukar den därför skäras tillbaka helt, för att den skall 
komma upp ur jorden med en kraftigare gren och ha större kraft att  
alstra skott. 31,3 En gren tunn som tåg är på grund av sin svaghet steril 
och kan inte alstra någon ranka. Den kallar man flagellum om den är 
mindre, palma om den är större och det redan kommer fram druvor på 
den. Den första benämningen kommer, med förändring av en enda bok-
stav, av vindens flatus [blåst], på samma sätt som flabellum blivit flagellum. 
Eftersom det senare skottet på rankan utvecklas för att ge druvor tycks 
det först ha kallats parilema av verbet parere [alstra], men sedan byttes en 
bokstav ut, som ofta, och den började kallas palma. 
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vad en capreolus är för något  
på vinrankan

31,4 På den andra sidan ger <rankan> ett capreolus [klänge]. Det är ett 
litet inkrökt skott på rankan, liksom en hårlock. Det är med dessa ran-
kan håller fast vid det den kryper upp på för att nå en plats, och det är av 
verbet capere [gripa] som den kallas capreolus.

om att skära grönfoder
Alla foderväxter skärs, först ocinum, farrago, fodervicker, sist hö. Ocinum 
kallas så av det grekiska ordet okeos, som betyder ”snabbt”, precis som oci-
mum [basilikan] i trädgården. Den kallas vidare med större rätt ocinum, 
eftersom den snabbar på magen för oxarna och därför ges till dem för 
att de skall rensas. Den skärs från en grön bönåker, innan den fått ski-
dor. 31,5 Å andra sidan, från en åker där man sått en blandning av korn, 
fodervicker och baljväxter för att få foder, kallas det man får för ferrago 
då det skurits med ett verktyg av ferrum [järn], eller också därför att det 
först började sås i en ager farracius [åker med emmervete]. Både hästar 
och annan boskap rensas och utfodras om våren med detta foder. Vicia 
[Fodervicker] har sitt namn av vincire [binda], eftersom den har klängen 
precis som vinrankan, med vilka den brukar binda fast sig, då den kryper 
uppåt, så att den hänger vid huvudet på en lupin eller något annat. 

om bevattning
Om man har ängar som vattnas bör man bevattna dem så snart man 
fått undan höet. Till de fruktträd, som man ympar in på, skall man un-
der torkan tillföra vatten varje dag om kvällen. De kan ha kallats poma 
[fruktträd] av att de behöver potus [dryck]. 

vad som bör göras i det fjärde intervallet, 
det från 26 juni till 10 augusti, ocH under 

Hundstjärnans tid, som är från  
11 augusti till 27 september

32,1 I fjärde intervallet, det mellan sommarsolståndet och Hundstjärnan, 
slår de flesta sädesåkrarna, eftersom man säger att spannmål ligger fem-
ton dagar i moderns sköte, blommar femton och torkar på femton, när 
det är moget. Vidare avslutas plöjningarna, vilka blir desto fruktsam-
mare, ju varmare jorden är då den plöjs. Om man plöjt upp träda måste 
den brytas, alltså plöjas en andra gång, så att jordkokorna bryts sönder. 
Vid första plöjningen skärs nämligen stora jordkokor upp ur marken. 
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om de foderväxter som bör sås  
ocH varför de kallas legumina

32,2 Vidare bör man så fodervicker, lins, liten vial, linsvicker och de andra 
som somliga kallar legumina [baljväxter] men andra, såsom några som 
har lite galliskt i sig, kallar legarica. Båda benämningarna kommer av 
verbet legere [samla], eftersom dessa växter inte skärs utan samlas ihop 
genom att man rycker dem. gamla vingårdar skall man harva en andra 
gång, nysatta till och med en tredje gång, om där ännu finns jordkokor.

vad som bör göras i det femte intervallet, 
det mellan Hundstjärnans dag, 11 augusti, 

ocH Höstdagjämningen, som är 27 september
33 Under femte intervallet, det mellan Hundstjärnan och höstdagjäm-
ningen, är det lämpligt att halmen skärs och <halm>stackarna byggs, 
det plöjda bryts sönder, lövtäkt görs och bevattnade ängar skärs för andra 
gången.

under det sjätte intervallet eller från 
Höstdagjämningen bör man så ända  

fram till vintersolståndet
34,1 Under sjätte intervallet, det från höstdagjämningen, skriver man, 
bör man börja så ända fram till 91:a dagen. Efter vintersolståndet bör 
man inte så, om inte en nödvändig orsak tvingar en till det, eftersom 
skillnaden är den att det, som kommer upp på sjunde dagen om det såtts 
före vintersolståndet, knappt kommer upp på 40:e dagen om det såtts 
under vintern. Inte heller anser man att man bör börja före höstdag-
jämningen, eftersom fröna brukar ruttna, om det kommer ett mindre 
gynnsamt väder efteråt. 34,2 Bondböna sår man bäst vid Sjustjärnornas 
nedgång. Dock bör man plocka druvorna och göra vinskörden mellan 
höstdagjämningen och Sjustjärnornas nedgång samt därpå börja beskära 
vinstockarna, göra avläggare och plantera fruktträd. I vissa trakter, där 
kölden blir hårdare tidigare, görs detta bättre på våren.

vad som bör göras under det sjunde  
intervallet mellan sjustjärnornas nedgång 

8 november ocH vintersolståndet  
25 december

35,1 Under sjunde intervallet, det mellan Sjustjärnornas nedgång och vin-
tersolståndet, säger man att följande bör ske: Plantera liljor och krokus. 
En ros, som redan fått rot, skärs ända ner till roten i bitar om en hands-
bredds [7,5 cm] längd och grävas ned. Dessa planteras sedan om, när de 
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blivit rotade sticklingar. Det är inte lämpligt att göra violbäddar på går-
den, därför att man måste göra örtsängar genom att skotta upp jord, som 
vatten och regn <sedan> sköljer bort och gör åkern magrare. 35,2 Från 
Västanvinden ända fram till Arcturus’ uppgång förs med rätta serpillum 
[backtimjan] över från plantskolan, den som fått sitt namn av det att den 
brukar serpere [krypa]. Vidare gräver man nya diken och rensar de gamla 
samt beskär vingårdar och trädplanteringar, om man bara inte håller på 
med detta under femton dagar före och efter vintersolståndet, vilket gäl-
ler de flesta göromål. Det finns dock något som det inte är olämpligt att 
plantera då heller, såsom almar. 

vad som bör göras under åttonde  
intervallet mellan vintersolståndet,  

25 december, ocH västanvinden, 9 februari
36 Under åttonde intervallet, det mellan vintersolståndet och Västan-
vinden, bör följande ske: Vatten leds bort från åkrarna, om där finns 
något, men man hackar om det är torrt och jorden är mjuk. Man beskär 
vingårdar och trädplanteringar <med vin>. När man inte kan hålla på 
med arbete ute på fälten bör man under denna tid göra det man kan göra 
inomhus under vintern utan dagsljus. Det jag har räknat upp bör finnas 
uppskrivet och anslaget ute på godset, så att särskilt förvaltaren håller 
reda på det.

om månens dagar
37,1 Månens dagar måste man också iaktta, vilka på något sätt är tudelade 
eftersom månen växer från nymåne till fullmåne och sedan åter avtar till 
nymåne, tills den kommer till månskifte, på vilken dag månen sägs vara 
både i sista stadiet och i första. Därför kallar man i Athen denna dag 
henen kai nean [gammal och ny], medan andra kallar den triakada [den 
trettionde]. Somliga saker bör man hellre göra på fälten när månen tilltar 
än när den avtar, annat tvärtemot, som <arbetet att> hugga av <något>, 
som till exempel spannmål eller timmerskog.”

37,2 ”Jag för min del”, sade Agrasius, ”håller på denna regel – jag har 
den från min far – inte bara när jag klipper fåren utan även när jag får 
håret klippt, så att jag inte blir skallig av att klippa mig när månen är i 
tilltagande.”

Agrius sade: ”Hur är nu månen delad i fyra delar, och vad har den 
indelningen för betydelse för åkrarna?”

37,3 Tremelius <Scrofa> svarade: ”Har du på landet aldrig hört talas 
om ’på åttonde dagen före Iana Luna’, och det både i tillväxt och på mot-
satt sätt i avtagande, och vad man borde göra när månen är i tilltagande 
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men att likväl somliga saker hellre utförs efter ’åttonde dagen före Iana 
Luna’ än före denna dag? Och att, om något passade att göra när månen 
är i avtagande, det vore bättre ju mindre ljus den stjärnan har? Jag har nu 
sagt vad jag hade att säga om den fyrdelade formen av åkerbruket.”

om den andra indelningen av året, den som 
är kopplad till solen ocH månen  

ocH Har sex delar
37,4 Stolo tog vid: ”Det finns en annan indelning i tidsperioder, som på 
något sätt är förbunden med solen och månen, ja en i sex delar, eftersom 
all avkastning på femte steget kommer till någon mognad och når lag-
ringskärlet eller skäppan på gården, varifrån den under den sjätte kom-
mer fram för att användas. Först skall den förberedas, sedan sås, därpå 
gödas, på den fjärde skördas, på den femte läggas in och på den sjätte tas 
fram. Till somligt måste man under förberedelsen ställa i ordning gropar, 
gräva eller plöja fåror, som om man vill göra en trädplantering <för vin> 
eller en fruktträdgård, men till annat måste man ärja eller gräva, som om 
man ställer i ordning sädesåkrar. 37,5 Till en del måste jorden vändas med 
djupspaden, mer eller mindre. Somliga rötter sprids nämligen ut över ett 
mindre område, som cypressens, andra sprids bredare, som platanens, 
så till den grad att Theofrastos skriver att i Lycaeum i Athen en platan 
drivit rötter på 33 alnar [20 m], när den fortfarande var helt nysatt. Om 
man brutit upp trädan med oxar och årder, måste man också plöja en 
gång till, innan man kastar ut utsädet. På samma sätt, om det är något 
att förbereda på ängarna, består det i att skydda dem för betande djur, 
vilket man iakttar ungefär från när päronträdet blommar. Vidare skall 
man, om ängarna skall vattnas, verkligen vattna dem i rättan tid.

om gödsel. var man skall anordna gödsel-
stacken. det blir ingen orm i gödselstacken 

om en stolpe av eke slås ner mitt i den
38,1 Man måste ge akt på vilka platser som skall gödslas på åkern, hur 
det helst skall göras och av vilket slag, ty det finns vissa variationer. Cas-
sius skriver att den bästa gödseln är fågelgödsel, utom från fåglar i kärr 
eller sjöfågel. Av de återstående är duvgödsel den bästa, eftersom den är 
varmast och kan få jorden att jäsa. Den skall strös ut över åkern som frön, 
inte läggas i högar som stallgödsel. 38,2 Jag tror att den från burar med 
kramsfågel och trast är bäst, eftersom den inte bara är nyttig för åkern 
utan även som foder åt oxar och svin, så att de blir feta. Då man hyr få-
gelburar blir det därför billigare [lägre total kostnad], om ägaren [till går-
den] har förbehåll att fågelspillningen skall stanna kvar på egendomen, 
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än om <burens ägare> också får ta tillvara spillningen. 38,3 Cassius säger 
att näst efter duvgödsel kommer människogödsel, på tredje plats get-, 
får- och åsnegödsel, medan hästgödsel är minst bra, men detta gäller då 
sädesåkrar. Till ängar är den sistnämnda till och med bäst, liksom gödsel 
av övriga djur som lever av korn, eftersom den ger mycket gräs. Man bör 
lägga gödselstacken nära gården, så att man kan forsla ut gödseln med så 
lite arbete som möjligt. Om det finns ett stycke ekträ nedslaget i mitten 
av gödselstacken blir det, säger man, inga ormar i stacken.

39,1 Steget att så, det andra steget, innehåller följande: Först måste 
man veta vid vilken tidpunkt varje utsädes egenskaper gör det lämpligt 
att så. Det är nämligen viktigt på åkern, åt vilket väderstreck varje del 
vetter och likaså vid vilken tid varje sort lättast tar sig. Ser vi nu inte att 
somliga blommar på våren, andra på hösten, och att inte samma blommar 
på hösten som på vintern 39,2 – därför sås, ympas och skördas somliga 
före eller efter andra – och att, fast nu åtskilliga ympas på våren hellre 
än på hösten, fikon ympas runt sommarsolståndet och körsbär under 
vinterdagarna? 

vad det finns för slags utsäde, ocH Hur de 
skall drivas fram samt när ocH  

var de skall planteras
39,3 Då det nu därför finns fyra sorters utsäde [material för förökning] – 
sådant som kommer upp ur jorden, sådant som förs över med levande rot 
från en jord till en annan, sådant som tas från träd och sätts ner i mylla 
och sådant som sätts in som ympar från träd till träd – måste man nu 
för var och en av dessa undersöka vad man skall göra vid vilken tidpunkt 
och på vilken plats.

40,1 Den första sortens utsäde, den som är början på förökning, är av 
två slag, det ena dolt för vårt sinne, det andra öppet märkbart. Utsädet 
är dolt, om fröna ligger i luften, som fysikern Anaxagoras säger, och om 
vatten, som rinner in på åkern, brukar ha några med sig, som Theofrastos 
säger. Det, som är klart synligt för bönderna, måste vi betrakta noggrant. 
Somliga växtdelar som är med i förökningsprocessen är nämligen så små, 
att de är osynliga, som cypressens. Ty de små kottar som kommer fram, 
som alltså ser ut som små kulor med bark på, inte frön, utan fröna finns 
inuti dessa. 40,2 De ursprungliga fröna har naturen givit, de övriga har 
odlarens erfarenhet skapat. De första är nämligen de som kommer upp 
utan odlaren, innan något såtts, och de andra är de som samlats ur de 
nyss nämnda och som inte kommit upp innan de blivit sådda. Angående 
de första fröna måste man se till att de inte förstörs av lång lagring, att 
de inte blandas upp eller att de inte blir oäkta på grund av likhet <med 
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andra växters frön>. Ett gammalt frö har i vissa fall sådan förmåga att 
det ändrar sin natur, ty ur gammalt kålfrö som såtts säger man att det 
kommer en rova och, motsatt, ur ett rovfrö kål. 

om tidpunkten för att flytta plantor ocH 
vad man bör ge akt på efter planteringen

40,3 Beträffande andra sortens utsäde bör man se till att man inte tar det 
[alltså rotade plantor] för tidigt eller för sent från det ställe där man tar 
dem. Lämplig tid är, som Theofrastos skriver, på våren och hösten och 
vid Hundstjärnans uppgång, och då inte vid samma tid på alla ställen och 
för alla växtslag. På torr, mager och lerig jord är våren lämplig, då den inte 
håller så mycket väta. På bra och fet jord är det bättre på hösten, eftersom 
det på våren är mycket fukt. Denna plantering bedömer somliga till en 
tidsrymd av ungefär 30 dagar. 

40,4 Den tredje sortens förökning är den där anlagen förs från ett träd 
ner i jorden medelst grenar, om en sådan sätts ner i myllan. Beträffande 
den bör man se till att sticklingen skärs vid den tid då detta bör ske – det 
görs nämligen innan den i någon mån börjar knoppas eller blomma – och 
att man hellre skär än bryter det man skall föra över från ett träd, efter-
som plantans nedre del blir stadigare, ju vidare eller lättare den skickar 
ut sina rötter. Dessa måste man snabbt sätta ner i jorden, innan deras sav 
torkar. Angående sticklingar av oliv bör man se till att de tas från en späd 
gren och skärs av jämnt i båda ändar. Somliga kallar dessa sticklingar 
clauolae, andra taleae, och man gör dem ungefär en fot [30 cm] långa.

40,5 Det fjärde slaget av förökning är det där ett anlag går över från ett 
träd till ett annat. Där bör man se upp med från vilket träd det förs till 
vilket träd, vid vilken tid detta sker och hur det binds. En ek tar nämligen 
inte emot en pärongren, och det har inte något att göra med att ett äppel-
träd tar emot en pärongren. Så resonerar många, som lyssnar mycket 
på teckentydarna som hävdar, att det blir lika många blixtar av ett enda 
nedslag, som det finns olika sorter ympade på det träd, som åskan slagit 
ner i. Om man ympat in ett aldrig så bra päron på en vildpäronstam, så 
blir ändå inte frukten så angenäm som om man ympat i en stam som 
inte är vild. 40,6 Vilket träd man än ympar in på, så länge det alltså är 
av samma sort, som till exempel om båda är äppelträd, bör man ympa in 
med tanke på avkastningen, så att ympkvisten är av en bättre sort än det 
träd, dit den kommer. 

Det finns en annan metod att ympa från ett träd till ett annat, en 
nyligen upptäckt, när träden står nära varandra. Från det träd, där man 
vill ta ympen, för man över en liten gren till det träd där man vill ympa 
in, och sätter fast den i en gren som blivit avskuren och kluven. Den del, 
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där ympen kommer i kontakt med mottagaren, skall vara på båda de inre 
sidorna avskavd med kniven, så att det åt det håll, som vetter mot himlen, 
får barken i nivå med grenens bark. På den gren, som man ympar in i, 
skall man se till att toppen riktas rakt uppåt himlen. Då den växt fast föl-
jande år, skär man av den från det andra trädet, det som den ympas från. 

41,1 Vid vilken tidpunkt man skall föra över varje sort bör man i syn-
nerhet ge akt på, eftersom det, som tidigare brukade ympas in på våren, 
nu ympas vid sommarsolståndet, såsom fikonträdet, eftersom det inte 
har tät ved och därför söker värme. Av det blir följden att fikonodlingar 
inte kan etableras i kalla lägen. Vatten är skadligt för en nysatt ymp, ty 
det gör att den lilla kvisten snabbt ruttnar. 41,2 Det anses därför bäst att 
ympa fikon vid Hundstjärnans tid. Men över <ympställen i de träd>, 
som av naturen är mindre känsliga, binder man någon sorts kärl, varur 
det sakta droppar vatten, så att ympkvisten inte torkar innan den vuxit 
fast. På denna ymp skall man bevara barken hel och vässa ympen på så 
sätt att man inte blottar märgen. För att inte regn eller för stor hetta skall 
skada ympen utifrån bör den smörjas in med lera och bindas med bast. 
41,3 Därför skär man <en ymp> av vin tre dagar innan den skall ympas in, 
så att den fukt som finns för mycket i den försvinner innan man ympar, 
eller också gör man i den vinstock man ympar in i, något nedanför det 
ställe där ympen satts in, ett snitt genom vilket den vätska som kommer 
kan rinna ut. Å andra sidan bör man genast ympa fikon, granatäpple och 
om det finns andra som är torrare än dessas natur. Vid annan överföring 
bör man se till att det man för över har knopp ända ut i spetsen, som till 
exempel på fikon.

41,4 Eftersom det bland dessa fyra sorters förökning finns vissa som är 
långsammare, bör man för sådana arter hellre använda sticklingar, som 
man gör med fikonodling. Fikonets naturliga frö finns nämligen inne i 
det fikon som vi äter; det är de små kornen, och eftersom det av dessa små 
nätt och jämt kan bli små plantor – ty allt som är smått och torrt växer 
långsamt, det som är större blir yppigare, så som en kvinna är yppigare än 
en man, och samma sak med buskar; därför är fikonet, granatäpplet och 
vinet snabba att växa på grund av sin kvinnliga mjukhet 41,5 men däremot 
palmen, cypressen och oliven långsamma att växa, ty där väger nämligen 
det våta mer än det torra – är det därför bättre att på friland gräva ner 
sticklingar från fikonlunden i plantskolan än frön från ett fikon, utom 
när det inte är möjligt på något annat sätt, som när någon vill skicka 
frön över havet eller importera utifrån. Då drar man till och med en liten 
tråd genom mogna fikon, som vi äter, emballerar dem när de torkat och 
skickar dem vart man vill, där de sedan kommer upp när man grävt ner 
dem i plantskolan. 41,6 Så har slagen av fikon, Chia, Calchidika, Lydia 
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och Africana samt likaså de andra från andra sidan havet, kommit till 
Italien. Eftersom grodden brukade komma fram senare ur olivens frö, 
som är kärnan, än ur andra frön sätter vi av en liknande anledning hellre 
i plantskolorna de taleae som jag förut omtalat. 

om blålusern
42 Först och främst bör du ge akt på att du inte sätter ner fröna i en alltför 
torr jord eller en ojämnt fuktig utan i en lagom och jämnt fuktig. På ett 
plogland [1/4 ha], om jorden är av naturen normalt fuktig, skriver man 
att man behöver en och en halv skäppa [13 l] blålusern. Det sås genom 
att fröna kastas ut på det sättet som man sår foderväxter eller spannmål.

om busklusern
43 Busklusern sås i en väl bearbetad jord liksom frö av kål. Därifrån sko-
las den sedan om och planteras med en och en halv fots [45 cm] avstånd, 
eller också skär man av en hårdare busklusern små käppar och dispone-
rar dem på samma sätt vid planteringen.

Hur många skäppor man sår på varje  
plogland av bondböna, vete,  

korn ocH emmervete
44,1 På ett plogland [1/4 ha] sår man tre skäppor [26 l] bondböna, fem 
skäppor [44 l] durumvete, sex skäppor [52,5 l] korn, tio skäppor [87,5 l] 
emmervete, men på åtskilliga ställen sår man lite mer eller lite mindre än 
detta. Om nämligen jordmånen är fet sår man mera, om den är mager, 
mindre. Därför bör man ge akt på att man sår så mycket som det är 
traktens vana att så, eftersom trakten och slaget av jordmån har en så 
stor betydelse att man ur samma sådd på ett ställe får igen tiofalt, på ett 
annat ställe femton gånger, som på några ställen i Etrurien. 44,2 I trakten 
av Sybaris i Italien säger man att man till och med brukar få hundrafalt 
igen och att det vid gadara i Syrien och vid Byzacium i Afrika likaledes 
kommer upp 100 skäppor ur en enda. Det är också mycket viktigt om 
man sår i jungfrulig jord, i jord som varje år blivit brukad, vilken kallas 
restibilis, eller på vervactum [upplöjd träda], som man ibland låtit vila.”

44,3 Agrius sköt in: ”I Olynthia säger man att fälten brukas varje år, 
men då på ett sådant sätt att de vart annat år ger rikare avkastning.”

Licinius kommenterade: ”Det är lämpligt att lämna en åker i fred 
vartannat år eller nyttjas till lite lättare gröda, alltså sådan som inte suger 
ur jorden så mycket.”

Agrius: ”Nu skall vi tala om det tredje steget, om växternas gödsling 
och näringsmedel.”
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44,4 Han [Stolo] sade: ”Det som kommer upp växer till på egendo-
men, då det växt upp befruktas det, befruktat ger det avkomma, då det 
är moget, i form av frukter, ax eller annat. Förökningsmedlet återvänder 
dit, varifrån det kommit. Om man därför plockat en blomma, ett omoget 
päron eller något annat, kommer samma år ingenting nytt på samma 
ställe, eftersom växten inte kan ha tillfälle till befruktning två gånger. 
Precis som kvinnorna har vissa bestämda dagar fram till nedkomst, så 
har träd och växter det också. 

efter Hur många dagar varje  
slags sådd gröda kommer upp ur jorden

45,1 I regel är korn det första som kommer upp, efter sju dagar, och du-
rumvete inte långt därefter. Baljväxterna kommer efter fyra eller fem 
dagar utom bondböna, ty den kommer upp lite senare. På samma sätt 
kommer sädesslagen hirs, sesam och det andra upp efter ungefär lika 
många dagar, förutsatt att inte trakten eller vädret förorsakat någon 
skada som hindrat att detta sker. 45,2 Om läget är kallt bör man täcka 
det, som kommit upp i plantskolan, med löv eller halm om vintern, om 
det är av ömtålig natur. Om det följer regn därefter skall man se till att 
inte vatten blir stående någonstans. Is är nämligen ett gift för späda 
små rötter. Sticklingarna växer inte samtidigt under jord och ovanför.  
45,3 Rötterna växer nämligen under hösten och vintern mera under jor-
den än <delarna> ovan jord, eftersom de drivs fram av värmen i jorden 
när de är täckta men det ovan jord hålls tillbaka av den kallare luften. Att 
det är så visar oss de vilda växterna, som en såningsman inte haft befatt-
ning med. Rötterna växer nämligen tidigare än det som brukar komma 
upp ur dem. Vidare växer inte rötterna ut längre än dit solens värme 
nått. Rötternas villkor är av två slag, eftersom växtens natur driver ut en 
arts rötter längre än en annan arts och en jordmån lättare lämnar väg för 
rötterna än en annan. 

vilka löv man kan ge akt  
på för att bestämma årstiden

46 På grund av denna sorts faktorer finns det några märkliga skillnader 
i naturen, så att man av vissa löv kan säga vilken årstid det är efter hur 
de vänder sig, som på oliv, vitpoppel och pil. Då dessa träds löv vänder 
sig sägs det ha varit sommarsolstånd. Icke mindre förvånansvärt är det 
som sker i de blommor, som kallas heliotropa av det att de om morgonen 
vänder sig mot den uppgående solen och sedan följer dess bana ända till 
solnedgången, så att de alltid vetter mot solen. 
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Hur unga plantor skall skyddas
47 I en plantskola, som är planterad med sticklingar vars toppar av na-
turen är ömtåligare, som oliv och fikon, bör man täcka topparna med 
två små brädbitar, bundna till höger och vänster, samt rensa bort ogräs. 
Detta bör man rycka upp medan det är mjukt, ty om det blir torrt innan 
det rensas bort sätter det sig till motvärn och bryts snarare än följer med. 
Å andra sidan får en växt, som kommit upp på ängen, där man väntar sig 
foderväxter, inte blott inte dras upp ur den gödslade jorden utan inte ens 
trampas på. Därför måste man hålla både boskap och alla dragare borta 
från ängen, liksom även människor. En mans fotsula är döden för växten 
och blir grunden för en gångstig. 

vad det finns för ord beträffande  
ax ocH varför de kallas så

48,1 På sädesåkrarna sitter avkastningen, axet, där dit strået har lyft det. 
Det ax, som inte är stympat, innehåller på korn och durumvete tre kom-
ponenter, korn, fröskal och agnar, och även i början, när axet utbildas, 
skida. Korn kallas det solida som finns längst in, fröskal det som är dess 
hölje, agnar det som likt en vass spets sticker långt ut från fröskalet, 
nästan så att fröskalet och agnarna bildar en hätta för kornet. 48,2 Ag-
narna och kornet känner nästan alla till, fröskalet bara några få. Därför 
vet jag att det endast förekommer omskrivet hos Ennius i de böcker av 
Euhemerus, som han översatte. Ordet gluma tycks etymologiskt gå till-
baka på glubere [skala], eftersom man skalar fram kornet ur detta hölje. 
Därför har man samma ord för höljet av det fikon vi äter. Arista kallas så 
eftersom det är det första som arescit [torkar]. Granum kommer av gerere 
[driva]: Det är nämligen för att axet skall driva fram detta som man sår 
säd, inte för att det skall driva fram fröskal eller agnar, precis som man 
planterar vin inte för att det skall ge grenar, utan druvor. Axet [spica], 
som bönderna enligt gammal hävd kallar speca, tycks dock ha fått sitt 
namn av spes [förhoppning], ty man sår eftersom man hoppas att detta 
skall bildas. 48,3 Ett ax kallas stympat, som inte har agnar, för dessa är 
liksom hornen på axen. Då dessa i början kommer fram och inte är tyd-
ligt synliga, kallas den del, under vilka de är dolda, för skidan, som något 
vari ett svärd ligger dolt. Men det som syns överst på ett redan moget ax 
och som är mindre än ett korn, det kallas frit. Det som växer längst ner 
på axet nära översta spetsen på strået och likaså är mindre än kornet, det 
kallas urru.”
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om att plocka mogna frukter
49,1 Då han tystnat och ingen frågade honom om något, trodde han att 
det inte fanns något att säga om gödslingen utan fortsatte: ”Jag skall nu 
tala om att ta hand om den mogna avkastningen. 

om slåtter ocH sicilitio  
[efterbeHandling med skäran] av ängarna

Först skall man på de ängar, som man låtit växa upp, med skäror skära av 
gräset, då det slutat växa och torkar i värmen, och sedan vända det med 
gafflar tills det blivit riktigt torrt. Då det torkat skall man göra knip-
pen av det och forsla det till huset. Sedan skall man på ängarna gå över 
stubbåkern med räfsor och lägga detta på höstacken. 49,2 Då detta är 
gjort skall man göra en andra slåtter, det vill säga med skäror söka upp 
det som slåtterfolket gått förbi och liksom lämnat fältet ojämnt gräsbe-
vuxet. Av denna slåtter tror jag man kallar åtgärden ’att sicilire [gå över 
med skäran]’ ängen. 

om skörden ocH orsakerna till denna term, 
varför den kallas messis ocH varför  

agnarna kallas paleae
50,1 Termen messis [skörd] används egentligen om det som man kan me-
tere [meja av], men i synnerhet gäller detta spannmål, och ordet sägs vara 
avlett därifrån. Det finns tre metoder för skörd av spannmål. En <går 
till> som i Umbrien, där man skär av strået med skäran nere vid marken 
och lägger som en bunt på marken allteftersom man skurit. Då man gjort 
många sådana går man tillbaka till dem en gång till och skär av var och 
en mellan axen och halmen. Man lägger axen i en korg och sänder dem 
till tröskplatsen, men halmen lämnas på åkern, varifrån den förs ihop till 
en hög. 50,2 På ett annat sätt mejar man som i Picenum, där man har en 
böjd käpp av trä, i vars ena ända det finns en liten såg av järn. Då käp-
pen med denna fångat ett knippe ax, skär den av dem och lämnar stråna 
stående på åkern för att senare skäras av. På ett tredje sätt mejar man som 
i trakten av Rom och på de flesta ställen, nämligen genom att skära av 
stråna medium [på mitten] och ta den övre delen med vänster hand. Jag 
tror att denna skörd kallas messis av detta medium. Det strå som står fast 
i jord nedanför handen skärs av senare. 50,3 Däremot förs den halm, som 
hänger ihop med axet, i korgar till tröskplatsen. Där delas den upp på en 
öppen plats, palam [helt synligt], och det kan vara av det som agnarna 
fått namnet palea. Somliga tror att stramentum [halmen] har kallats så av 
stare [stå], precis som stamen [stående varp], men andra tror att det går 
tillbaka på stratus [strött lager], eftersom man strör den under boskapen. 
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Då säden är mogen bör man meja den, och då lär det på ett plogland  
[1/4 ha] vara lämpligt att räkna med ungefär ett dagsverke på lätt jord. 
Man bör forsla de mejade axen i korgar till tröskplatsen.

Hur en tröskplats bör vara beskaffad
51,1 Tröskplatsen bör finnas på ett högre ställe på ägorna, så att vinden kan 
blåsa över den. Den bör vara anpassad i storlek efter spannmålsodlingen, 
helst rund och lite högre på mitten så att vattnet inte stannar där, om 
det regnat, utan kan rinna bort från tröskplatsen över ett så kort avstånd 
som möjligt. Den kortaste vägen i en cirkel går nämligen från mitten till 
omkretsen. Jorden skall vara tätt packad, i synnerhet om det är lera, så att 
inte, om den spricker i värmen, kornen fastnar i sprickorna eller dessa tar 
upp vatten och ger tillträde för råttor och myror. Därför brukar man blö-
ta igenom tröskplatsen med olivdrägg; den är nämligen ett gift för ogräs, 
myror och mullvadar. 51,2 För att få tröskplatsen riktigt hård förstärker 
en del den med sten eller ger den beläggning som golv. Somliga brukar 
också lägga tak över tröskplatserna, som hos bagiennerna, eftersom det 
där ofta kommer upp oväder under den tiden av året. Där tröskplatsen 
är öppen och trakten varm bör man i närheten göra i ordning solskydd 
nära den, dit arbetarna kan bege sig under middagstiden.

Hur axen bör avskiljas till utsäde
52,1 Axen av den säd, som är störst och bäst, bör man behandla för sig 
inför tröskningen, så att man får det bästa utsädet, och på tröskplatsen 
skaka ut kornen ur axen.

Hur man bör tröska
Hos somliga sker detta med okade dragdjur och en trösksläde. En sådan 
tillverkas av en bräda som gjorts ojämn med stenar eller järn och som 
dras av okade dragdjur, belastad med en kusk eller en tung vikt, så att 
den skakar kornen ur axen. Eller också använder man tandade rullar 
med små hjul, ett redskap som man kallar ’liten punisk vagn’. På den 
skall någon sitta och driva på de dragdjur som drar vagnen, som man gör 
i hitre Spanien och andra ställen. 52,2 Hos andra folk tröskar man genom 
att föra in och på tröskplatsen driva runt med käppar en hjord dragdjur, 
av vilkas små klövar kornen drivs ur axen. Då axen krossats, bör säden 
kastas upp i luften med sädesskyfflar eller kastskovlar, när det blåser en 
lätt vind. På så sätt uppnår man att det som är lättast i den tröskade 
säden och kallas acus och palea [agnar] kastas ut utanför tröskplatsen och 
säden kommer rensad till korgen, eftersom den är tung. 
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om Halm
53 När slåttern gjorts bör man sälja efterskörden <på rot>, hemmavid 
samla in stubben eller också, om axen är glesa och arbetskraften dyr, låta 
djur beta på stubbåkern. Man måste nämligen tänka på resultatet, så att 
omkostnaderna inte överstiger intäkterna i detta arbetsmoment.

om att skörda vin
54,1 Då druvorna mognar i vingårdarna bör man organisera skörden på 
så sätt att man ger akt på vilken sorts druvor och var i vingården man 
skall börja plocka. Ty både sorten Praecox [snabbt mognande] och den 
blandade druva, som man kallar Nigra [den svarta], mognar långt tidi-
gare, varför de bör plockas först, och <druvorna i> den del av träden med 
vin och vingården, som är mer solbelyst, bör först tas ner från stockarna.  
54,2 I en noggrann odlares vinskörd plockar man inte bara druvorna, 
utan man väljer också: De plockas till att bereda dryck, väljs för att bli 
ätfrukt. Därför förs den plockade druvan till pressgården, varifrån den 
går in i ett tomt lagringskärl. Den utvalda druvan läggs i en särskild korg, 
varefter den läggs i små krukor och sedan packas i lagringskärl fulla av 
druvskal, där somliga går ner i en tjärad amfora och läggs i dammen, 
andra åter går till lagring i luften i köttboden.

Av de druvor, som man trampar, skall man lägga stjälkar och skal 
under pressen för att pressas i samma sats, om de nu har någon druvsaft 
kvar. 54,3 Då det slutar rinna ut vätska under pressen skär somliga runt 
om kanterna och pressar en gång till, och då det så pressats ut kallar de 
detta circumcisicium [kringskuret vin] och förvarar det separat från det 
som pressats förut, eftersom det smakar järn. De pressade vindruvska-
len samlas i lagringskärl och vatten slås på. Detta kallas lora [eftervin], 
eftersom bären är lota [tvättade], och ges under vintern till arbetarna i 
stället för vin.

om att plocka oliver
55,1 I olivplanteringen skall man plocka ner de oliver, som man kan nå 
med handen från marken eller från stegar, hellre än skaka ner dem, efter-
som de som blivit stötta skrumpnar och inte ger så mycket olja. Av de 
<träd>, som skördats för hand, är de i bättre skick som plockats med bara 
fingrarna än de som plockats med fingerhandskar, eftersom dessas hårda 
yta inte bara tar ner enbart oliven 55,2 utan dessutom skalar grenen och 
lämnar den öppen för kylan. De <oliver> som inte kan nås med handen 
bör skakas ner på så sätt att de hellre slås ner med ett rör än med en käpp, 
ty ett hårdare slag kräver läkning. 55,3 Den som skall skaka bör se till 
att han inte slår till oliverna som växer intill. En oliv som skakats så tar 
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nämligen ofta med sig ett skott från grenen, och när detta skett förlorar 
man nästa års avkastning, och detta är inte den minsta anledningen till 
att man säger att olivodlingarna vartannat år inte bär frukt eller inte bär 
lika mycket. 55,4 Precis som druvorna går oliverna på två vägar till husen, 
somliga att ätas, andra för att lämna vätska och smörja kroppen inte bara 
invändigt utan även utvändigt. Därför följer den sin ägare till badet och 
idrottsplatsen.

55,5 Det som det skall bli olja av brukar samlas i högar dag för dag på 
<en yta av> brädor för att där jäsa lite, och därefter skall högarna i tur 
och ordning föras i krukor till oljeberedningen och trapeta, alltså oliv-
kvarnarna gjorda av tung och sträv sten. 55,6 Om plockade oliver varit för 
länge i högarna, jäser de av värmen och oljan luktar illa. Om man därför 
inte kan ta hand om dem genast måste man lufta dem i högarna genom 
att kasta om dem. 55,7 Ur oliven kommer två sorters produkter, oljan, 
som är känd för alla, och olivdräggen, vars nytta åtskilliga är okunniga 
om, eftersom man kan se den rinna ur olivpressarna ut på åkrarna och 
göra jorden inte bara svart utan även steril på grund av den stora mäng-
den. Dock är denna vätska i måttlig mängd mycket viktig såväl i många 
andra saker som i lantbruket, eftersom den brukar hällas kring trädens 
rötter, särskilt runt olivträd, och för övrigt varhelst man har besvär med 
ogräs på fälten.”

om att lägga in foder i ladan
56 Agrius sade: ”Jag sitter nu sedan länge i villan och väntar på dig med 
nyckeln, Stolo, medan du för in de olika avkastningarna till gården.”

Stolo: ”Se, nu är jag ju där, jag kommer nu till tröskeln, öppna dör-
rarna! Först lägger man in höet, bättre under tak än i stackar, eftersom 
det blir godare foder på det sättet. Det förstår man av att boskapen äter 
det hellre, om man lägger fram båda sorterna. 

om att lägga in spannmål i ladan
57,1 Även durumvete bör läggas in i högre belägna magasin, vilka ventile-
ras av vinden från öster och från Sjustjärnornas trakt och dit inga fuktiga 
dunster kommer från grannskapet. Dess väggar och golv bör förstärkas 
med marmorbruk eller, om det inte finns, med lera blandad med agnar 
och olivdrägg, eftersom detta inte låter råttor och maskar finnas där och 
dessutom gör kornen massivare och hårdare. 57,2 Somliga besprutar själ-
va vetet, varvid de till ungefär 1 000 skäppor [8 750 l] spannmål sätter ett 
quadrantal [26 l] olivdrägg. Likaså strör eller sprutar somliga ett, andra 
något annat, som krita eller absint från Chalkidike eller Karien och så 
vidare annat av detta slag. Några har som sädesmagasin underjordiska 
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grottor, vilka de kallar siri, som i Kappadokien och Thrakien, andra åter 
gropar, som i hitre Spanien i området runt Nya Carthago och Osca. De 
strör agnar på botten av dessa och ser till att inte någon fukt eller luft kan 
komma åt säden annat än när den tas fram till användning. Dit luft inte 
kommer, där blir det nämligen ingen kornmask. Durumvete som lagrats 
på detta sätt håller sig till och med 50 år, hirs mer än 100 år. 57,3 Somliga 
bygger upphöjda sädesmagasin ovan jord ute på fälten, som somliga i 
hitre Spanien och i Apulien, och dessa kan vinden kyla inte bara från 
sidorna genom fönstren utan även nertill från marken. 

om att lägga in bondböna ocH 
foderväxter i ladorna

58 Bondbönor och baljväxter bevaras mycket länge oskadade i oljekärl 
bestrukna med aska. 

om att konservera druvor
Cato uppger att den lilla och den större Aminea samt Apiana mycket 
lämpligt förvaras i lerkrukor och samma sorter med rätta i sirap och 
druvmust. Bäst att hängas är Duracina och Aminea Scantiana.

om att konservera frukt
59,1 Bland frukterna anser man med rätta att de, som kan konserveras, 
alltså kvitten <av sorterna> Strutia och Cotonea, äpplena Scantiana, Scau-
diana, Orbiculata och de som man förut kallade Mustea men nu kallar 
Melimela, alla kan förvaras på en torr och kylig plats, liggande på ag-
nar. Därför ordnar de, som bygger fruktlador, att dessa har fönster åt 
norr och att de kan ventileras men att de dock inte saknar fönsterluckor, 
så att frukten, när den förlorat väta, inte skrumpnar av en envis vind.  
59,2 Därför putsar man där också valv, väggar och golv med marmor för 
att det skall vara kyligare. Somliga brukar till och med inrätta en matsal 
i denna byggnad för att kunna äta middag där. Ty om lyxen medger dem 
att göra detta i rummet med tavlorna, där konsten erbjuder ett skådespel, 
varför skulle de då inte <som prydnad i matsalen> njuta av det som na-
turen givit i form av ett skönt arrangemang av frukter? Detta i synnerhet 
som man inte bör göra som vissa andra, nämligen köpa frukt i Rom och 
transportera den ut på landet för att åstadkomma en fruktlada till ett 
gästabud. 59,3 I fruktladan anser somliga att äpplena håller sig tillräckligt 
bra liggande på hyllor överdragna med marmorputs, andra liggande i ett 
lager agnar eller till och med ull, granatäpplena med grenarna nergrävda 
i en kruka med sand och kvittenfrukterna Cotonea och Strutia i kopp-
lade hängställningar. Däremot förvaras i sirap päronen Aniciana och 
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Sementiua. Rönnbär håller sig lätt förvarade för sig, var de än lagts på en 
torr plats. Rovor förvaras skurna i senap, valnötter i sand, granatäpplen 
i sand, både när de redan plockats mogna och när de omogna hänger på 
sin kvist och man sänkt ner dem i en kruka utan botten. Om man sänker 
ner denna i jorden och bestryker den runt grenen, så att det inte kommer 
in någon luft utifrån, så tas dessa inte bara fram helt oförstörda utan de 
är till och med större än när de någonsin hängde i trädet.

om att konservera oliver
60 Om olivhanteringen skriver Cato att de, som bäst läggs in för att ätas, 
är Orces och Posia, antingen gröna i saltlake eller krossade i mastix. Torra 
svarta Orces brukar hålla sig bra, om de får ligga i salt fem dagar och 
sedan ligger två dagar i solen, befriade från saltet. Utan salt läggs samma 
sort med rätta in i druvmust. 

om att konservera olivdrägg
61 Kunniga jordbrukare lägger in olivdrägg i krukor precis som olja eller 
vin. Dess behandling är följande: När den kommit ut pressad, kokas ge-
nast två tredjedelar bort och resten kyls och lagras i kärl. Det finns också 
andra inläggningar, som den när man tillsätter druvsaft.

om att ta fram produkter  
för att skydda dem

62 Eftersom ingen lägger in frukt utom i avsikt att senare ta fram den, 
måste man även tala lite om detta som det sjätte steget. Man tar fram 
inlagda produkter därför att de måste antingen skyddas, användas eller 
säljas. De är också olika sinsemellan, och en produkt skall skyddas och 
användas vid en tidpunkt, en annan vid en annan.

Hur spannmål bör tas fram
63 För att skyddas måste det spannmål tas fram, som maskar [vivel- 
larver] börjar äta på. Då detta tagits fram bör man nämligen ställa ut 
skålar med vatten i solen, eftersom maskarna samlas dit för att döda sig 
själva. De, som har spannmål under jorden i sådana behållare, som man 
kallar siri, bör vänta en stund med att hämta fram något efter det man 
öppnat, eftersom man går in i dem under livsfara då de är nyöppnade, så 
att <det hänt att> man kvävts där <inne>. Emmervete, som man lagt 
in i ax under skörden och sedan vill göra i ordning att användas som 
livsmedel, bör tas fram om vintern för att malas i kvarnen och rostas.
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Hur man lagrar ocH tar fram olivdrägg
64 Då olivdräggen pressats ur oliven, alltså en vattenhaltig vätska, och 
återstoden hällts in på lerkärl brukar somliga spara den på följande sätt: 
Efter femton dagar blåser de av det i den, som är lättast och högst upp, 
och för över resten till andra kärl. De gör sedan detta med jämna mellan-
rum tolv gånger under de närmaste sex månaderna. Då de gör det sista 
gången skall de helst föra över det, när månen är i nedan. Sedan kokar 
de in det i bronskärl på svag eld, tills de bragt ner det till två tredjedelar. 
Då först tas det med rätta fram att användas. 

om att ta fram vin
65 Den druvsaft som läggs in i ett lagringskärl, för att vi skall få vin, skall 
man inte ta fram medan den jäser och inte heller när den hunnit så långt 
att det blivit vin, om du vill dricka det lagrat, eftersom det inte kommer 
dit innan ett år gått. Det vinet tas fram som ettårigt. Men om saften 
kommer av det slags druvor, som surnar snabbt, bör man konsumera eller 
sälja vinet före <nästa> vinskörd. Det finns flera sorters vin, däribland 
falernern, som är desto mer inbringande när de tas fram, ju flera år de har 
bakom sig som lagrade. 

om att ta fram oliver
66 Ljusa oliver, som du lagt in, avvisar din gom, om du snabbt tar fram 
dem nyinlagda, om du inte lagt in dem just på grund av deras beska. 
Detsamma gäller de mörka, om du inte först mjukar upp dem med salt, 
så att de med glädje tas emot i munnen.

om att ta fram nötter, dadlar ocH fikon
67 Valnöt, dadel och fikonet Sabina kommer du att använda med desto 
bättre smak, ju tidigare du tar fram dem, eftersom fikonet blir blekare av 
ålder, dadeln mer rötad och nöten torrare.

om att ta fram Hängande druvor,  
äpplen ocH oxelbär

68 Hängande frukter, som druvor, äpplen och rönnbär, visar själva när de 
bör tas fram att användas, eftersom de genom att skifta färg och skrump-
ning av frukterna hotar med att de närmar sig tidpunkten då de skall 
kastas bort, om man inte tar fram dem för att äta dem. Rönnbär som 
lagts in sött och moget bör tas fram snabbare. Om det däremot hängts 
beskt tar det längre tid, eftersom det innan det blir sött vill nå upp till 
den mognad inomhus, som det inte kunde uppnå i trädet.
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om att ta fram emmervete för att ätas,  
för att sås eller för att säljas

69,1 Skuret emmervete, som du vill ha förberett för att äta, bör tas fram 
på vintern för att rostas i kvarnhuset. Det du tar fram för att så skall tas 
fram vid den tiden, då åkrarna är mogna att ta emot det. Likaså skall det 
som har med sådd att göra tas fram vart och ett vid sin tid. För det som 
skall säljas måste man ge akt på vad som skall tas fram vid varje tillfälle. 
Somligt, som inte kan hålla sig, bör du snabbt ta fram för att sälja, innan 
det förändras. Annat, som kan sparas, skall du sälja när priset är högt. 
Det man sparat ger nämligen ofta inte bara god ränta utan dubblerar till 
och med intäkten, om man tar fram det i rätt tid.”

69,2 När han sade detta kom tempelföreståndarens frigivne slav till oss 
gråtande och bad oss om ursäkt för att vi blivit kvarhållna samt att vi 
skulle komma på begravning följande dag. Vi reste oss alla och utropade 
samtidigt: ”Vad? På begravning? Vilken begravning? Vad har hänt?” 

Han berättade då gråtande, att tempelföreståndaren hade blivit kniv-
huggen av någon och fallit, och att han själv i hopen inte kunnat upptäcka 
vem det var utan endast kunnat höra någon ropa, att han tagit miste.  
69,3 Då han själv burit sin husbonde hem och skickat iväg slavar för att 
söka och snabbt hämta dit en läkare, vore det inte mer än rätt att han fick 
förlåtelse av oss för att han hellre skött om detta än begivit sig iväg till oss. 
Även om han inte hade kunnat rädda sin husbonde från att kort därefter 
ge upp andan, tyckte han likväl att han handlat rätt. 

Vi klandrade honom inte utan lämnade templet och skildes alla åt, i 
det vi snarare klagade över slumpens roll i människolivet än var förvå-
nade över att något sådant skett i Rom.
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Pf.1 Stora män, våra förfäder, satte inte utan anledning de romare, som 
bodde på landsbygden, framför dem som bodde i städerna. På samma 
sätt som de, som bor i ett hus på landet, är slöare än de som vistas ute 
på fälten och utför sysslor, så ansåg de att de, som bodde i en stad, var 
lättjefullare än de som drev lantbruk. Därför delade de upp året så att de 
arbetade med stadens angelägenheter endast var åttonde dag men skötte 
sina lantegendomar på de andra sju. Pf.2 Så länge de behöll denna ord-
ning uppnådde de båda dessa fördelar, nämligen att de dels hade marker 
som var mycket bördiga på grund av skötseln, dels själva var starkare till 
hälsan och inte behövde grekernas idrottsanläggningar inne i städerna. 
Dessa är numera inte särskilt sällsynta, och man anser inte att man äger 
någon lantgård, om man inte har en med en mängd grekiska beteck-
ningar, eftersom man ger de olika utrymmena namn var för sig som pro-
coeton [förmak], palaestra [idrottsplats], apodyterion [avklädningsrum], 
peristylos [gård omgiven av pelargångar], ornithon [fågelhus], peripteros 
[byggnad omgiven av kolonner], oporotheke [fruktlada]. Pf.3 Då nu alltså 
familjeöverhuvudena i regel lämnat skäran och plogen, gömt sig innanför 
stadsmurarna och rör händerna hellre på teatern eller på cirkus än på 
åkrarna och i vingårdarna, anlitar vi entreprenörer för att transportera 
hit spannmål från Afrika och Sardinien för att göra oss mätta och lastar 
vinskörden från öarna Kos och Chios på fartyg. Pf.4 På den mark, där 
herdar lärde sina barn åkerbruket, de barn som grundade Rom, där har 
därför nu i stället deras efterkommande av girighet och mot lagarna gjort 
om åkrarna till ängar, då de inte vet att åkerbruk och betesdrift inte är 
samma sak. En fåraherde är inte detsamma som en plöjare, och även om 
nu boskap kan beta på en sädesåker så är en boskapsuppfödare inget 
annat än en oxdrivare. Boskapen skapar nämligen inte det, som kommer 
upp på åkern, utan drar i stället upp det med tänderna. Men en tämjd 
oxe blir orsak till att spannmålen växer bättre på åkern och fodergrödan 
på trädan. Pf.5 Metod och kunskap hos en odlare är en sak, menar jag, 
den hos en herde en annan. Odlarens område är det, som kommer upp 
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ur jorden på grund av odling, herdens det, som fötts ur djur. Eftersom 
det finns en nära förbindelse mellan dessa två, genom att det i regel för 
egendomens ägare är fördelaktigare att konsumera djurfodret på gården 
än att sälja det och gödslingen är mycket gynnsam för jordens avkastning 
samt djuren särskilt avpassade för detta, så bör den, som äger ett gods, ha 
kunskap om bådadera, både åkerbruket och skötseln av djuren på bete 
samt även om djuren hemma på gården. Av denna <sist nämnda kate-
gori> kan nämligen icke medelmåttiga avkastningar också hämtas, alltså 
av voljärer, vilthägn och fiskdammar. Pf.6 Eftersom jag nu har skrivit en 
bok om en av dessa, om åkerbruket, till min hustru Fundania på grund 
av hennes lantegendom, skall jag nu göra dig en tjänst, min vän Turranius 
Niger, som är mycket förtjust i boskap, eftersom dina fötter ofta för dig 
till torget i Campi Macri när du är ivrig att köpa, så att du lättare möter 
dessa utlägg som kräver stora insatser. Jag skall göra det desto lättare, 
som jag själv haft stora hjordar betesdjur, av får i Apulien och av hästar 
i Reate. Jag skall kort och översiktligt gå igenom och sammanfatta bo-
skapsskötseln ur våra samtal med dem, som hade stora hjordar betesdjur 
i Epirus, under den tid, när jag under kriget med sjörövarna förde befäl 
över greklands flottor mellan Delos och Sicilien. Jag skall börja här. – 
Här gjorde jag ett avbrott.1

1,1 Då Menates avlägsnat sig sade Cossinius till mig: ”Vi skall inte släppa 
iväg dig förrän du förklarat för oss de där tre sakerna som du började tala 
om nyss, när vi blev avbrutna.”

”Vad då för tre saker?” sade Murrius. ”Det där som du nämnde för 
mig i går, om herdens yrke?”

”Just det”, sade han [Cossinius], ” vilket upphovet var, vilken dess nu-
varande anseende är, vilken vetenskap det ligger i det, det där som han 
börjat tala om; vi hade ju kommit för att hälsa på den opasslige Paetus, 
om nu inte läkarens ankomst hindrat oss.”

1,2 ”Jag skall då”, sade jag, ”tala om det som är historiskt, om de två 
första sakerna som jag uppfattade, alltså om upphovet och dess anseende. 
Om den tredje, där vetenskapen om det nu ligger, skall Scrofa ta över, 
han som, för att tala grekiska med halvgrekiska herdar, är hos per mou 
pollon ameinon [mycket bättre än jag]. Han är nämligen lärare åt din svär-
son gaius Lucilius Hirrus, som har ståtliga hjordar i Bruttien.”

”Men detta”, sade Scrofa, ”skall ni få på det villkoret av oss att ni, som 
är framstående boskapsägare här i Epirus, ger oss något tillbaka och läg-
ger fram för oss här vad ni vet. Ingen kan nämligen veta allt.” 
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<om boskapsskötselns uppHov>
1,3 När jag godtagit detta villkor och mina delar var de första, inte där-
för att jag inte hade boskapshjordar i Italien utan därför att alla som 
har cittror inte är citterspelare, sade jag: ”Eftersom det är av naturen 
nödvändigt att både människor och djur alltid har funnits – eller om 
det fanns något första ursprung för djuren att föröka sig från, som Tha-
les från Miletos och Zeno från Kition trodde, eller om det tvärtemot 
inte har funnits någon början på detta, som Pythagoras från Samos och 
Aristoteles från Stageira trodde – så är det nödvändigt att människornas 
levnadssätt från den högsta punkt man minns så småningom kommit 
ner till nutidens läge, som Dikaiarchos skriver, och att det högsta var det 
naturliga, när människorna levde av det som en orörd jord frambringade 
av sig själv. 1,4 Från detta levnadssätt har sedan människorna gått ner till 
nästa, herdelivet, när de, genom att plocka från vilda och lantliga träd och 
buskar, samlade ollon, frukter av smultronträd, mullbär och äpplen till 
sitt bruk och likaså av djuren fångade, stängde in och tämjde de vilda de 
kunde med sikte på samma nytta. Bland dessa tror man inte utan orsak 
att fåren var de första, både för nyttan av dem och på grund av deras sakt-
mod. Dessa är nämligen av naturen synnerligen lugna och väl lämpade 
för ett liv bland människorna. Till föda har de nämligen lämnat mjölk 
och ost som tillskott, till kroppen kläder och pälsverk. 1,5 I ett tredje 
steg gick människorna från herdelivet till åkerbruket, varvid de av de två 
föregående stegen behöll mycket. De har fortsatt långt på den nivå, dit 
de gick ner, tills den nådde oss. Även nu finns det på många platser några 
sorter av vild boskap, såsom av får i Frygien, där man ser många hjordar, 
och på Samothrake av getter, som man på latin kallar rotae. Det finns 
nämligen många sådana i Italien omkring bergen Fiscellum och Tetrica. 
Angående svinen är detta faktum inte okänt för någon utom för den som 
inte anser att vildsvin <med rätta> kallas svin. Mycket vilda oxar finns 
det fortfarande många i Dardanien, Medien och Thrakien, vilda åsnor i 
Frygien och Lykaonien, vilda hästar i några trakter i hitre Spanien.

<om boskapsskötselns anseende>
1,6 Upphovet är det jag sade. Anseendet är vad jag nu skall tala om. Bland 
de gamle var herden den allra högst ansedde, vilket framgår av både det 
grekiska och det latinska språket och också de gamla skalderna, som 
kallar en del polyarnae [rika på lamm], andra polymeli [rika på getter], åter 
andra polybutae [rika på oxar]. De säger också att själva djuren på grund 
av sitt värde hade pälsar av guld, som i Argos den, som Atreus klagade 
över att Thyestes tagit från honom, och i Kolchis hos Aeetes den bagge, 
till vars skinn argonauterna, av kungligt blod, sägs ha begivit sig, och som 
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i Libyen hos hesperiderna, varifrån Hercules hämtade gyllene äpplen, det 
vill säga efter gammalt språkbruk getter och får, från Afrika till grek-
land. Dessa djur kallar nämligen grekerna för mela på grund av deras läte. 
1,7 Inte mycket annorlunda säger ju våra landsmän, på grund av samma 
läte men med en annan bokstav (deras läte tycks låta inte mä utan bä), 
att fåren brukar baelare när de ger ljud ifrån sig. Av detta blev det sedan 
balare med uteslutning av en bokstav, vilket är vanligt. Om nu hos de 
gamle boskapen inte stod i så högt anseende skulle inte astrologerna, när 
de beskrev himlavalvet, ha betecknat stjärnbilderna med namn hämtade 
därifrån, vilka de inte blott inte har tvekat att åsätta dem utan i många 
sammanhang till och med räknar upp de tolv stjärnbilderna med dessa 
två först, Aries [Väduren] och Taurus [Tjuren], och satte dem före Apollo 
och Hercules. Dessa gudar följer nämligen på dessa stjärnbilder, men de 
kallas Gemini [Tvillingarna]. 1,8 De ansåg det heller inte tillräckligt att 
en sjättedel av de tolv stjärnbilderna fick djurnamn utan tillfogade, för att 
uppnå en fjärdedel, Capricornus [Stenbocken]. Dessutom hämtade de ur 
djurriket namnen Capra [geten], Haedi [Killingarna] och Canes [Hun-
darna]. Är vidare inte trakter i hav och på land uppkallade på samma sätt 
efter djur, i havet när man efter getter kallade ett hav Aegaeum [Egeiska], 
i Syrien ett berg för Taurus [tjur], i Samnium ett berg Cantherium [val-
lack] och <de båda> Bosporen [bos = oxe], den ena thrakisk, den andra 
vid Krim? 1,9 Har nu inte också mycket på land <fått namn av djur>, som 
staden Hippion Argos [hippos = häst] i grekland? Till sist, har inte Italien 
fått sitt namn av vitulus [kalv], som <Calpurnius> Piso skriver? Vem 
är det som förnekar att det romerska folket härstammar från herdar? 
Vem vet inte att Faustulus, den fosterfar som uppfostrade Romulus och 
Remus, var herde, och kommer man inte till slutsatsen att även dessa två 
själva var herdar av att de grundade staden just på Parilie-festens dag? 
Är det inte detsamma som att man enligt gammal praxis anger mycket i 
oxar och får, att det äldsta as-myntet, som göts, utmärktes med <bilden 
av> ett oxhuvud, 1,10 att det vid grundläggningen bestämdes av en tjur 
och en ko var stadens murar och portar skulle vara, att, när det romerska 
folket renas vid Suovetaurilia, man i procession för en galt, en gumse 
och en tjur, att vi har många personnamn som går tillbaka på båda djur-
slagen, det större och det mindre – av de mindre har vi Porcius [porcus 
= gris], Ovinius [ovis = får[, Caprilius [capra = get] och likadant av de 
större Equitius [equua = häst], Taurius, Asinius [asinus = åsna] – samt att 
tillnamn sägs beteckna något ytterligare, som på Annius Capra, Statilius 
Taurus, Pomponius Vitulus och många andra, namn likaledes hämtade 
från husdjur.
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1,11 Det återstår att tala om kunskapen att vara herde, om vilken är att 
säga det som vår vän Scrofa, åt vilken vår samtid tilldelar segertecknet 
inom allt lantbruk, kommer att tala så mycket bättre.”
 

<om boskapsskötselns systematik>
Då alla vänt sina blickar mot honom sade Scrofa: ”Det är alltså <inne-
börden i> kunskapen om att skaffa sig och hålla boskap, att så stor av-
kastning som möjligt skall erhållas av detta, något som gett oss själva 
termen pecunia [pengar, etymologiskt besläktat med pecu, boskap]. Ty 
pecus är grunden till all pecunia. 1,12 Den innehåller nio avsnitt, uppde-
lade i tre delar om tre, så att den första handlar om de mindre djuren, av 
vilka det finns tre slag, får, getter och svin, den andra om den större bo-
skapen, i vilken det likaså finns tre av naturen åtskilda sorter, oxar, åsnor 
och hästar. Det tredje avsnittet gäller inom boskapsskötseln det som man 
skaffar sig inte för att få avkastning direkt av det utan på grund av <krav 
från> boskapsskötseln eller som resultat av denna, alltså mulåsnor, hun-
dar och herdar. Var och en av dessa har i sig minst nio allmänna avdel-
ningar, av vilka fyra avser det som är nödvändigt kring anskaffningen av 
boskap, ytterligare lika många det som gäller djurhållningen och dess-
utom en allmän del. På så sätt blir antalet delar av alltsammans minst 81, 
och de är nödvändiga och inte obetydliga. 1,13 För det första måste man, 
för att skaffa sig bra boskap, veta ett enda, nämligen vid vilken ålder det 
är lämpligt att anskaffa och hålla varje djurslag. Av nötkreatur köper 
man således till lägre pris ettåriga djur och sådana som är äldre än tio år, 
eftersom de börjar ge avkomma från två eller tre år och inte fortsätter 
efter det tionde året. 1,14 Den tidigaste och den senaste levnadsåldern är 
nämligen ofruktsam hos all boskap. Den andra delen av de fyra är vet-
skap om hurudant utseendet skall vara på varje djurslag. Det har stor 
betydelse för avkastningen, hur vart och ett ser ut. Därför köper man 
hellre en oxe med svarta horn än en med vita, en stor get hellre än en liten 
och svin med långsträckt kropp, så att de har små huvuden. Den tredje 
delen handlar om vilken härstamning man skall hålla sig till. I detta av-
seende är de arkadiska åsnorna högt prisade i grekland, de från Reate i 
Italien, så till den grad att efter vad jag minns en åsna såldes för 60.000 
sestertier och ett fyrspann i Rom kostade 400.000. 1,15 Den fjärde delen 
handlar om juridiken vid anskaffning, alltså hur varje djurslag skall kö-
pas enligt civil rätt. För att det som varit en annans skall bli mitt måste 
nämligen något inträffa, och i alla lägen är det inte tillräckligt med villkor 
eller ett erläggande av köpeskilling för att ägandet skall förändras. Vid 
köp skall man en gång sätta som villkor att djuret är friskt2, en annan 
gång att det fötts i en frisk besättning, åter en annan gång inget av dessa. 
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1,16 Nästa fyra delar avser vad du bör observera när du redan köpt din 
boskap, och det avser då betet, dräktigheten, uppfödningen och hälsan. 
Vilken som är det bästa stället för bete finns det tre sätt att avgöra, näm-
ligen i vilken trakt du bäst låter varje slags djur beta, när det skall ske och 
hur, såsom att getter hellre skall beta på buskar i bergiga trakter än på 
örtbevuxna fält, men ston tvärtom. Vidare är samma lägen inte lämpliga 
för alla djurslag på sommaren och på vintern. Därför drivs fårhjordar 
långa vägar från Apulien till Samnium för att vara där om sommaren, 
och man uppger detta till skattemyndigheten för att inte bryta mot cen-
sorns lag om man låtit oanmälda hjordar beta. 1,17 Mulåsnor drivs som-
martid från slätten vid Rosea till de höga burburiska bergen. Man måste 
hålla reda på vad som är bästa betet för varje djurslag, inte bara att ett sto 
eller en oxe blir mätt av foderväxter, medan grisar undviker detta och 
söker ollon, utan också att korn och bondböna ibland måste läggas för 
somliga, att oxarna bör få vitlupin, diande djur blålusern och busklusern 
samt att man under 30 dagar före parningstiden skall ge baggar och tju-
rar mer foder, för att de skall få kraft, men att korna skall få minskade 
givor, eftersom de sägs bli dräktiga lättare om de magrat. 1,18 Den andra 
delen handlar om dräktigheten. Nu kallar jag dräktighet perioden från 
betäckningen till kalvningen, för detta är början och slutet på dräktig-
hetstiden. Därför bör man angående betäckningen först tänka på vid 
vilken tid man skall ge varje djurslag tillfälle att betäcka honorna. Precis 
som man anser att det för svin är lämpligt från <början på> Västanvin-
den fram till vårdagjämningen, så är det nämligen bäst för får från Arc-
turus’ nedgång till <stjärnbilden> örnens nedgång. Dessutom måste 
man hålla ögonen på hur lång tid före betäckningens början man bör 
hålla hanarna skilda från honorna, något som både boskapsherdar och 
fåraherdar brukar göra i nästan alla djurslag under två månader. 1,19 En 
annan punkt avser vad som bör beaktas vad angår dräktigheten, eftersom 
ett djurslag nedkommer vid en viss tid, ett annat vid en annan. Stoet av 
häst går nämligen dräktigt tolv månader, en ko tio, en tacka och en get 
fem, en sugga fyra. När det gäller fortplantning sker något otroligt i Spa-
nien, men det är dock sant, nämligen att vid havet i Lusitanien, i den 
trakt där staden Olisipo är belägen, vissa häst-ston på berget Tagrus vid 
en viss tid betäcks av vinden. Så brukar även här ske med hönor, vilkas 
ägg man kallar hypenemia. Men de föl, som föds av dessa ston, lever inte 
mer än tre år. De ungar som fötts fullgångna eller över tiden måste man 
se till så att de står rent och mjukt <i stallen> och inte blir klämda. De 
killingar, som fötts efter tiden och har blivit kvar längst in i livmodern, 
kallas cordi [födda över tiden]. Man kallar <livmodern> chorion [foster-
hinna], vilket givit dessa beteckningen cordi. 1,20 Det tredje avsnittet rör 
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det som det är lämpligt att iaktta inom uppfödningen, vari ingår hur 
många dagar de skall suga moderns spene samt vid vilken tid och var 
detta skall ske. Vidare: om modern har lite mjölk bör man låta ungen dia 
från en annan honas spene, och dessa kallas då subrumi, d.v.s. ’under spe-
nen’. Med ett gammalt ord kallas nämligen mamma [spenen] för rumis, 
som jag tror. Upp till ungefär fyra månaders ålder bör lammen ej skiljas 
från tackans spene; för killingar gäller här tre månader, för griskultingar 
två. De av dessa som redan är rena att slaktas till offer kallades förut  
sacres, vilka Plautus anspelar på när han säger: ’Hur mycket kostar porci 
sacres [heliga grisar]?’ På samma sätt kallas gödda oxar, som fötts upp för 
offentliga offer, för opimi [feta]. 1,21 Det fjärde avsnittet handlar om dju-
rens hälsa, en mångfaldig och nödvändig angelägenhet, eftersom sjuk 
boskap är behäftad med fel och <ägaren> ofta drabbas av stor skada, när 
djuren inte mår bra. Det finns två sidor av denna vetenskap, liksom när 
det gäller människan, den ena den som man tillkallar läkare för, den 
andra den som en förståndig herde kan bota själv. Det finns tre delar i 
detta. Man måste nämligen ge akt på vad orsaken är till varje sjukdom, 
vad det är för tecken till dessa orsaker och vilken metod man bör till-
lämpa för att bota varje sjukdom. 1,22 Orsaker till sjukdomar är ungefär 
att djuren lider av hetta eller av köld och vidare även av alltför mycket 
arbete eller, tvärtom, av att inte ha tränats, eller om man givit dem foder 
eller dryck omedelbart, utan rast, när de varit ute i arbete. Tecknen är 
dock de, att de djur, som har fått feber av ansträngning, har öppen mun 
med fuktig och tät andhämtning och varm kropp. 1,23 Behandlingen är 
dock följande, då det gäller denna sjukdom: Djuret spolas med vatten och 
smörjs in med ljummen olja och ljumt vin, stöttas likaså med foder och 
får något över sig så att inte kyla skadar det. Är det törstigt ger man det 
ljumt vatten. Om detta inte är till nytta, åderlåter man, särskilt ur huvu-
det. På samma sätt finns det andra orsaker och andra tecken till andra 
sjukdomar, och boskapschefen bör ha alla dessa uppskrivna för alla djur-
slag. 1,24 Det återstår nu den nionde delen jag nämnde, den om antalet, 
något som rör båda delarna. Dels är det nödvändigt att den som skaffar 
sig boskap bestämmer ett antal, alltså hur många och hur stora hjordar 
han skall föra i bet, så att betesmarker varken saknas eller blir oanvända 
och avkastning därför går förlorad. Dessutom bör han veta hur många 
hondjur han har i hjorden, som kan föda, hur många handjur, hur många 
ungdjur av båda könen, och hur många obrukbara, som han bör göra sig 
av med. När det gäller uppfödningen bör man följa regeln att, om alltför 
många fötts, ta bort somliga, som vissa gör, vilket brukar ha den effekten 
att de övriga växer bättre.”

1,25 Atticus sade: ”Se upp så att du inte tar miste. De där nio avsnitten 
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bör ju inte gå utanför området för den mindre och den större boskapen. 
Hur kan det nämligen bli tal om nio avsnitt för mulor och herdar, där 
man ju inte ser vare sig betäckning eller dräktighet? Men jag inser ju att 
det kan vara tal om det, när det gäller hundar. 1,26 Men jag medger att 
talet nio dock kan gälla även för människor, eftersom man har kvinnor 
på lantgårdarna under vintrarna, somliga även under somrarna, och man 
anser att detta är av betydelse för att lättare kunna behålla herdar till 
hjordarna. De gör också genom barnafödsel att arbetarskaran på gården 
blir större och att djurhållningen blir mer inbringande.”

Jag sade: ”Antalet är nu inte här för att vara exakt, som det inte heller 
är när vi säger att 1 000 skepp seglat till Troja och att det finns en domstol 
om 100 man i Rom. Ta bort då, om du vill, dessa två från mulåsnorna, 
betäckningen och nedkomsten.”

1,27 Vaccius sköt in: ”Nedkomsten? Precis som om man skulle säga att 
det inte några gånger hänt att en mulåsna fått föl i Rom?”

För att instämma med honom, tillfogade jag att Mago och Dionysios 
skriver, att när en mulåsna och en häst blivit betäckta så fölar de under 
tolfte månaden. Om det nu här i Italien är ett järtecken, att en mulåsna 
fått föl, så håller därför inte alla länder med om detta. ”Svalorna och 
storkarna, som häckar här i Italien, får nämligen inte ungar i alla länder. 
Vet ni inte att de små dadelpalmerna från Syrien bär frukt i Judéen men 
inte kan bära i Italien?”

1,28 Men Scrofa sade: ”Om du föredrar att hålla fast vid antalet 81 
utan att tala om mulåsnornas betäckning och uppfödning, så har du en 
möjlighet att fylla den där tvåfaldiga luckan, eftersom det dessutom till-
kommer två betydande former av avkastning, av vilka den ena är klipp-
ningen, när man klipper eller rycker <ullen av> fåren och getterna, den 
andra den som har större räckvidd, nämligen den om mjölk och ost, som 
de grekiska författarna gett ett eget namn, tyropoia [osttillverkning], och 
skrivit mycket om. 

2,1 Men eftersom vi har fullgjort vårt pensum och frågan om boskaps-
skötseln blivit klart avgränsad, så ge oss nu återigen er syn, män från Epi-
rus, på vart och ett av detta så att vi kan se vad herdarna från Pergamis 
eller Maledum är i stånd till!”

<om får>
2,2 Atticus, som då var Titus Pomponius och nu Quintus Caecilius med 
samma tillnamn3, sade: ”Jag tror att jag börjar, eftersom du tycktes kasta 
ögonen på mig, och jag skall tala om den första början av boskapssköt-
seln. Av de vilda djuren säger du att fåren var de som först fångades av 
människorna och tämjdes. Man bör i första hand köpa goda sådana, och 
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vad åldern angår sådana som är varken gamla eller rena lamm, eftersom 
de senare ännu inte kan fortplanta sig, de förra inte längre kan det. Den 
åldern är dock bättre, varpå följer en tid av hopp, än den som följs av 
döden. 2,3 Till utseendet bör fåret vara stort till kroppen och ha mycken 
och mjuk ull med långa och täta strån på hela kroppen, särskilt runt 
nacke och hals, så att det har ull också på magen. Dem, som inte har 
detta, kallade våra förfäder apicae [utan ull] och ratade. De bör ha korta 
ben. Vad svansen angår se till att den är lång i Italien, kort i Syrien.  
2,4 Framför allt skall man se till att ha djur av god härstamning. Det kan 
man sluta sig till av två saker, nämligen utseendet och avkomman. Av 
utseendet, om baggarna har en panna som är väl beklädd med ull, horn 
krökta framåt mot nosen, grågula ögon, öron täckta med ull, kraftig bål, 
bred bringa och länder, bred och lång svans. Man måste också se till att 
tungan inte är svart eller brokig, eftersom de som har sådan tunga ger 
svarta eller brokiga lamm. På avkomman kan man dock se, om fåren 
ger vackra lamm. 2,5 När man köper tillämpar vi den rättsordning som 
lagen föreskrivit. Där gör en del undantag för lite mera, andra för mindre. 
När man bestämt ett pris för varje får bestämmer nämligen somliga, att 
två sent födda lamm skall anses som ett får och likaså att, om något 
får saknar tänder på grund av ålderdom, två likaså skall gälla som ett. 
I övrigt använder de däremot det gamla formuläret. Då köparen sagt: 
’Är dessa nu köpta av mig för så och så mycket?’, säljaren svarar ’Det är 
de.’, och köparen utlovat pengarna, gör denne följande förbehåll enligt 
det gamla formuläret: 2,6 ’Lovar du att dessa får, de som det är frågan 
om, är rätteligen friska som fårboskap, det vill säga inte halvblinda, döva 
eller mina, det vill säga med kal buk, samt inte komna av en sjuk besätt-
ning, att det är tillåtet att äga dem rätteligen som sin egendom och att 
detta sker enligt gällande rätt?’ Då detta skett har hjorden likväl inte 
bytt ägare, förrän köpeskillingen räknats upp. Vidare kan köparen en-
ligt köpe kontraktet4 få säljaren dömd om han inte lämnar över djuren, 
även om han [köparen] ej erlagt köpeskillingen, liksom att säljaren kan få  
köparen dömd på samma grund, om han inte betalar priset.

2,7 Om nästa fyra saker skall jag härnäst tala, alltså om betet, aveln, 
uppfödningen och hälsan. Först måste man vidta åtgärder, så att fåren 
hela året får rätt foder både inomhus och utomhus och att stallen är 
placerade på ett lämpligt ställe och inte dragiga samt bör vetta åt öster 
hellre än åt söder. Där djuren skall stå bör marken vara hårdgjord och 
sluttande, så att den lätt kan sopas och hållas ren. Fukt skadar nämligen 
inte bara fårens ull utan även klövarna och orsakar regelbundet att de 
får klövröta. 2,8 Då de stått några dagar skall man lägga under dem nya 
grenar, så att de ligger mjukare och blir renare. De äter nämligen bättre 
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på det sättet. Vidare bör inhägnader ordnas, som är avskilda från de 
andra, där du kan stänga in dem som skall lamma och likaså dem som 
är sjuka. Detta skall man särskilt se upp med i de hjordar, som hålls 
hemma vid gården. 2,9 De, som betar i skogarna och är långt från husen, 
bär däremot med sig galler eller nät, med vilka man ute i markerna gör 
inhägnader och det övriga som behövs. De brukar nämligen beta vitt och 
brett på olika ställen, så att deras vinterbeten är många <romerska> mil 
bort från sommarbetena.”

Jag sköt in: ”Jag vet det, för mina hjordar, som var i bergen vid Reate på 
sommaren, var i Apulien på vintern, för det finns mellan dessa två platser 
allmänna stigar som förbinder de <från varandra> avlägsna betesmar-
kerna, som ett ok håller två korgar samman.”

2,10 <Atticus fortsatte:> ”Även där de [fåren] betar i samma trakt gör 
man dock skillnad efter årstiderna, så att de på sommaren går ut i dag-
ningen för att beta, eftersom det daggvåta gräset då smakar bättre än 
gräset mitt på dagen, som är torrare. Då solen gått upp, driver man dem 
att dricka för att vederkvicka dem och göra dem mer pigga på att beta 
igen. 2,11 Omkring middagshettan driver man in fåren för att kylas av 
under skuggiga klippor och träd med breda kronor, tills det blir svalare. 
I kvällsluften får de beta igen till solens nedgång. Djuren bör beta så 
<vända>, att de har solen bakom sig. Fårets huvud är nämligen mycket 
ömtåligt. Efter solnedgången driver man dem efter en liten stund att 
dricka och för dem sedan i bet igen, tills det blivit mörkt. Då kommer 
nämligen en bättre smak på gräset att låta dem återhämta sig. Detta 
iakttar man särskilt från Sjustjärnornas uppgång till höstdagjämningen. 
2,12 Där man mejat säden är det nyttigt att föra in fåren av en dubbel 
anledning, eftersom de dels äter sig mätta av avfallna ax, dels gör åkrarna 
bättre till följande år genom att trampa sönder halmen och lämna göd-
sel. De övriga <årstidernas> beten, de under vintern och våren, avviker 
<från detta> i det att man driver <fåren> i bet först när frosten smält, 
låter dem beta hela dagen och anser det tillräckligt att driva dem att 
dricka en gång mitt på dagen. 

2,13 Detta är ungefär vad som angår foder, och om aveln är det till-
räckligt som jag nu tänker säga. De baggar som du skall använda till avel 
skall två månaders tid i förväg skiljas ut och fyllas upp frikostigare med 
foder. De blir uthålligare att fullgöra sin uppgift, om de får korn då de 
återkommit till stallet från betet. Den bästa tiden att släppa till dem är 
från Arcturus’ nedgång till <stjärnbilden> örnens nedgång, eftersom 
de som avlas senare blir förkrympta och svaga. 2,14 Tackan går dräktig 
150 dagar. Därför blir lamningen vid slutet av hösten, när luften är lätt 
tempererad och gräset börjar komma upp, stimulerat av de första regnen. 
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Så länge betäckningen pågår skall man använda samma vatten, eftersom 
ett byte både gör ullen brokig och förstör livmodern. Då alla tackor blivit 
betäckta skall man åter skilja av baggarna, eftersom de är störande och 
besvärliga för de dräktiga tackorna. Det är olämpligt att låta dem som är 
yngre än två år bli bestigna, eftersom det varken blir någon bra avkomma 
av dessa eller <tackorna> själva undgår att skadas. Det finns inga som 
är bättre att betäcka än treåriga tackor. Man avskräcker baggarna från 
språng genom att binda små korgar av säv eller annat material vid <tack-
ans> könsdelar. De skyddas bättre om man låter dem beta avskilt. 

2,15 Vad gäller uppfödningen driver man in dem [tackorna] i stall, 
när de börjat lamma, och man har särskilda stall för detta ändamål. De 
lamm, som föds där, placerar man nära elden, tills de fått styrka. Man 
håller lammen där två eller tre dagar, tills de lärt sig känna igen sin mor 
och kan äta sig mätta på grönfoder. Därefter går tackorna ut med hjorden 
på bete men lammen hålls inne, och då tackorna förts tillbaka dit på 
kvällen till lammen, får dessa näring i form av mjölk och skiljs så åter av 
för att inte under natten trampas ner av tackorna. Detta gör man även 
på morgonen, innan tackorna går ut på bete, så att lammen blir mätta 
av mjölk. 2,16 Då ungefär tio dagar gått sätter man ut käppar och binder 
lammen vid dessa med bast eller något annat lätt material på lite avstånd 
från varandra, så att de inte springer omkring med varandra hela dagen 
och skadar någon kroppsdel, späda som de är. Om lammet inte söker upp 
tackans spene bör man föra det dit, smörja dess läppar med smör eller 
svinfett och låta läpparna känna lukten av mjölk. Några dagar senare 
lägger man för dem mald fodervicker eller mjukt gräs, innan de går ut att 
beta och då de återvänt. 2,17 Så utfodras de, tills de blivit fyra månader 
gamla. Under denna tid låter somliga bli att mjölka lammens mödrar, 
men de som ständigt gör på det sättet [alltså låter bli att mjölka] handlar 
bättre, eftersom <fåren> ger både mer ull och flera lamm. Då lammen 
drivits bort av sina mödrar måste man vara noggrann och se till att de 
inte blir svaga av längtan. Därför måste man locka dem med gott foder 
i givorna och se till att de inte har besvär av kyla och hetta. 2,18 Först då 
lammet glömt mjölken och inte längre söker sin mor skall det föras in 
i fårhjorden. Det är inte lämpligt att kastrera lammet vare sig när det 
är yngre än fem månader eller innan hettan eller kölden mildrats. De 
baggar som man vill föda upp väljer man helst från de tackor, som bru-
kar föda tvillingar. Det mesta bör göras på liknande sätt med de klädda 
fåren, vilka på grund av den höga kvaliteten på ullen, som de tarentinska 
eller attiska, täcks med fällar för att ullen inte skall bli smutsig så att den 
inte kan vare sig färgas, tvättas eller skäras på rätt sätt. 2,19 Man skall vara 
mer noga med att dessa fårs inhägnader och stall är rena än de raggigas. 
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Därför lägger man stallens golv med sten, så att det inte blir urin stående 
någonstans i stallet. Allt som dessa gärna äter, som löv av fikon, agnar, 
vindruvsskal och kli, lägger man fram med måtta, så att de inte blir för 
lite eller för mycket mätta. Båda delarna är nämligen olämpligt när det 
gäller att utveckla kroppen, liksom busklusern och blålusern är synner-
ligen lämpligt. Dels gör det dem med lätthet feta, dels alstrar det mjölk.

2,20 Om fårens hälsa finns det mycket att anföra, men det har bo-
skapschefen uppskrivet i en bok, som jag sade, och han har med sig det 
som behövs som botemedel. Det återstår att tala om antalet, som en del 
anger till större, andra till mindre. Det finns nämligen inga naturliga 
mått för detta. Vi gör det så nästan alla i Epirus, att vi inte har mindre 
än en man på 100 raggiga får eller mindre än två på 100 klädda.” 

<om getter>
3,1 Till honom sade då Cossinius: ”Eftersom du har bräkt tillräckligt, vår 
gode Faustulus5, så hör nu av mig, en senfödd frände till den homeriske 
Melanthios, vad som gäller om getter, och lär dig samtidigt hur man skall 
tala kortfattat. Den som vill sätta upp en hjord getter skall, när han väljer 
djur, i första hand ge akt på deras ålder, så att han skaffar sig sådana som 
kan ge avkomma och av dessa helst dem som kan göra detta en längre tid. 
En ung get är nämligen nyttigare än en gammal. 3,2 Angående deras utse-
ende skall man se till att de är kraftiga, stora, har en blank kropp med tät 
päls, om de inte är hårlösa – det finns nämligen två sorter av dem. Under 
hakan skall de ha liksom två spenar hängande, och eftersom dessa är mer 
fruktsamma bör de ha större juver, så att de har förhållandevis mycket 
och fet mjölk. Bocken bör ha mjukare och helst vit ragg och kort nacke 
och hals men längre strupe. Hjorden blir bättre, om den inte är skapad 
av djur som samlats in <lite varstans ifrån> utan är en enda, av djur som 
är vana vid varandra. 3,3 Om härstamningen säger jag detsamma som 
Atticus sade om fåren, men med den skillnaden, att fårens ras är trögare, 
varför de är lugnare men getsläktet däremot rörligare. Om deras snabb-
het skriver Cato följande i sitt verk Origines: ’På Soracte och Fiscellus 
finns det vilda getter, som hoppar från en klippa mer än 60 fot [18 m]’. 
De får vi har härstammar från vilda får, och på samma sätt härstammar 
getterna som vi utfodrar från vilda getter, av vilka det nära Italien finns 
en ö som fått namnet Caprasia. 

3,4 Eftersom bland getterna de är av bättre härstamning, som får kil-
lingar två gånger <per år>, brukar killingarna av hankön från dessa helst 
födas upp till avel. Vissa lägger till och med ner möda på att skaffa in get-
ter från ön Melos, eftersom killingarna där anses bli störst och vackrast. 
3,5 Om köp av getter säger jag något annat än vad som egentligen sker, 
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eftersom ingen frisk människa lovar att getter är friska. De är nämligen 
aldrig feberfria. Därför avtalar man om dem med några få ord ur ett 
formulär, och Manilius har lämnat följande nedskrivet om detta: ’Lovar 
du att dessa getter i dag kan äta och dricka på rätt sätt och är möjliga att 
rätteligen äga?’ Om dessa gäller det anmärkningsvärda, som även Archel-
aus skriver: Några mer uppmärksamma getherdar säger att getter inte, 
som andra djur, brukar andas med näsan utan med öronen.

3,6 Av de andra fyra ämnena säger jag följande om utfodringen. get-
terna får bättre stall, om dessa vetter åt det håll där solen går upp om 
vintern, eftersom de är känsliga för kyla. Stallet bör, liksom de flesta, ha 
golv av sten eller bränd lera för att inte bli så fuktigt och lerigt. Då man 
skall övernatta utomhus bör inhägnaderna, som skall vetta åt samma 
håll, likaledes få ett underlag av ris, så att djuren inte blir nersmetade. 
Detta djurslag bör föras i bet inte särskilt annorlunda än fåren, men de 
har dock vissa egenheter, som att de är mer förtjusta i skogbeväxta mar-
ker än ängar. 3,7 De äter nämligen ivrigt av buskar på fälten och biter av 
späda kvistar på odlad mark. Därför har de fått namnet capra av verbet 
carpere [plocka]. Av denna anledning brukar man i arrendekontrakt för 
en egendom göra det förbehållet, att arrendatorn inte får låta något som 
är fött av en get beta på gården. Deras tänder är nämligen fiender till 
planterad gröda, och därför tog astronomerna även upp dem på himlen 
på så sätt, att de uteslöt dem ur kretsen av de tolv stjärntecknen. De två, 
<stjärnbilderna> Killingarna och geten, är inte långt från stjärnbilden 
Tjuren. 3,8 Vad aveln beträffar driver man vid slutet på hösten bockarna 
från hjorden ute på fältet in i getstallen på samma sätt som det sades om 
baggarna. En get, som blivit betäckt, föder efter fyra månader, på våren. 
Angående uppfödningen släpps killingarna ut, när de är tre månader, och 
börjar vara med i hjorden. Vad skall jag säga om deras hälsa, de som ald-
rig är friska? Kanske endast detta, att boskapscheferna skall ha vissa råd 
nedskrivna om vilka mediciner de skall använda till vissa sjukdomar och 
för att sköta sår på kroppen, eftersom det ofta händer att de [getterna] 
kämpar inbördes med hornen och dessutom betar på taggiga ställen. 3,9 
Återstår att tala om antalet, vilket för getterna blir mindre per hjord än 
för fåren, eftersom getterna är ystra och så beskaffade, att de sprider ut 
sig, tvärtemot fåren som kommer tillhopa och tränger ihop sig på en 
plats. Därför gör de i gallien hellre flera hjordar än stora, eftersom det i 
stora hjordar lätt kommer in en farsot som leder till undergång. 3,10 Man 
anser att en tillräckligt stor hjord är på ungefär 50 djur. Man anser att det 
som hände den romerske riddaren gaberius stöder detta. Han hade nära 
Rom 1 000 plogland [250 ha] och hörde av en getherde, som kom med 
tio getter till staden, att dessa gav honom en denar var varje dag. Han 
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skapade då en hjord om 1 000 getter och hoppades ta in från godset 1.000 
denarer varje dag. Det slog så helt fel för honom, att han kort därefter 
förlorade dem alla i en sjukdom. Men i områdena runt Sallentum och 
Casinum går de i hjordar om 100. Mellan bockarna och getterna är det 
ungefär samma förhållande, så att somliga skaffar en bock till tio getter, 
som jag brukar göra, andra har en på femton, som Menas, och åtskilliga 
har en på 20, som Murrius.

4,1 Men vem lämnar därefter en italiensk hamn och klarar av kapitlet 
om svinen? Dock tyder Scrofas tillnamn <scrofa, avelssugga> på att han 
borde tala om det.”

<om svin>
Tremelius <Scrofa> sade då till honom: ”Du tycks inte veta varför jag 
kallas Scrofa. För att därför även dessa här kring dig skall få veta det, så 
gör klart för dig att min släkt inte har något grisaktigt till tillnamn och 
att jag inte härstammar från Eumaios. Min farfar var den förste som kal-
lades Scrofa. Då han var quaestor åt praetorn Licinius Nerva i provinsen 
Makedonien och lämnats kvar där för att föra befälet över hären, tills 
praetorn återkom, tyckte fienden att det gavs ett tillfälle till seger och 
började anfalla lägret. 4,2 Då min farfar eggade sina soldater att gripa till 
vapen och gå ut i ett motanfall sade han <till dem> att han snabbt skulle 
skingra dem [fienderna], som en sugga sina kultingar, vilket han också 
gjorde. Ty i den striden skingrade han fienden och drev den på flykten 
så effektivt, att praetorn Nerva fick ärotiteln imperator och min farfar 
sitt tillnamn, alltså att han kallades Scrofa. <Av> min farfarsfar och de 
tidigare förfäderna i släkten Tremelius kallades ingen Scrofa, och dock är 
jag inte mindre än den sjunde praetorn i rad i vår släkt. Dock undandrar 
jag mig inte att säga vad jag vet om svinsläktet. 

4,3 Jag har nämligen varit en ivrig lantbrukare från början, och den 
delen, som handlar om svin, är inte heller något som inte är gemensamt 
för mig och er, framstående boskapsskötare. Vem av oss driver en lant-
egendom som inte har svin, och vem har inte hört våra fäder säga, att den 
är slö och slösaktig som hänger upp en grispart från slaktarboden i sitt 
kötthus hellre än en från den egna gården? 

Den som vill ha en bra svinhjord bör först välja djur av god ålder, 
därefter av vackert utseende, alltså ett utseende med stora kroppsdelar 
med undantag för fötter och huvud, och enfärgade hellre än brokiga. 
Medan man bör se till att galtarna har detta, skall man också ge akt på 
att de har starka nackar. 4,4 Svin av god härstamning känner man igen på 
ansiktet, avkomman och området. På ansiktet, nämligen om galten och 
suggan är stiliga; av avkomman, nämligen om de får många kultingar; av 
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området, om du hellre skaffat dig dem från de trakter, där de blir stora, 
än från dem där de blir små. 4,5 De brukar köpas med följande formel: 
’Lovar du att dessa svin är friska, att det är tillåtet att rätt äga dem, att du 
garanterar skador på dem och att de inte kommer ur en sjuk besättning?’ 
Några tillfogar villkoret att de är fria från feber och dysenteri.

I fråga om bete är för dessa djur en fuktig plats lämplig, eftersom 
djuren trivs inte bara med vatten utan också med gyttja. Därför, säger 
man, brukar vargar som dödat grisar dra dessa ända till vatten, eftersom 
deras tänder inte kan tåla köttets hetta. 4,6 Detta djur föds bäst upp på 
ollon, därefter bondböna, korn och övrig spannmål, vilket inte bara gör 
dem feta utan även ger köttet en angenäm smak. Man för ut dem tidigt 
på bete om sommaren, och innan hettan börjar för man in dem till en 
skuggig plats, en där det framför allt finns vatten. Efter middagstid låter 
man dem beta igen, när hettan mildrats. Under vintern driver man inte 
ut dem på bete, förrän frosten försvunnit och isen smält. 4,7 Till avel bör 
galtarna skiljas ut två månader före. Den bästa tiden för betäckningen är 
från <början på> Västanvinden till vårdagjämningen, ty då blir nämligen 
resultatet att suggorna grisar på sommaren. Suggan är nämligen dräktig 
fyra månader, och hon grisar då när jorden är mycket rik på bete. Suggor 
yngre än ett år bör inte betäckas, och det är bättre att vänta 20 månader, 
så att de grisar vid två års ålder. När de väl börjat grisa sägs de fortsätta 
med det på rätt sätt ända till sjunde året. 4,8 Då de skall betäckas driver 
man ut dem i leriga hägn och moras, så att de kan vältra sig i gyttjan, 
vilket är deras sätt att vila sig, liksom det är vila för människor att bada. 
Då alla blivit betäckta skiljer man åter från galtarna. En galt börjar be-
stiga <suggor> vid åtta månaders ålder, och <hans förmåga> att göra det 
rätt fortsätter till tre års ålder men avtar därefter, tills han kommer till 
slaktaren. Denne är nämligen given folket som en förmedlare av griskött.

4,9 Svinet kallas på grekiska hys, och tidigare kallades det thys i anslut-
ning till verbet thyein, vilket betyder ’offra’. Det verkar som om seden att 
offra boskap började med svin, och spår av detta är att man vid Ceres’ 
initiationer offrar grisar, att en gris offras vid början på stilleståndet, då 
ett fredsfördrag ingås, samt att vid början av en bröllopshögtid <bland> 
de gamla kungarna och högt uppsatta i Etrurien den nygifta kvinnan och 
den nygifte mannen först offrar en gris, då ett äktenskap ingås. 4,10 Även 
de forna latinerna och likaså grekerna i Italien tycks ha gjort detsamma. 
Ty även våra kvinnor, särskilt ammorna, kallar den könsdel hos jungfrur, 
som kvinnor är försedda med, för porcus, de grekiska kvinnorna säger 
choeros, och betecknar med detta att det är ett värdigt tecken för äk-
tenskap. Svinen, säger man, är givna <oss> av naturen för att kalasa på. 
Därför säger man att dessa djur fått ett liv som ett salt, som kan bevara 
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köttet.6 Av dem brukar gallerna göra de bästa och största grisparterna. 
Ett tecken på att de är bäst är att det ännu i dag varje år fraktas till 
Rom skinkor och bogskinkor från comacinerna och cavarerna. 4,11 Om 
storleken på de galliska grisparterna skriver Cato med följande ord: ’I 
Italien saltar insubrerna in 3 000 eller 4 000 grisparter <varje år>’.7 Ett 
svin brukar växa så i fetma, att det inte kan hålla sig självt stående eller gå 
någonting. Om man vill flytta det någonstans, lägger man det på en vagn. 
Spanjoren Atilius, en föga lögnaktig man, insatt i mångahanda saker, 
brukade i sin undervisning säga att, när ett svin dödats i Lusitanien i 
Bortre Spanien, man skickat till senatorn Lucius Volumnius en bit med 
två revben, som vägde 23 skålpund [7,5 kg], och att det var en fot och tre 
fingerbredder [35,5 cm] från huden in till benet.” 

4,12 Jag sade då till honom: ”När en inte mindre förvånansvärd sak 
berättats för mig i Arkadien, gick jag, det vet jag <bestämt>, för att se 
ett svin, som på grund av sin stora mängd fett på kroppen inte bara var 
ur stånd att resa sig utan i vars kropp till och med en näbbmus gnagt ur 
en håla, gjort sig ett bo och fött ungar. Jag har hört att detta även skett 
i Venetien.”

4,13 <Scrofa återtog:> ”Vilken sugga som är bra till avel märker man 
redan från första grisningen, eftersom den inte förändras mycket i de 
återstående. När det gäller uppfödningen, som man kallar perculatio 
<smågrisskötsel>, lämnar man kultingarna hos modersuggorna under 
de första två månaderna, men under den andra <av dessa> skiljer man 
dem åt, när de redan kan äta foder. De kultingar, som fötts på vintern, 
blir små av kylan och därför att modersuggorna visar bort dem på grund 
av dålig tillgång på mjölk, eftersom spenarna av denna anledning blir 
såriga av tänder. Det är lämpligt att varje sugga ger di åt sina kultingar 
i sin egen kätte, eftersom hon inte avvisar andra suggors kultingar och 
det blir sämre i aveln, om kullarna blandas ihop. 4,14 Av naturen är de-
ras år delat i två delar, eftersom hon grisar två gånger per år och varje 
gång går dräktig fyra månader och har diande kultingar i två. Det är 
lämpligt att göra kätten ungefär tre fot [90 cm] hög och lite bredare samt 
med <golvet på> sådan höjd från marken, att suggan inte kastar, när hon 
vill gå ut under dräktighetstiden. Ett mått för höjden <på väggarna> 
är att svinaherden lätt skall kunna övervaka, att inte någon kulting blir 
klämd av modersuggan, och lätt göra liggplatsen ren. I kättarna skall det 
finnas en dörr och en nedre tröskel en fot och en handsbredd [37,5 cm] 
hög, så att kultingarna inte kan hoppa över, när suggan lämnar kätten.  
4,15 Varje gång svinaherden rengör kätten skall han strö sand <på golvet>, 
eller också bör han i varje kätte lägga in något annat som suger upp fukt. 
När suggorna grisat skall han stödja dem med frikostigare foder, så att 
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de lättare kan ge mjölk. Dessa brukar man ge ungefär två skålpund [650 
g] korn uppblött i vatten, vilket vissa dubblerar så att det blir morgon 
och kväll, om man inte har något annat att erbjuda. 4,16 Då kultingarna 
drivits bort från spenarna kallas de av somliga delici [avvanda] och sägs 
inte längre vara lactantes [diande]. De som är tio dagar gamla anses puri 
[rena], och de kallas sacres [heliga] av de gamle av den anledningen, att de 
då för första gången anses lämpliga att offra. När hos Plautus i komedin 
Menaechmi någon i staden Epidamnos tycker att en person är galen, frå-
gar han därför, för att den andre skall renas, ’Vad kostar heliga grisar här 
i staden?’. Om egendomen ger sådant brukar man ge grisarna druvskal 
och kvistar från druvklasarna. 4,17 Med en annan beteckning kallas de 
diande nefrendes av det faktum, att de inte ännu kan frendere [tugga], 
alltså sönderdela, bondbönor. Porcus [gris] är ett gammalt grekiskt ord, 
nu mindre använt, eftersom man nu kallar grisen choeron. När suggorna 
grisar, ser man till att de får dricka två gånger om dagen för mjölkens 
skull. Man säger att suggorna bör föda fram lika många smågrisar som 
de har spenar. Om en sugga får färre, är hon inte lämplig till avel, och om 
hon föder flera är det ett illavarslande järtecken. 4,18 Bland dessa <jär-
tecken> skriver man att det äldsta var det där fallet, när Aeneas’ sugga i 
Lavinium födde fram 30 vita kultingar. Det skedde som järtecknet avsåg, 
nämligen att invånarna i Lavinium efter 30 år grundade staden Alba. 
Spår av detta svin och dess kultingar är ännu synliga i Lavinium, efter-
som dels bronsbilder av dem ännu finns uppställda till allmänt beskå-
dande, dels suggans kropp ännu visas upp av prästerna, inlagd i saltlake. 
4,19 I början kan de ge di åt åtta små grisar åt gången; när de blivit större, 
brukar erfarna uppfödare ta bort halva antalet, eftersom dels suggan inte 
kan ge mjölk nog, dels de som fötts samtidigt inte samtliga kan bli starka 
genom att växa till sig. Efter grisningen för man under de tio följande 
dagarna inte ut suggan ur kätten utom för att dricka. Då tio dagar gått, 
låter man suggan gå ut för att söka sig föda på en plats nära gården, så att 
hon ofta kan återvända till kätten och mata sina kultingar med sin mjölk. 
4,20 Då dessa växt, låter man dem följa sin moder ut på bete, men hemma 
skiljer man dem från modersuggorna och låter dem beta separat, så att de 
kan stå ut med att vara utan sin ammande moder, något som de kommer 
fram till på tio dagar. Svinaherden bör vänja dem vid att göra allt vid 
en signal med en trumpet. I början, när man har stängt in dem, öppnar 
man, när signalen ljudit, så att de kan gå ut i ett utrymme där det ligger 
korn utlagt i långa strängar. På det sättet går mindre till spillo än om det 
lagts i en hög, och flera <kultingar> kan komma åt det. De sägs sam-
las vid tolfte timmen <på dagen> [vid dagens slut] av den anledningen, 
att de inte skall komma bort, när de spritts över en betesmark i skogen.  
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4,21 galtarna kastreras lämpligen när de är ett år och i varje fall inte 
yngre än sex månader. När detta skett byter de beteckning och kallas 
inte längre verres [galtar] utan maiales [kastrerade svin]. Om svinens 
hälsa vill jag bara säga en sak som ett exempel. Om suggan inte kan ge 
mjölk åt sina diande kultingar skall man ge dem rostat vete – ty rått vete 
löser magen – eller i vatten uppblött korn, tills de är tre månader. 4,22 
Angående antalet anser man att det för 100 suggor räcker med tio galtar, 
och vissa drar till och med bort en del från detta. Hjordarna av vuxna 
djur är olika stora, men jag tycker att 100 är lagom. Några gör dem större, 
så att man har dem på tre gånger 50. Hjordarna av kultingar gör somliga 
dubbelt så stora, andra gör dem ännu större. En mindre hjord är mindre 
kostsam än en större, eftersom svinaherden behöver färre medhjälpare. 
Därför bestämmer herden antalet djur i hjorden efter sin egen fördel, inte 
efter hur många galtarna är. Detta är något som man får lära av naturen.”

5,1 Detta var vad han sade. Men senatorn Quintus Lucienus, en man 
hur artig och lättsam som helst, en bekant till oss alla, kom just in. Han 
sade: ”Epirusbor liksom jag, god dag! Scrofa och Varro här, en krigsfol-
kets herde, hälsade jag nämligen på redan i morse.” 

Då den ene hälsat på honom och den andre pikat honom för att han 
kommit så sent till det avtalade <mötet>, sade han: ”Jag skall strax se på 
er, era narrar, och jag skall ha med mig mitt skinn och piskor <för att ta 
mitt straff>. Men du, Murrius, kom med mig som mitt biträde medan jag 
betalar några ass till Pales [herdarnas skyddsgudar], så att du kan lämna 
ett vittnesbörd, om man senare begär det en gång till.”

5,2 Atticus sade då till Murrius: ”Tala nu samtidigt om för honom vad 
vi redan samtalat om och vad som återstår, så att han kommer tillbaka 
förberedd på sin roll. Låt oss under tiden gripa oss an med den andra 
akten, den om den större boskapen.” 

<om nötkreatur>
”I den ingår mitt parti”, sade Vaccius, ”eftersom oxarna kommer där. 
Därför skall jag delge er den kunskap jag inhämtat om nötboskapen, så 
att om någon är okunnig om något, han då kan lära sig detta. Om någon 
vet något bör han höra upp om jag skulle missa någonstans.”

”ge akt på vad du gör, Vaccius!” sade jag. 5,3 ”Ty oxen bör inom bo-
skapsskötseln avhandlas med den största sakkunskap, särskilt i Italien, 
som ansetts ha fått sitt namn av oxarna. Det gamla grekland kallade 
nämligen, som Timaios skriver, tjurarna för itali, och sedan gav de Italien 
namn efter mängden av sådana, deras ståtliga utseende och deras stora 
produktion av vituli [ungdjur]. Andra har skrivit att Hercules jagade 
dit från Sicilien en ädel tjur som hette Italus. Denne var människornas 
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bundsförvant i lantarbetet och en tjänare till Ceres, 5,4 och de gamle ville 
därför att man så till den grad skulle hålla händerna borta från detta 
djur, att om någon dödade en oxe skulle han mista huvudet. Om detta 
är Attika ett vittne, ett annat Peloponnesos. Av detta djur blev i Athen 
Buzyges berömd, och i Argos Homogyros.”

”Jag känner”, sade Vaccius, ”oxarnas höga ställning och <vet> att 
många stora saker fått namn med anknytning till dem, som Busycon 
[jätte fikon] , bupaes [jättebarn], bulimos [jättehunger], boopis [jätteögd] 
och likaså druvan bumamma [jättejuver]. 5,5 Dessutom vet jag, att det var 
en sådan som Jupiter föredrog att förvandla sig till, när han kärleksfull 
förde bort Europa över havet från Fenikien, att det var en sådan som räd-
dade Neptunus’ söner med Melanippa från att krossas av en hjord av oxar 
i stallet, när de var små, att vidare ur en ruttnande sådan de ljuvaste bin 
föds, honungens mödrar, varför grekerna kallar dem bugenes [oxfödda], 
och att han skall ha talat latin tydligare än vad vi har nedskrivet, nämli-
gen att Hirrus8 till senaten i Rom rapporterats vara praetor. Men var vid 
gott mod. Jag skall uppfylla dina önskningar lika bra som den, som har 
skrivit en Bugonia [litterär framställning om oxarnas uppkomst].

5,6 För det första talar man om fyra steg i nötboskapens ålder, det för-
sta kalvåldern, det andra ungdjursåldern, det tredje ungtjursåldern, det 
fjärde de gamla oxarnas ålder. I det första steget skiljer man på tjurkalv 
och kokalv, i det andra på ungtjur och kviga, i det tredje och fjärde på tjur 
och ko. En ko som är ofruktsam kallas taura, en som är dräktig horda. I 
festkalendern kallas en dag för Hordicidia därför att man då offrar dräk-
tiga nötdjur. 5,7 Den som vill köpa en hjord nötboskap bör ge akt på först 
att djuren snarare är för sin ålder fullt utrustade för att föda avkomma än 
att de redan prövat på detta, att de är välskapta, långsträckta och kraftiga 
med oskadade kroppsdelar, mörka horn, breda pannor, stora och mörka 
ögon, håriga öron, smal mule, lite stubbnosiga, inte puckelryggiga, ryg-
gen lätt nerhängande, vida näsborrar, mörka läppar, tjock och lång hals, 
5,8 ett hudveck hängande ner från halsen, bra revben på kroppen, breda 
skuldror, bra bakdelar, en svans som räcker ända ner till klövarna och i 
nedre delen krusig med täta hår, raka och snarast korta ben, knäna lätt 
framstickande och med ett avstånd sinsemellan, och fötter som varken 
är breda eller spretande när de går eller där klövarna spärras ut och är 
släta och likformiga, <samt> att huden inte är sträv och hård att ta på, 
helst svart till färgen, därefter rödaktig, i tredje hand ljusgul, i fjärde vit. 
Den sistnämnda är nämligen den ömtåligaste, liksom den förstnämnda 
är tåligast. 5,9 Av de två i mitten kommer den först nämnda före den 
senare i det avseendet, men båda är allmännare än de svarta och de vita. 
Dessutom måste man även se till att handjuren är av god härstamning, 
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vilkas utseende man också måste beakta, och de som föds av dessa mot-
svarar föräldrarnas utseende. Dessutom är det viktigt i vilken trakt de 
är födda. I Italien är nämligen de flesta galliska av god härstamning bra, 
medan däremot de liguriska är onyttiga som arbetsdjur. 5,10 Av dem från 
andra sidan havet är de i Epirus inte bara bättre än hela greklands utan 
även bättre än Italiens. Dock finns det vissa som av de italiska föder upp 
dem, som de anser vara särskilt kraftiga, till offerdjur och sparar som 
gåvor till gudarna dem, som otvivelaktigt skall föredras till offerriterna 
på grund av sin värdiga storlek och färg. Detta sker så mycket hellre som 
de vita inte är så vanliga i Italien som i Thrakien vid Melana kolpos, där 
det är få som är av annan färg. Då vi köper sådana som redan är inkörda 
ger vi följande formel: ’Är dessa djur friska och lovar du att kompensera 
för deras brister?’ 5,11 Då vi köper otämjda djur gäller följande: ’Lovar du 
att dessa ungdjur är friska och avkomma av en frisk hjord samt att du 
kompenserar för deras brister?’ Lite utförligare säger slaktarna detta, de 
som följer Manilius’ formler, när de köper djur till slakt. De som köper 
offerdjur brukar inte göra förbehåll för djurens hälsa.

Nötboskap betar helst i skogsmark, där det finns mycket buskar och 
löv. När de övervintrar nära havet drivs de under sommarhettan upp 
på lövrika berg. 5,12 Inom aveln brukar jag iaktta följande: Före betäck-
ningen bör korna under en månad inte få fylla sig med foder och dryck, 
eftersom de anses lättare bli dräktiga om de är magra. Å andra sidan 
brukar jag under två månader före betäckningen göra tjurarna mer mät-
ta på grönfoder, kli och hö, och jag skiljer dem från korna. Jag har lika 
många tjurar som Atticus, två till 70 kor, en ettårig och en tvåårig. Detta 
brukar jag göra efter den stjärnas uppgång, som grekerna kallar Lyra, vi 
Fides [Lyran]. Då återför jag tjurarna till flocken. 5,13 Efter det att tjuren 
bestigit kon visar han med sin avstigning om han avlat en hanne eller en 
hona, eftersom han går ner åt höger om han avlat en hanne, åt vänster om 
det är en hona. Varför detta sker får ni se, ni som läser Aristoteles”, säger 
han till mig. ”Det är olämpligt att betäcka kor som är yngre än två år, så 
att de får kalv när de är tre, och det är desto bättre, om de är fyra <när 
de får kalv>. De flesta kalvar sedan tills de är tio, vissa ännu längre. Den 
bästa tiden för betäckning är från stjärnbilden Delfinens uppgång och 
40 dagar framåt eller lite mer. De som betäckts då får nämligen kalvar 
på den mildaste tiden av året, ty korna är dräktiga tio månader. 5,14 Om 
dessa har jag funnit det märkliga skrivet, att om man genast efter det en 
tjur blivit kastrerad låter den bestiga en ko, så blir kon dräktig. Korna bör 
få beta på gröna och vattenrika platser. Man bör ge akt på att de inte står 
för trångt, stöter emot varandra eller springer ihop. Eftersom på som-
maren bromsar brukar hetsa dem och några smådjur komma fram under 
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svansen, brukar somliga stänga in dem i inhägnader, så att de inte blir 
upphetsade. Man bör lägga under dem löv eller något annat i båsen så att 
de kan vila mjukare. På sommaren skall de drivas till vatten två gånger 
<om dagen>, på vintern en gång. 5,15 När de börjat kalva är det lämpligt 
att ha friskt grönfoder intill stallen, vilket de kan smaka på när de går 
ut. De blir nämligen kräsna. Likaså måste man se till att den plats, dit de 
beger sig, inte är kall, ty kyla och hunger tvingar dem att magra. 5,16 När 
det gäller uppfödningen måste man sörja för nötdjuren på följande sätt. 
De kalvar som diar får inte ligga hos sina mödrar; de kläms nämligen. 
De skall föras in till amkorna på morgonen och då dessa återvänt från 
betet. Då kalvarna växt, skall amkorna stödjas genom att man kastar in 
grönfoder i fållorna. På samma sätt skall i dessa, liksom i alla stall, golvet 
vara av stenmaterial eller något liknande, så att klövarna inte ruttnar. 
Från höstdagjämningen betar kalvarna tillsammans med sina mödrar. 
5,17 Man bör inte kastrera före två års ålder, eftersom de hämtar sig med 
svårighet, om man gjort på annat sätt. Men de som kastreras senare blir 
hårda och oanvändbara. Precis som i andra boskapshjordar bör man varje 
år göra ett urval och mönstra ut de obrukbara, eftersom de tar utrymme 
för dem som kan lämna avkomma. Om någon ko mist sin kalv, är det 
lämpligt att till henne sätta sådana kalvar, som deras mödrar inte ger 
tillräckligt med di. Sexmånaders kalvar ger man agnar av durumvete, 
kornmjöl och späda växter samt ser till att de dricker morgon och kväll. 
5,18 Om deras hälsa finns det mycket avskrivet ur Magos böcker, och jag 
ser till att min koherde ofta läser något av detta. Antalet tjurar och kor 
bör vara det att det på 60 kor finns en ettårig tjur och en tvåårig. Vissa 
har mindre eller större hjordar, ty hos Atticus är det två tjurar på 70 kor. 
Antalet i hjordarna bestämmer en på ett sätt, en annan på ett annat. 
Vissa tycker att en hjord på 100 djur är lagom stor, och så tycker jag.  
Atticus har 120, som Lucienus.”

<om åsnor>
6,1 Detta sade han. Men Murrius, som kommit tillbaka i sällskap med 
Lucienus, medan Vaccius talade, sade: ”Jag skall helst tala om åsnorna, 
eftersom jag är från Reate, där de blir bäst och störst, och av den stam-
men har jag här tagit fram föl och ibland sålt till och med till dem i Ar-
kadien. 6,2 Den som alltså vill skaffa sig en bra åsnehjord skall först se 
till att han skaffar hingstar och ston av god ålder, så att de båda kan 
lämna avkomma så länge som möjligt. De bör vara kraftiga, hederligt 
skapta till alla delar, kraftig kropp, från en bra besättning och från de 
platser varifrån de bästa kommer. Det gör man på Peloponnesos, när 
man köper dem från Arkadien, och i Italien, när man köper från trakten 
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av Reate. Ty om de bästa murenae flutae [simmande muränorna] finns 
vid Sicilien och de bästa störarna vid Rhodos, så föds ju inte genast dessa 
fiskar likadana i alla hav. 6,3 Det finns två sorters åsnor, den ena vild, 
som man kallar onager och som det finns många hjordar av i Frygien 
och Lycaonien, och den andra tämjd, som alla i Italien. Som avelsdjur är 
vildåsnan lämplig, eftersom den lätt blir tam från att vara vild och aldrig 
blir vild från att ha varit tam. Eftersom de föds lika sina föräldrar skall 
både hingsten och stoet väljas så att de ser tilltalande ut. I handeln byter 
de ägare på samma sätt som andra husdjur med köp och överlämnande, 
och man brukar göra förbehåll för deras hälsa och felaktigheter. 6,4 De 
utfodras lämpligen med emmervete och agnar av korn. Stona betäcks 
före sommarsolståndet, så att de kommer att föda vid samma tid följande 
år. De avger nämligen sin livsfrukt under tolfte månaden. Då de är dräk-
tiga, tar man dem ur arbete, ty magen gör avkomman sämre på grund av 
arbetet. Men hingsten tar man inte undan från arbete, eftersom den blir 
sämre av att få lindring i ansträngningen. Vid nedkomsten iakttar man 
ungefär detsamma som på hästar. Efter födseln skiljer man inte fölen 
från mödrarna under ett år. Under följande år låter man dem vara hos 
mödrarna om nätterna och håller dem lätt tjudrade med remmar eller 
något annat. Under tredje året börjar man tämja dem till de saker, som 
var och en vill använda dem till. 6,5 Återstår att tala om antalet. Det är 
inte lämpligt att etablera hjordar av dessa utom av sådana som skall bära 
bördor, därför att de flesta sprids ut till kvarnar eller till åkerbruk, där 
något skall forslas eller till och med plöjas, där jorden är lätt som i Kam-
panien. Hjordar brukar etableras hos köpmän, som hos dem som från 
landsbygden kring Brundisium eller Apulien på klövjade åsnor forslar 
ner till havet olja eller vin och på samma sätt spannmål eller något annat.”

<om Hästar>
7,1 Lucienus sade: ”Jag skall också, när jag nu kommer, öppna fållorna 
och börja släppa ut hästarna, och då inte bara hingstarna, som jag har 
som beskällare, en på varje tiotal ston, liksom Atticus. Av dessa brukade 
aequern Quintus Modius, en tapper man, son till en officer, hålla ston 
precis som [i samma antal som] hingstar. De som vill skaffa sig hjordar 
av hingstar och ston, som några har på Peloponnesos och i Apulien, bör 
först titta på deras ålder, som de ger <följande> råd om: ’Vi ser till att 
de inte är yngre än tre år och inte äldre än tio.’ 7,2 Åldern på hästar (och 
på nästan alla som har odelade klövar och även på dem som har horn) 
sluter man sig till av att hästen sägs vid 30 månaders ålder först tappa de 
mellersta tänderna, två i överkäken och två i underkäken. Då de börjar 
sitt fjärde levnadsår, tappar de på samma sätt, och de förlorar då lika 
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många <till> närmast dem de förut tappade, och nu börjar de som de 
kallar columellares [pelarliknande] att växa fram. 7,3 Då femte året börjar, 
brukar de på samma sätt förlora två tänder i varje käke, medan de har 
gluggar som då börjar fyllas ut med nya; under sjätte året fylls tänderna 
på och under sjunde året har hästen alla sina tänder ersatta och fullta-
liga. Därför säger man att det är omöjligt att bestämma åldern på dem, 
som är äldre än så, om inte tänderna börjat sticka ut och ögonbrynen bli 
vithåriga och få hålor under, och då säger man av erfarenhet, att en sådan 
häst är sexton år. 7,4 Angående utseendet bör den vara av måttlig storlek, 
eftersom det inte är lämpligt att den är vare sig stor eller liten, och stona 
bör ha breda bakdelar och magar. De hingstar som man vill ha till avel 
bör väljas med kraftig kropp, vackra och så byggda att ingen kroppsdel 
passar illa ihop med de andra inbördes. 7,5 Hurudan en häst kommer att 
bli kan man sluta sig till av fölet, om det inte har något stort huvud, inte 
några vanställda lemmar, mörka ögon, icke trånga näsborrar, bakåtvikta 
öron, tät, mörk och något krusig man av ganska tunna strån, vikt åt högra 
sidan av halsen, en bred och fyllig bringa, breda skuldror, lagom stor buk, 
länder tryckta neråt, breda skulderblad, i hög grad dubbel rygg och om 
inte detta så åtminstone inte uppstickande <ryggrad>, en lång och lätt 
krusig svans, raka och likformiga ben, snarare vinklade inåt, runda och 
inte stora knän samt hårda hovar. Vidare bör det på hela kroppen ha 
blodkärl som är möjliga att se, eftersom den <häst> som är så beskaf-
fad är lätt att kurera när den är sjuk. 7,6 Angående härstamningen är 
det mycket viktigt varifrån den kommer, eftersom det finns många raser, 
och därför har de ädla raserna namn efter de trakter de kommer från, i 
grekland hästarna från Thessalien, från Apulien de apuliska, från Rosea 
de roseanska. Det är kännetecken på en häst, som kommer att bli bra, 
om den ute på betet tävlar med de andra hästarna i hjorden i att springa 
eller i annat för att bli den bäste eller om, när hjorden skall passera ett 
vattendrag, den ger sig ut bland de första och inte ser sig om efter de 
andra. Köpet av hästar går till på ungefär samma sätt som köp av oxar 
och åsnor, eftersom de byter ägare vid köpet under samma villkor, som 
det är föreskrivet i Manilius’ formulärsamling.

7,7 Hästarna skall ute på ängen helst få beta gräs men i stall och in-
hägnader utfodras med torrt hö. Då de fölat, skall man lägga till korn 
och ge dem vatten två gånger om dagen. För avel av dessa bör man låta 
betäckningen börja från vårdagjämningen fram till sommarsolståndet, så 
att fölningen kommer att infalla vid en lämplig tid. Man säger nämligen 
att stona föder sina föl på tionde dagen i tolfte månaden. De som föds 
efter den tiden blir vanligen missbildade och oanvändbara. 7,8 Då den 
årstiden kommit, bör hingsten släppas till stona två gånger om dagen, på 
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morgonen och på kvällen, genom försorg av en origa. Så kallas den som 
sköter betäckningen. Då han hjälper till och stoet binds upp blir de näm-
ligen snabbare betäckta och hingstarna blir inte uppeggade i onödan av 
sin lusta och spiller sin sperma. Stona ger själva tecken om hur länge det 
är tillräckligt att de ställs till förfogande, eftersom de försvarar sig <mot 
hingsten därefter>. Om det är problem med språnget mal man det inre 
av en sjölök med vatten till konsistensen av honung, och sedan gnider 
man stoets könsdelar med detta, när det brunstar. Å andra sidan gni-
der man hingstens näsborrar med något som luktar av stoets könsdelar.  
7,9 Fast otroligt bör följande berättas, som verkligen har hänt. Då en 
hingst inte kunde förmås att bestiga sin mor och origa fört fram honom 
med täckt huvud och tvingat honom att bestiga stoet, anföll hingsten 
honom och bet ihjäl honom, när han [hingsten] stigit av och täcket tagits 
bort från hans ögon. 7,10 Då stona blivit dräktiga måste man se till att 
de inte ansträngs för mycket eller befinner sig på kalla platser, eftersom 
kyla är mycket skadlig för dem när de är dräktiga. Därför måste man 
också i stallen skydda marken från fukt, hålla dörrar och fönster stängda 
och från krubborna sätta in långa störar mellan dem för att hålla dem 
åtskilda, så att de inte kan slåss med varandra. Ett dräktigt sto bör varken 
fyllas med foder eller gå hungrigt. 7,11 De som betäcker stona vartannat 
år säger, att stona blir mera långlivade och fölen bättre; precis som de åk-
rar, som odlas varje år, blir också de ston, som blir dräktiga varje år, mer 
utsugna. Tio dagar efter födseln skall <fölen> släppas ut på bete med 
sina mödrar, så att inte gödseln <i stallet> bränner deras späda hovar. Då 
fölen blivit fem månader skall man, när de återförts till stallen, lägga för 
dem kornmjöl malt med agnar eller något annat i växtväg, som de gärna 
äter. 7,12 Då de blivit ett år skall man ge dem korn och agnar så länge de 
ännu diar, och de skall inte tas från diandet tidigare än fulla två års ålder. 
Då de står hos sina mödrar skall man ibland hantera dem, så att de inte 
blir folkskygga när de skilts från stona, och av samma anledning skall 
man där hänga upp betsel och tyglar, så att unghästarna vänjer sig vid att 
se hur dessa ser ut och höra ljudet när de rör sig. 7,13 Då de sedan redan 
vant sig vid att komma till en människas hand skall man ibland sätta upp 
på dem en liten pojke, två eller tre gånger liggande på mage, därefter sit-
tande. Detta gör man, när unghästen är tre år, ty då växer den mest och 
får muskler. Det finns de som säger, att en unghäst kan köras in efter ett 
och ett halvt år men hellre efter tre års ålder, från vilken tid man brukar 
ge dem farrago. Detta laxerande medel är nämligen särskilt nödvändigt 
för hästarna. Detta bör man göra i tio dagar och inte låta djuren smaka 
någon annan föda under tiden. 7,14 Från elfte dagen till den fjortonde 
skall man ge korn och dag för dag öka givan lite. Det man gjort på den 
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fjärde dagen skall man hålla fast vid under de tio närmaste dagarna. Från 
den tiden skall hästen drivas lite och smörjas in med olja då den svettats. 
Om det skall bli kallt skall man göra upp eld i hästhagen. 7,15 Eftersom 
somliga av dem är lämpliga till militärt bruk, andra att dra vagnar, andra 
till avel, andra åter till kapplöpningar, skall de inte bedömas och skötas 
på samma sätt. Den som är erfaren i det militära tar därför ut somliga, 
föder upp dem och tränar dem, en kapplöpningskusk och konstryttare 
gör något annat och inte samma saker som den, som vill göra dem [häs-
tarna] till draghästar med sadeltäcken och resvagnar. Detsamma gäller 
inom militären, där man vill ha skarpa hästar i lägret [i strid] men å 
andra sidan lugna djur under marscherna. Det är särskilt denna skillnad 
som lett till seden att hästar kastreras. När testiklarna tagits bort blir de 
lugnare, detta eftersom de saknar sperma. De kallas cantherii [valacker], 
precis som de kastrerade galtarna hos svinen och kapunerna bland hön-
sen. 7,16 Inom medicinen finns det verkligen mycket att säga om tecken 
på sjukdomar och metoder att bota dem, och hästskötaren bör ha detta 
uppskrivet. Därför kallas av denna anledning särskilt i grekland djurlä-
kare för hippiatroi [hästläkare].”

8,1 Medan vi talade om detta kom från Menas en frigiven slav för att 
tala om att kakorna var färdiga och offerriten förberedd. Om de ville 
kunde de komma och själva förrätta offer för sitt eget bästa. ”Jag skall då 
inte tillåta”, sade jag, ”att ni går dit i förväg innan ni gett mig det tredje 
steget, det om mulor, hundar och herdar.”

<om mulor>
”Det blir ett kort tal om dem”, sade Murrius, ”ty mulorna och mulås-
norna är hybrider och resultatet av en korsning, inte ett eget släkte ända 
från rötterna. Av ett häststo och en åsnehingst blir det en mula, men 
av en hästhingst och ett åsnesto en mulåsna. 8,2 De är båda nyttiga att 
använda, men ingen av dem ger någon avkastning i form av avkomma. 
Ett helt nyfött åsneföl låter man dia ett häststo, av vars mjölk det blir 
större, eftersom man säger att den mjölken är bättre än åsnemjölken till 
uppfödning. Dessutom utfodrar man fölet med agnar, hö och korn. Man 
stöder även det sto, som man låter ge fölet di, så att det kan ge fölet näring 
i form av mjölk. Då fölet fötts upp på det sättet kan det användas för avel 
från tre års ålder, och det sätter sig inte på tvären, eftersom det är vant 
vid att umgås med hästar. 

8,3 Om man låter den unga åsnan betäcka <ett sto> vid en yngre ålder 
kommer dels den själv att åldras fortare, dels de som avlas av den att 
bli sämre. De, som inte har någon åsnehingst, som de låtit födas upp 
av ett häststo, och likväl vill ha en åsnehingst till avel, väljer av åsnorna 
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den hingst som är kraftigast, vackrast och av god härstamning, den ar-
kadiska, som de gamle brukade säga, eller den från Reate, som vi er-
farit, där några avelshingstar sålts för 30.000 eller 40.000 <sestertier> 
styck. Vi köper dem på samma sätt som hästar, gör samma förbehåll i 
köpet och gör vid mottagandet samma som angavs, när det gällde hästar.  
8,4 Dessa utfodrar vi i synnerhet med hö och korn, och det gör vi rikli-
gare före betäckningen, så att vi ger dem ökade krafter till språnget, och 
vid samma tid, som vi för dit häst-hingstarna, ser vi till genom en origa 
att <åsnehingstarna> betäcker stona. När stoet har fölat föder vi upp 
det [fölet] genom att låta det dia. 8,5 Om dessa fötts i trakter med kärr 
och annan väta har de mjuka hovar, och om de på sommaren drivits upp 
i bergen, som det sker i området runt Reate, får de på samma sätt mycket 
hårda hovar. När man skall köpa en hjord av mulor skall man ge akt på 
åldern och utseendet, så att de dels har förmåga att tåla ansträngning-
arna i körningarna, dels kan förnöja ens ögon när man ser på dem. Alla 
sorters vagnar dras nämligen på vägarna av dessa djur, förenade två och 
två. 8,6 Detta skulle du gilla som om jag vore en auktoritet från Reate”, 
säger han till mig, ”om du inte själv hade hjordar av hästston hemma 
och hade sålt hjordar av mulor. Den som kallas hinnus [mulåsna], av en 
hästhingst och ett åsnesto, är mindre än mulan till kroppen, i regel lite 
rödaktigare, med öron som hästens och man och svans lika åsnans. Den 
är likaså precis som hästen tolv månader i moderlivet. Dessa föder man 
upp och utfodrar precis som unghästar, och man får reda på deras ålder 
av tänderna.” 

<om Hundar>
9,1 ”Det återstår nu”, sade Atticus, ”beträffande de fyrfota djuren det som 
har med hundarna att göra, vilket angår oss i högsta grad, vi som sköter 
pälsbärande boskap. Hunden är nämligen en vakt lika mycket för djuren 
som för den, som behöver den [hunden] som medhjälpare för att försvara 
sig. Till denna kategori hör i synnerhet fåren, därnäst getterna. Dessa 
brukar nämligen vargen vilja ta, och mot vargen ställer vi hundarna 
som försvarare. Hos svinen finns det å andra sidan en del grisar som 
försvarar sig, galtar, kastrerade galtar och suggor. Dessa är nämligen nära 
vildsvinen, som ofta i skogarna har dödat hundar med sina huggtänder.  
9,2 Vad skall jag säga om den större boskapen, när jag vet att, när en hjord 
mulor betade och en varg kommit dit, <mulorna> spontant omringat 
vargen och dödat den genom att slå med hovarna, och att tjurar brukar 
ställa sig kropp vid kropp och med hornen lätt driva bort vargarna. Då 
det finns två sorters hundar, den ena en jakthund, som har med de vilda 
djuren i skogen att göra, den andra en som man skaffar sig som vakt och 
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som har med herden att göra, skall jag tala om den <sistnämnda> enligt 
strukturen på denna kunskap, uppdelad i nio delar.

9,3 Först skall man skaffa sig hundar av en lämplig ålder, eftersom 
valpar och gamla hundar inte är till skydd för vare sig sig själva eller fåren 
och dessutom ofta faller offer för vilda djur. De bör vara vackra att se 
på, ansenliga till storleken, med svarta eller grågula ögon, symmetriska 
näsborrar, svartgrå eller rödaktiga läppar, som varken är trubbiga uppåt 
eller neråthängande, tillbakadragen haka, två tänder lite uppstickande 
till höger och vänster och överkäkens tänder snarare raka än utstickande, 
så att de har spetsarna täckta av överläppen. 9,4 Vidare skall de ha stora 
huvuden, stora och nedhängande öron, tjocka nackar och halsar, långt 
mellan lederna på benen, raka ben och snarare utåtböjda [hjulbenta] än 
inåtböjda [kobenta], stora och breda fötter som spärras ut när de stö-
der på dem, väl åtskilda tår, hårda och krökta klor, en varken hornartad  
eller alltför hård trampdyna utan svampig och mjuk, sluttande rygg från 
toppen av bogen, varken uppstickande eller krokig ryggrad, tjock svans, 
skarpt skall, stort gap och helst ljus färg eftersom den då i mörker ser 
ut som ett lejon. 9,5 Dessutom vill man att tikarna skall ha spenar med 
jämnt antal vårtor. Likaså skall man se till att de är av god härstamning. 
Därför kallas de efter sina hemtrakter lakonska, epirotiska eller sallen-
tinska. Man bör se till att man inte köper hundar av jägare eller slaktare, 
då de senare är slöa på att följa tamboskap, de förstnämnda mer benägna 
att sätta efter en hare eller en hjort, om de får syn på någon, än att följa 
får. Därför är antingen en som köpts av herdar bättre, en som vant sig 
vid att följa får, eller också en som inte vant sig vid någonting. En hund 
vänjer sig nämligen lätt vid något, och den vanan blir fastare gentemot 
herdarna än gentemot djuren. 9,6 Då Publius Aufidius Pontianus från 
Amiternum köpt fårhjordar i bortersta Umbrien, ingick i köpet vallhun-
dar men inte herdar samt att herdarna skulle föra fåren till skogarna i 
Metapontum och hamnen i Heraclea. När herdarna, som fört fåren till 
dessa platser, återvänt hem tog sig hundarna efter några dagar, av längtan 
efter dessa människor, själva något att äta på landsbygden och återvände 
till herdarna i Umbrien, fastän det var flera dagsmarscher mellan <dessa 
platser>. Ingen av dem hade gjort det, som Saserna föreskriver i sin lant-
bruksbok: ’Den som vill att en hund skall följa honom skall ge hunden en 
kokt groda’. Det är av stor vikt att hundarna är av samma härstamning, 
eftersom de är till stor hjälp för varandra, om de är släkt. 9,7 Nu följer 
det fjärde, om köp. En hund blir en annans när den överlämnats från 
förre ägaren till nästa ägare. Samma förbehåll görs om hälsan och om 
skador som beträffande boskap, utom det som av hänsyn till ändamålet 
inte tas med. Somliga bestämmer ett pris för varje hundhuvud, andra att 
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valparna skall följa med tiken, andra att två valpar skall räknas som en 
hund, precis som att två lamm brukar räknas som ett får, och i regel att 
hundar som brukar vara tillsammans skall säljas <tillsammans>.

9,8 Hundens föda är närmare människans än fårets. Den lever näm-
ligen av kött och ben, inte växter eller löv. Man måste se noga till att den 
har något att äta, ty hunger kommer att driva hundar att söka föda, om 
ingen erbjuds, och det kommer att locka bort dem från boskapen, 9,9 om 
de nu inte, som vissa anser, kommer dithän att de sätter det gamla ord-
språket ur kraft9 eller till och med anspelar på sagan om Aktaion och tar 
till tänderna mot sin ägare. 9,10 Vidare bör man ge dem bröd av kornmjöl 
men då på så sätt att man ger dem det blandat i mjölk, eftersom de inte 
snabbt ger sig iväg från boskapen när de vant sig vid denna föda. Man 
tillåter inte att hundarna utfodras med köttet av ett självdött får, för att 
de inte skall lockas av smaken <på köttet> och därför inte kunna hålla sig 
borta <från fåren>. Man ger dem även avkok av benen och själva benen, 
krossade. Det gör deras tänder starkare och munnen vidare i öppningen, 
eftersom käkarna öppnas starkare, och de blir skarpare på grund av sma-
ken av benmärg. Man vänjer dem vid att på dagen äta där djuren betar, 
på kvällen där de har nattkvarter. 9,11 I början av våren börjar man låta 
dem para sig för avel. Då sägs de också löpa, det vill säga visa att de vill bli 
betäckta. Då de blivit dräktiga får de valpar runt sommarsolståndet, ty 
de brukar gå dräktiga tre månader åt gången. Under dräktigheten skall 
man hellre ge kornbröd än bröd av durumvete, ty de blir bättre närda av 
detta och ger bättre med mjölk. 9,12 Under digivningen efter valpningen 
skall man genast välja ut de valpar man vill ha kvar och ta bort de andra, 
om de är för många. Ju färre valpar du lämnar kvar, desto bättre blir de 
under digivningen på grund av tillgången till mjölk. Man lägger agnar 
under dem eller något annat, eftersom de lättare föds upp om de ligger 
mjukt. Valparna börjar se efter 20 dagar. Under de första två månaderna 
efter födelsen skiljs de inte från tiken utan avvänjs så småningom. Man 
föder upp dem flera på samma ställe och retar dem till att slåss, så att 
de blir skarpare, men man låter dem inte bli uttröttade, varigenom de 
skulle bli mer kraftlösa. 9,13 Man vänjer dem också vid att kunna bindas, 
först med lätta band, och om de försöker gnaga av dessa brukar man 
avskräcka dem med prygel från att vänja sig vid att göra så. På regniga 
dagar bör man lägga under löv eller hö i deras liggplatser av två anled-
ningar, nämligen så att de inte blir vare sig smutsiga eller genomkylda. 
9,14 Vissa kastrerar dem, eftersom de tror att de då inte överger hjorden 
i lika hög grad, andra gör det inte, eftersom de tror att hundarna genom 
kastreringen blir mind re skarpa. Vissa smörjer dem i öronen och mellan 
tårna med mandlar, som malts i vatten, eftersom flugor, fästingar och 
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löss brukar orsaka sår i dessa kroppsdelar, om man inte använder denna 
salva. 9,15 För att de inte skall såras av vilda djur sätter man på dem hals-
band, som kallas melium, det vill säga ett bälte runt halsen av hårt läder 
med huvudförsedda spikar, vilka innanför spikskallarna kläs med mjukt 
skinn, så att det hårda järnet inte skadar hundens hals. Om en varg eller 
något annat sårats av detta, gör det att även de andra hundarna, som inte 
har detta, är i säkerhet. 9,16 Antalet hundar brukar anpassas efter mäng-
den av boskap. Man anser det rimligt att en hund följer varje fåraherde. 
Om detta antal har en bestämt en gräns, en annan en annan, ty om det 
är trakter, där det finns många vilddjur, bör de vara flera, vilket gäller 
för dem som brukar följa fåren ut på långa skogsvandringar under som-
mar och vinter. Men för fårhjorden hemma på gården är två tillräckligt, 
alltså en hund och en tik. På det sättet är de nämligen mera till hands, 
eftersom den ene blir skarpare tillsammans med den andre, och om den 
ena hunden är sjuk blir inte hjorden utan hund.”

<om Herdar>
Då han tänkte efter om han möjligen förbigått något sade han: ”Denna 
min tystnad kallar nu någon annan till att tala. 10,1 Det återstår nämligen 
i denna del <att behandla> hur många herdar och av vilken sort man 
bör ha.” 

Cossinius sade: ”Till den större boskapen <skall man ha herdar> lite 
upp i åldern, <men> till de mindre djuren <kan man> till och med <ha> 
pojkar, och av dessa båda bör de vara starkare, som vistas ute i markerna, 
än de som finns hemma på egendomen och varje dag återvänder till går-
den. Därför är det möjligt att i skogarna se unga män, och till och med 
sådana med vapen, medan hemma på gårdarna inte bara slavpojkar utan 
till och med flickor har uppsikt över de betande djuren. 10,2 Dem, som 
vallar betesdjur, är det lämpligt att tvinga att vara ute i betesmarken hela 
dagen och låta djuren beta tillsammans men däremot övernatta var och 
en hos sin hjord. De bör vidare stå under en och samma boskapschef, och 
han bör snarare vara äldre än de andra och mer erfaren än alla andra, 
efter som de övriga med större jämnmod lyder den som är mer framståen-
de i ålder och kunskap. 10,3 Han bör dock vara dem överlägsen i ålder på 
det villkoret att han inte av ålderdom är ur stånd att uthärda vedermödor 
lika bra. Varken gubbar eller pojkar kan nämligen tåla svårigheterna i 
bergiga betesmarker och brant terräng, vilket de som följer boskapshjor-
dar måste tåla, särskilt då nötkreatur och getter, vilka är förtjusta i klip-
por och skogstrakter att beta i. Männens utseende bör väljas så att de är 
starka och snabba, viga, med lättrörliga lemmar och sådana som kan inte 
bara följa boskapen utan även försvara den mot vilddjur och rövare samt 
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vidare lyfta upp bördor på klövjedjur, rusa ut <till attack mot fiender> 
och kasta spjut. 10,4 Alla folkslag är inte lämpade till herdar, eftersom 
varken en baskul eller en turdul10 är lämplig, medan gallerna är särskilt 
lämpliga, i synnerhet <som herdar> åt dragdjur [storboskap]. Vid köp 
leder vanligtvis sex sätt till <att någon blir> laglig ägare: om han tillträtt 
ett rättmätigt arv; om han har erhållit <slaven> genom mancipation [for-
mell försäljning] från någon som han enligt civil rätt kunnat erhålla nå-
got från; om han inför rätta tillträtt ägande efter en som kunde överlåta 
det och där det var tillbörligt; om han fått <slaven> genom sedvanerätt; 
om han köpt slaven ur krigsbyte vid offentlig auktion; om slaven sålts 
på statens befallning inom någons konfiskerade eller inlösta egendom. 
10,5 När man köper dessa <herdar> brukar <herdens egen> personliga 
egendom ingå eller undantas och som förbehåll anges att slaven är frisk 
och fri från <begången> stöld och skador, eller, om han inte säljs med 
mancipation, att man lovar det dubbla eller, om man överenskommit så, 
det enkla <beloppet som skadestånd>. Deras [herdarnas] måltider bör 
om dagarna vara särskilda för varje hjord men om kvällen vid middagen 
en gemensam måltid för dem, som är under samme boskapschef. Chefen 
bör se till att all utrustning, som behövs för djuren och herdarna, följer 
med <hjordarna>, särskilt den som behövs till människornas uppehälle 
och till bot för djuren. Till detta håller ägarna klövjedjur, somliga häst-
ston, andra i stället för dessa något annat, som kan bära en börda på 
ryggen.

10,6 Vad angår aveln av människor så är den lätt när det gäller de her-
dar, som alltid finns hemma på egendomen, eftersom de har en sambo på 
gården och herdarnas kärleksgudinna inte söker någonting längre bort 
än denna. Men till dem, som driver hjordar i obanade och skogiga platser 
och söker skydd mot regn inte i hus utan i tillfälliga hyddor, anser många 
det nyttigt att knyta kvinnor som följer hjordarna, gör i ordning mat åt 
herdarna och får dessa att vara mer tillstädes. 10,7 Men dessa kvinnor 
skall vara starka, inte fula. I många trakter står de inte männen efter 
när det gäller arbete, såsom man överallt kan se i Illyrien, eftersom de 
kan valla betesdjur, bära fram ved till elden och laga mat eller ha uppsikt 
över utrustningen vid lägret. 10,8 Om deras uppfödning påstår jag att de 
samtidigt är ammor och mödrar.”

Han såg på mig samtidigt och sade: ”Som jag hört dig säga, då du 
kommit till Liburnien, att du där sett familjemödrar samla ved och sam-
tidigt amma barn, somliga ett var, andra två, vilka visade att våra kvin-
nor, som ligger några dagar i mjuka sängar, är som spröda stänglar och 
förkastliga.”

10,9 Jag sade till honom: ”Förvisso. Ty i Illyrien är det mer än detta, 

m a r c u s  t e r e n t i u s  v a r r o  2,10,4–2,10,9



• 162 •

nämligen att en havande kvinna ofta, när tiden att föda kommit, inte av-
lägsnar sig långt från arbetet och att hon, när hon fött, kommer tillbaka 
med sitt barn, så att man kunde tro att hon hittat det och inte fött det. 
Och inte nog med det, utan de som de där kallar jungfrur, ofta på 20 år, 
förnekas inte av deras sedvänja friheten att ligga med vem de vill före 
äktenskapet, få vandra utan sällskap och även föda barn.”

10,10 <Han fortsatte:> ”Det som har att göra med hälsan för männi-
skorna och boskapen och som kan botas utan en läkare, det bör boskaps-
chefen ha skrivet. Det är nämligen inte lämpligt att han är analfabet, 
eftersom han ingalunda kan göra i ordning räkenskaperna för ägarens 
boskap på rätt sätt. Om antalet herdar brukar somliga bestämma snå-
lare, andra frikostigare. Jag har bestämt en herde för varje 80 raggiga får, 
men Atticus en på 100. 10,11 Om fårhjordarna är stora, vilka somliga gör 
på tusental, kan man lättare dra ner på antalet personer än när hjordarna 
är mindre, som både Atticus’ och mina är. Mina är på 700 djur, men du 
har, som jag tror, haft hjordar på 800 och då också en tiondel baggar, 
som jag också har. Till en hjord om 50 hästar behövs två man, och var 
och en av dessa skall ha ett inridet sto för sin räkning i de trakter där 
stallknektar brukar föra hästarna ut på bete, som det ofta sker i Apulien 
och Lukanien.

11,1 Eftersom vi har fullgjort vad vi lovat, så låt oss ge oss iväg!”
”Ja”, sade jag, ”om ni först tillfogar något om den speciella avkastning-

en av boskap, som det förut sagts, nämligen om mjölken och ullen.”

<om mjölk ocH ost>
<Cosinius fortsatte:> ”Mjölken är det mest närande av alla flytande 
produkter, som vi tar som livsmedel, och då först fårmjölken, därnäst 
getmjölken. Men den som laxerar bäst är stomjölken, sedan åsnemjölken, 
därnäst komjölken och sist getmjölken. 11,2 Men det finns vissa olikhe-
ter inom dessa på grund av både fodret, slaget av djur och mjölkningen: 
av fodret, eftersom den <mjölk> är bra som livsmedel, som kommer av 
boskap som levt på korn, halm och i allmänhet alla slags torrt och fast 
foder; som laxermedel passar bäst den från djur, som levt på grönfoder, så 
mycket mera om där också finns några av de växter som brukar rensa våra 
kroppar, när vi tar dem ensamma; efter djurens natur, eftersom mjölken 
är bättre från friska djur och från dem som ännu inte är så gamla än 
från dem, som är tvärt emot; av mjölkningen och <kalvens> födelse, då 
den är bäst som varken är alltför långt från stävan [alltså efter mjölk-
ningen] eller tagits genast efter kalvningen. 11,3 Av de ostar, som tillverkas 
av denna mjölk, är de av komjölk mest näringsrika men också de, som 
svårast passerar magen när man ätit dem, därnäst de av fårmjölk, och 
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minst näringsrika och lättast att smälta de av getmjölk. Det är också en 
skillnad på om ostarna är mjuka och nygjorda eller torra och gamla, då 
de mjuka är nyttigare som livsmedel och inte stannar kvar i kroppen, 
medan de gamla och torra ostarna är tvärtom. 11,4 Man börjar göra ost 
från Sjustjärnornas uppgång på våren fram till Sjustjärnorna på som-
maren. På våren mjölkar man på morgonen för att göra ost, under övriga 
årstider under middagstimmarna, fastän samma saker inte sker lika på 
alla ställen på grund av skillnaderna i platser och foder. Till två congii 
[6,6 l] mjölk sätter man löpe av en olivs storlek, så att den koagulerar, och 
då bättre från hare och killing än från lamm. Andra tillsätter som löpe 
mjölk från en gren av fikon samt ättika, och likaså strör de på några andra 
preparat, vilket somliga greker kallar opon, andra dakryon.” 

11,5 ”Jag ville inte neka till”, säger jag, ”att det är därför som herdarna 
planterat ett fikonträd vid den gudomliga Ruminas lilla tempel. Där bru-
kar de nämligen offra mjölk i stället för vin och vidare djur som ger mjölk. 
Ty bröstvårtan kallas ju rumis eller rumina, som de gamle brukade säga, 
och av det ordet [rumis] kallas även nu lammen subrumi [under bröstet], 
eller lactantes [diande] av ordet lac [mjölk].”

11,6 <Cosinius återtog:> ”Av de sorters salt som brukar användas är 
salt från gruva bättre än havssalt.”

<om ull>
<Atticus tog ordet:> ”Angående fårens klippning lägger jag först märke 
till, innan jag börjar arbetet, om de har skabb eller sår, så att de behandlas, 
om det är nödvändigt, innan de klipps. Tiden för klippningen är mellan 
vårdagjämningen och sommarsolståndet, när fåren börjat svettas, och 
av detta svett kallas den nyklippta ullen sucida [svettklippt]. 11,7 De ny-
klippta fåren smörjer man samma dag in med vin och olja, och åtskilliga 
blandar även i vitt vax och svinfett. Om fåret brukar vara klätt, smörjer 
man noga även den fäll, som det har som täcke, på insidan med samma 
preparat och täcker det igen. Om något får fått ett sår under klippningen 
smörjer man in det stället med flytande tjära. Raggiga får klipper man 
runt kornskörden, på andra håll före höskörden. 11,8 Vissa klipper fåren 
två gånger per år, som i Hitre Spanien, och gör klippningar var sjätte 
månad. De satsar dubbelt så mycket arbete, eftersom de tror att det på 
så sätt blir mer ull, av samma uppfattning som somliga slår ängarna två 
gånger. De noggrannare brukar klippa fåren på utbredda små mattor 
för att inte några tottar skall försvinna. 11,9 Till detta arbete väljs klara 
dagar, och på dem håller de på från fjärde timmen till tionde. Då fåret 
klippts under varmare sol blir av svetten dess ull mjukare, tyngre och av 
bättre färg. Då ullen tagits bort och kramats ihop kallar somliga den för 
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vellera, andra för vellimna, och av det ordet kan man sluta sig till att man 
kom på att rycka [vellere] ullen innan man började klippa den. De som 
fortfarande rycker ullen håller fåren fastande tre dagar i förväg, eftersom 
dessa inte håller kvar ullens rötter så bra när de är svaga. 11,10 överhuvud 
sägs fårklippare första gången ha kommit till Italien från Sicilien år 453 
från Roms grundläggning, som det står skrivet med bokstäver i ett min-
nesmärke i Ardea, och att Publius Titinius Mena fört in dem. Statyer av 
de gamle visar att det fordom inte fanns barberare, eftersom de flesta har 
stort hår och skägg.”

11,11 Cossinius fortsatte: ”Liksom fåret lämnar avkastning av sin ull 
till kläder, så lämnar geten från sin ragg material till bruk på sjön, till 
krigsmaskiner och utensilier hos hantverkarna. Dessutom saknas det 
inte folkstammar, där man går klädd i dessa skinn, som i gaetulien och 
Sardinien. Att denna användning också förekommit hos de gamla gre-
kerna framgår av att i tragedierna gubbarna brukar kallas diphtheriae 
[pälsklädda] av detta skinn, och <så även> de som sysslar med lantligt 
arbete i komedierna. Så bär till exempel en ung man ett <sådant> hos 
Caecilius <Statius> i komedin Hypobolimaeus och en gubbe hos Teren-
tius i Heautontimoroumenos.”

11,12 <Atticus återtog:> ”getterna klipps i en stor del av Frygien, 
efter som de har tjocka pälsar, och av det brukar man tillverka cilicia [get-
hårsmattor] och övriga alster av det slaget. Men eftersom denna klipp-
ning först skedde i Kilikien säger man att de i Kilikien gav upphov till 
detta namn.”

Detta sade de [troligen Vaccius och Atticus], och Cossinius hade ingen-
ting att ändra i detta. Samtidigt kom en Vitulus’ frigivne slav, <som var> 
på väg från trädgårdarna till staden, till oss och sade: ”Då jag var sänd till 
dig, gick jag till ditt hus för att be dig att inte göra festdagen kortare utan 
komma genast.” Därför, min käre Turranius Niger11, gick Scrofa och jag 
till Vitulus i trädgårdarna, de andra dels hem till sig, dels till Menates. 
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tredje boken

1,1 När det nu av tradition finns två livsformer för människorna, livet på 
landet och livet i staden, varför står det då inte utom tvivel, Pinnius, att 
dessa <levnadssätt> inte bara är skilda åt i fråga om platsen utan också 
har olika bakgrund vad avser tiden? Livet på landet är nämligen mycket 
äldre, eftersom det har funnits en tid när människorna odlade jorden 
men inte hade någon stad. 1,2 Men då nu Boeotiens Thebe anförs som 
den äldsta grekiska staden, vilken kung Ogygos skall ha byggt, så är på 
romersk mark Rom den äldsta, som kung Romulus byggde. Ty härvidlag 
är det först nu som det följande kan sägas, och inte när Ennius skrev det: 
”Sjuhundra år, lite mer eller lite mindre, är det sedan det berömda Rom 
grundades under höga förebud.”1 1,3 Thebe, som sägs vara grundat före 
Ogygus’ översvämning, är ungefär 2 100 år gammalt. Om du jämför den 
tiden med den tidpunkt, då man började odla jorden, bodde i hus och 
kojor och inte visste vad mur och stadsport var för något, överträffar bön-
derna stadsborna med en väldig mängd år. 1,4 Detta är inte märkligt, ty 
den gudomliga naturen har givit oss åkrarna men mänskligt vetande har 
byggt våra städer, medan all slags vetenskap sägs ha utvecklats i grekland 
under de <senaste> tusen åren, men det på landsbygden aldrig saknats 
fält som kunnat odlas. Dessutom är åkerbruket inte endast äldre utan 
även bättre. Därför var det inte utan anledning som våra förfäder flyttade 
sina landsmän från staden ut på landet, eftersom de både fick livsmedel 
under fredstid från romerska bönder och skyddades av dem under krigs-
tid. 1,5 Det var heller inte utan anledning som de kallade samma jord 
samtidigt moder och Ceres och trodde, att de som odlade jorden hade 
ett fromt och nyttigt liv samt var de enda kvarlevande av kung Saturnus’ 
ättlingar. Med detta stämmer överens att man helst kallar de heliga riter, 
som sker till Ceres’ ära, för initia [startpunkter]. 1,6 Lika mycket visar även 
själva namnet Thebe att marken är äldre, eftersom staden fått sitt namn 
av typen av landsbygd och inte av grundaren. Ty på det gamla språket 
kallar i grekland de eoliska boeotierna kullar för tebae utan aspirering, 
och i Sabinerlandet, dit pelasgerna kom från grekland, säger de så fort-
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farande, som vi har ett spår av på Via Salaria i Sabinerlandet inte långt 
från Reate, då de kallar en milslång backe för tebae. 1,7 De hade i början, 
på grund av fattigdom, en synnerligen lite uppdelad odling av marken, 
eftersom de, härstammande från herdar som de var, sådde och förde bo-
skap i bet på samma fält. De förmögenheter, som senare växte till, delade 
de upp och det medförde att somliga kallades åkerbrukare, andra herdar. 
1,8 Även denna <sistnämnda> verksamhet är tvåfaldig, fast inte erkänd 
så av någon i tillräcklig omfattning, eftersom djurhållningen runt gården 
är en sak, den ute på fälten något annat. Den sistnämnda är välkänd och 
ansedd, eftersom den också kallas pecuaria [boskapsskötsel], och rika 
män har på grund av detta vidsträckta betesmarker, antingen arrende-
rade eller köpta. Då den förstnämnda, den hemma vid gården, tycks lågt 
stående har vissa slagit ihop den med åkerbruket, fastän det handlar om 
djurhållning, och den har vad jag vet inte blivit fullt ut presenterad helt 
fristående av någon. 1,9 Då jag ansåg att det finns tre slags lantbruk, som 
etablerats på grund av avkastningen, nämligen först åkerbruket, därpå 
boskapsskötseln och så det tredje, det om djurskötseln hemma på gården, 
har jag planerat tre böcker, varav jag skrivit två, den första till min hustru 
Fundania om åkerbruket, den andra till Turranius Niger om boskaps-
skötseln. Den som nu återstår, den tredje, den om produktionen hemma 
på gården, sänder jag härmed till dig, <Pinnius>, eftersom jag ansåg att 
jag borde skriva den huvudsakligen för dig på grund av vårt grannskap 
och vår vänskap. 1,10 Ty då du hade din gård, väl värd att besöka med 
arbeten i stuck och intarsia samt ädla mosaikgolv, men skulle ha ansett 
att något fattades, om inte väggarna också var prydda med dina böcker, 
så har jag också sänt detta till dig för att gården skulle bli ännu mer prydd 
av sin avkastning, så långt detta är möjligt. Jag erinrade mig då de samtal 
som vi haft om den fulländade lantgården, och jag skall här börja min 
beskrivning av dessa samtal.

2,1 Under valet av ediler, när jag och senatorn Quintus Axius, från 
samma tribus som jag, i solhettan avgivit våra röster och ville vara med i 
skaran runt den kandidat som vi stödde, när denne återvände hem, sade 
Axius till mig: ”Föredrar du att vi, medan rösterna nu sorteras, utnyttjar 
skuggan i Villa publica framför att bygga <en villa> åt oss med den halva 
ja-rösten hos en kandidat utan ämbete?”2

”Jag tror”, sade jag, ”inte bara att, som man säger, ett dåligt råd är 
sämst för den som ger det, utan också att ett gott råd måste anses gott 
för både den som ger rådet och den som får det.”

Därför gick vi och kom fram till Villa publica. 2,2 Där hittade vi au-
guren Appius Claudius sittande på <en av> bänkarna för att finnas till 
hands för konsuln, om något krävde detta. Till vänster om honom satt 
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också Cornelius Merula, tillhörande en konsulsfamilj, och Fircellius 
Pavo från Reate samt till höger Minucius Pica och Marcus Petronius 
Passer. Då vi kommit fram till Appius sade Axius skämtsamt till honom: 
”Tar du upp oss i din voljär, där du sitter bland dina fåglar?”

2,3 Han svarade: ”Javisst, och särskilt dig, vars frikostiga fåglar jag 
fortfarande rapar av, de som du satte fram för mig för några dagar sedan 
på din gård i Reate, när jag var på väg till sjön Velinus för att behandla 
tvisterna mellan invånarna i Interamna och dem i Reate. Men är då inte 
denna gård, som våra förfäder byggde, enklare och bättre än din eleganta 
där i Reate? 2,4 Var ser du här citrusträ och guld? Cinnober eller him-
melsblått? Medaljonger och mosaiker? Där borta är ju allt <skaffat> mot 
guld. Och medan denna gård är gemensam för hela folket, så är ju gården 
där enbart din, den här en dit medborgare och andra invånare beger sig 
på väg från Marsfältet, den där en dit hästar och åsnor beger sig, den här 
särskilt till gagn för skötseln av staten, där kohorterna som dragits ihop 
åt konsuln för mönstring slår läger, där de visar upp sina vapen och där 
censorerna tar emot folket för folkräkningen.”

<det finns olika sorters gårdar>
2,5 Axius genmälde: ”Denna din gård i bortre ändan av Marsfältet är ju 
en nyttobyggnad och inte mer påkostad med prydnader än alla i hela 
Reate! Din är ju täckt med målade tavlor och likaså med statyer, medan 
det i min inte finns ett spår av Lysippus eller Antifilos men gott om spår 
av en hackare eller en herde. Och medan min där borta inte saknar en 
stor jordareal och därtill en som är förskönad av odling, så har din här 
ute varken åker, oxe eller sto. 2,6 Kort sagt, vad är det din gård har som 
liknar den gård, som din farfar och farfars far hade? Den har ju nämligen 
inte skådat någon höskörd på logen, som den andra har, eller en vinskörd 
i vinrummet eller spannmålsskörd i magasinet. Ty eftersom byggnaden 
ligger utanför Rom så är den därför inte en gård i högre grad än deras 
byggnader, vilka bodde utanför Porta Flumentana [porten mot Tibern] 
eller i stadsdelen Aemilia.” 

2,7 Appius skrattade och sade: ”Eftersom jag inte vet vad en gård är för 
något, skulle jag vilja att du lärde mig det så att jag inte av oförstånd tar 
miste, när jag nu vill köpa en lantgård av Marcus Seius i trakten av Ostia. 
Men om de byggnader inte är gårdar, vilka inte har en åsna som din, som 
du visade mig hos dig och som du hade köpt för 40.000 sestertier, så är 
jag rädd att jag i stället för en gård i Ostia köper ett Seius’ hus <hus som 
bringar olycka åt sin ägare> på stranden. 2,8 Denna byggnad har här 
denne Lucius Merula förlett mig att vilja skaffa mig, när han sade att han 
inte tagits emot av ett hus som han var mer förtjust i, då han varit hos 
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Seius några dagar, och dock hade han där inte sett någon målning eller 
någon staty av brons eller marmor och inte heller vinpressar, oljekrus 
eller olivkvarnar.”

2,9 Axius tittade på Merula och sade: ”Vad är då det där för lantgård, 
om den inte har vare sig stadsmässiga prydnader eller de inslag som pas-
sar på landet?”

Merula svarade då honom: ”Är väl då din lantgård vid hörnet av sjön 
Velinus, den som varken en målare eller en stuckatör någonsin sett, en 
lantgård i mindre grad än den i Rosea, som är elegant utstyrd med fresker 
och som du som ägare har gemensam med en åsna?”

2,10 Då Axius med en nick visat att den gård, som var en enkel och 
lantlig, i ingen mån var mindre en lantgård än den som var bådadera, 
både lantlig och stadsmässig, och frågat vad Merula drog för slutsatser av 
detta, sade denne: ”Vad nu? Om din egendom i Rosea är att berömma på 
grund av sin djurskötsel och den med rätta kallas en lantgård, eftersom 
boskap betar där och står i stall, så bör av en liknande anledning också 
den kallas lantgård, där man tar ut stor avkastning genom djurhållning. 
2,11 Vad betyder det nämligen om man tar in avkastningen från får eller 
från fåglar? Är för dig avkastningen av nötkreatur angenämare, de varur 
bin föds, än av de bin som gör sitt arbete i kuporna vid Seius’ gård? Säljer 
väl du från din gård där födda baggar till slaktaren för mer pengar än vad 
Seius här säljer vildsvin för till kötthandlaren?”

2,12 ”Varför skulle då jag”, sade Axius, ”inte kunna ha sådana där 
<bin> på min gård i Reate, om det nu inte blir sikulisk honung hos Seius 
och korsikansk3 i Reate eller den köpta ollonskogen här gör galten fet 
medan gratisbetet där borta gör honom mager?”

<om avkastningen av  
djurHållningen på gården>

Appius sade då: ”Merula har inte förnekat att sådana slags djurhållning, 
som Seius bedriver, kan ske hos dig, men jag har själv sett att de inte 
finns. 2,13 Det finns nu två slags boskapsskötsel, en ute på fälten, där 
den är inriktad på nötkreatur, och en annan hemma vid gården, i vilken 
ingår höns, duvor, bin och det andra som brukar födas upp vid en lant-
gård. Om detta har både karthagern Mago, Cassius Dionysius och andra 
lämnat oss vissa upplysningar var för sig och utspritt i sina arbeten, vilka 
sedan Seius verkar ha läst. Han tycks sedan på grund av detta få större 
avkastning av dessa slags djurhållning på en enda lantgård än vad andra 
får av en hel egendom.”

2,14 ”Förvisso”, sade Merula, ”ty jag har där sett stora flockar av gäss, 
hönor, duvor, tranor, påfåglar och vidare sjusovare, fisk, vildsvin och  
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övrigt villebråd. Hans bokhållare, en av hans frigivna slavar, som varit 
i tjänst hos Varro och i husbondens frånvaro brukade ta emot mig som 
gäst, sade mig att han [Seius] genom dessa verksamheter varje år brukade 
få ut mer än 50.000 sestertier ur lantgården.”

Då Axius blev förvånad över detta sade jag: ”Du känner visst till min 
tants egendom i Sabinerlandet vid tjugofjärde milstenen på Via Salaria 
från Rom räknat?”

2,15 ”Visst”, sade han. ”Där brukar jag på sommaren dela dagen vid 
middagstid, när jag är på väg från Rom till Reate, eller om vintern ordna 
mig övernattning, när jag kommer därifrån.”

<Varro fortsatte>: ”Och på denna lantgård finns en voljär, och ur den 
ensam vet jag att det kommit 5 000 kramsfåglar till tre denarer styck, 
så att bara den delen detta år givit gården 60.000 sestertier, två gånger  
så mycket som din egendom i Reate om tvåhundra plogland [50 ha] bru-
kar ge.”

”Vad då? 60,” sade Axius, ”60, 60! Du skämtar.”
2,16 ”60!” sade jag. ”Men för att nå denna intäkt så kommer du att be-

höva en bankett, någons triumftåg, som Scipio Metellus’ tåg då var, eller 
gillesfester, som nu, oräkneliga som de är, får kötthandlarens affärer att 
blomstra. Även om du nu inte kan vänta dig denna vinst alla år, hoppas jag 
att din voljär inte gör dig besviken, och med dagens seder händer det inte 
något annat än att du sällan räknar fel. Hur många år finns det nämligen, 
då man inte ser ett stort kalas eller ett triumftåg eller gillena inte festar?” 

”Tvärtom. På grund av överdådet”, sade han, ”är det på något sätt ett 
stort kalas varje dag innanför Roms stadsportar.”

2,17 <Varro>: ”Sade inte på samma sätt Lucius Abuccius, en som ni vet 
förträffligt lärd man, vars verk är i klass med Lucilius’, att hans egendom 
i Alba alltid överträffades i avkastning av hans lantgård? Åkrarna gav 
nämligen mindre än 10.000 sestertier, gården mer än 20.000. Om han 
skaffat en gård nära havet, på vilket ställe han ville, skulle han av denna 
få ut mer än 100.000 sestertier <om året> utan någon öppen jord. Sålde 
inte Marcus Cato nyligen, när han blivit förmyndare för Lucullus, fisk för 
40.000 sestertier ur hans fiskodlings dammar?”

2,18 Axius sade: ”Min vän Merula, jag ber dig, låt mig bli din elev i 
fråga om djurhållning på en lantgård.”

Han svarade: ”Jag skall genast börja, så snart du lovat mig min lärar-
lön, en middag.”

<Axius>: ”Jag vägrar då inte, och redan i dag tror jag på din den där 
djurhållningen.”

Appius sade: ”Jag tror det blir så snart bland dina husdjur på gården 
gäss eller påfåglar dött.”
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<Axius> svarade honom då: ”Vad har det då för betydelse om ni äter 
självdöda fåglar eller fiskar, vilka ni aldrig äter annat än som döda? Men 
jag ber dig, led mig in på vägen mot insikt i djurhållningen hemma vid 
gården och visa mig dess betydelse och dess utseende.” 

<inriktningar av djurHållningen på gården>
3,1 Merula sade då, utan att ta illa upp: ”För det första måste husbonden 
vara kunnig om det som djur kan utfodras och uppfödas med på och runt 
gården, så att de blir till avkastning och behag för sin husbonde. Det finns 
tre inriktningar i denna verksamhet, voljärer, harhägn och fiskdammar. 
Med voljärer menar jag hus för alla bevingade varelser, som brukar födas 
upp innanför gårdens murar. 3,2 Med harhägn vill jag att du förstår inte 
bara det som våra förfäder kallade så, där det bara finns harar, utan alla 
inhägnader som ligger i närheten av gården och som har djur instängda 
för att uppfödas. På samma sätt menar jag med fiskdammar de <dam-
mar> som håller fiskar instängda i sött eller salt vatten intill gården. 3,3 
Var och en av dessa grupper kan delas in i åtminstone två typer, så att i 
den första typen de <fåglar> ingår, som är nöjda med enbart mark, som 
påfåglar, duvor och kramsfåglar, och i den andra de som inte är nöjda 
med enbart mark utan också kräver vatten, som gäss, krickor och ankor. 
På samma sätt har den andra gruppen, den som är inriktad på jakt, två 
olika typer, den första den där vildsvin, hjort och hare ingår, och den 
andra med dem, som också verkar utanför gården, som bin, snäckor och 
sjusovare. 3,4 Även av den tredje gruppen, den med vatten, finns det två 
typer, dels den där fiskarna lever i sötvatten, dels den där de har havsvat-
ten. Angående dessa sex typer skall man till dessa tre grupper på samma 
sätt skaffa tre slags experter, nämligen fågelfängare, jägare och fiskare,  
eller också från sådana köpa de <djur> som du med dina noggranna sla-
vars hjälp skall sköta i avel fram tills de får avkomma, sedan föda upp 
dem som fötts och slutligen göda dem, så att de kan komma till kött-
handlaren. Därtill bör man också ta in en del till gården utan fågelfänga-
rens, jägarens eller fiskarens nät, såsom sjusovare, snäckor och hönor. 
3,5 Den skötsel, som rör dessa, var den första som etablerades hemma 
på gården, ty inte endast har Roms augurer först skaffat sig kycklingar 
till sina auspicier, utan familjefäderna gjorde detsamma på landet. Som 
den andra kom sedan den <grupp>, som stängdes in vid gården för jak-
tens och bikupornas skull, ty bina använde nämligen från början husens 
tak under takskägget. Som den tredje gruppen började man anordna 
fiskdammar med sötvatten och tog till sig fiskar, som fångats i floderna.  
3,6 Det finns två stadier i alla dessa tre grupper, det tidigare, som den 
gamla torftigheten skapade, och det senare, som kom med det senare 
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överdådet. Det där första stadiet var våra förfäders gamla, där det dock 
fanns två olika platser för fåglar, alltså dels på plana marken gården, där 
höns pickade, och deras avkastning var ägg och kycklingar, dels den högt 
belägna, där duvor fanns uppe i tornen eller i husens övre del. 3,7 Nu 
finns däremot voljärer med en ny beteckning, eftersom de kallas ornitho-
nes, som husbondens gom har skapat åt sig, så att man har större utrym-
men under tak än vad man förr hade i hela gården, där kramsfåglar och 
påfåglar kan hållas inomhus. 3,8 I den andra gruppen, harhägnet, såg 
din fader, Axius, aldrig något <annat> resultat från jakten än en liten 
harpalt, och den inhägnaden var heller inte stor, där man nu hägnar in 
med stängsel åtskilliga plogland för att där ha många vildsvin och hjortar. 
När du”, sade han till mig, ”köpte din egendom i Tusculum av Marcus 
Piso, fanns inte där många vildsvin i hägnet? 3,9 Vem hade väl, för att nu 
komma till det tredje, en fiskdamm annat än med sött vatten och i den 
<annat än> pigghaj och multe? Å andra sidan, vad finns det nu för odåga 
som inte säger att det gör honom detsamma, om han har ett kärr fullt 
av dessa fiskar eller av grodor? Sade inte Filippus, när han tagit in hos 
sin gästvän Ummidius i Casinum, denne satt fram för honom en vacker 
abborre ur sin flod och han smakat den och spottat ut den, ’Må jag gå 
under, om jag inte trodde att det var fisk!’ 3,10 Till samma överdåd, som 
vår tidsålder drivit harhägnen, har den också drivit fiskdammarna ända 
ner till havet och kallat in stim av havsfiskar i dem. Har inte Sergius på 
grund av detta kallats för Orata och Licinius för Murena? Vem känner 
inte till Filippus’, Hortensius’ eller Lucullus’ fiskdammar på grund av 
deras rykte? Därför, Axius, säg mig vad du vill att jag skall börja med!”

<om voljärer>
4,1 Axius sade: ”Jag vill då börja bakom främsta linjen, som de säger i det 
militära, det vill säga från nutiden hellre än med flydda tider, eftersom 
man får större avkastning av påfåglar än av höns. Och jag skall inte sticka 
under stol med att jag vill börja med voljären, eftersom kramsfåglarna 
har gjort detta ord [”voljär”] liktydigt med ’vinst’. Fircellias de där 60.000 
sestertierna4 har upptänt mig till girighet.” 

4,2 Merula sade: ”Det finns två sorters voljärer, den ena för nöjes skull, 
som Varro här har gjort vid Casinum, vilken funnit många beundrare, 
den andra för avkastningens skull; till den senare hör att vissa kötthand-
lare har slutna områden både i staden och på landet, arrenderade särskilt 
uppe i Sabinerlandet, eftersom kramsfåglarna där förekommer talrikt 
på grund av landsbygdens natur. 4,3 En voljär, som var en kombination 
av dessa två, ville Lucullus se som en tredje kategori, en sådan som han 
inrättade uppe i Tusculum, så att han i samma hus som voljären hade 
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en matsal inrättad, där han brukade äta läckert och kunde se somliga 
fåglar ligga tillagade på uppläggningsfatet och andra flyga instängda runt 
fönstren. Detta har man funnit mindre ändamålsenligt, ty fåglarna som 
flyger bakom fönstren är inte så behagliga för ögonen som det stör att en 
främmande lukt fyller näsborrarna.

<om kramsfåglar>
5,1 Men efter vad jag tror du föredrar, Axius, skall jag tala om den <vol-
jär> som man gör i ordning för avkastningens skull, alltså den varifrån 
man hämtar feta kramsfåglar, inte den där man intar dem. Därför blir 
det en stor bur, en pelarhall täckt med taktegel eller ett nät, där några 
tusen kramsfåglar och trastar kan stängas in. 5,2 Andra för dessutom 
även dit andra fåglar, som säljs dyrt när de är gödda, som ortolansparvar 
och vaktlar. In i denna byggnad bör det komma vatten genom ett rör och 
sedan helst spridas genom smala rännor, som är lätta att torka ur – ty 
om vattnet där sprids i bredare <flöden>, förorenas det lättare och blir 
odugligt att dricka – och sedan bör det som är för mycket rinna bort 
med självfall genom ett rör, så att fåglarna inte mår illa av orenlighet.  
5,3 Det bör ha en låg och trång dörr, helst av det slag som de kallar coclia 
[snäcka], som det brukar vara på arenan där tjurar brukar kämpa. Vidare 
skall det vara få fönster och så placerade, att träd eller fåglar utanför inte 
syns, eftersom åsynen och längtan efter dessa får de instängda fåglarna 
att magra. Platsen bör vara så ljus, att fåglarna kan se var de kan sätta 
sig och var det finns mat och vatten. Man bör låta en yta runt dörrar och 
fönster utföras i slät stuck, så att en råtta eller något annat djur inte kan 
komma in någonstans. 5,4 Runt väggarna i denna byggnad bör det på 
insidan finnas många bjälkar, där fåglarna kan sätta sig, och dessutom 
käppar snett ställda från golvet upp mot väggen och sedan andra käppar 
satta på tvären över dessa i små avstånd, så att det ser ut som stolsraderna 
på teatrar och skådebanor. Nere på golvet skall det finnas vatten, som de 
kan dricka, och bullar utlagda som foder. Dessa knådas bäst ihop av en 
blandning av fikon och mjöl. Tjugo dagar innan man vill ta bort krams-
fåglarna ger man dem frikostigare med foder, i det man lägger mera och 
därtill börjar utfodra med finare mjöl. I detta hus skall det finnas små 
korgar med några hyllor i som ett komplement till <de nämnda> käp-
parna. 5,5 Däremot brukar man mitt emot detta fågelhus på samma ställe 
förvara de fåglar, som dött där, för att redovisa antalet för ägaren. 

Då det är nödvändigt för att lämpliga [slaktfärdiga] fåglar tas ut ur 
denna voljär skall de stängas in i en mindre fågelbur, som är förenad med 
den större voljären med en dörr och som har klarare ljus, vilken man kal-
lar seclusorium [avskilt ställe]. Då ägaren där har stängt in det antal han 
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vill ta ut, dödar han dem alla. 5,6 Detta sker i avskildhet och hemligt av 
den anledningen att de andra inte skall bli förtvivlade, om de ser detta, 
och dö vid en tid, som är olämplig för den som skall sälja dem. Krams-
fåglarna häckar inte som de flyttande fåglarna, alltså storkarna på landet 
eller svalorna under hustaken, utan här och där, ty fast de till namnet 
<turdus [maskulint substantiv]> är hannar, så finns där i verkligheten 
också honor. Samma slutsats kunde gälla hos trastarna, som till namnet 
<merula [feminint substantiv]> är honor men bland vilka det också finns 
hannar. 5,7 Dessutom, när nu fåglar dels är flyttande, som svalor och 
tranor, dels stannfåglar, som höns och duvor, så är då kramsfåglarna av 
det flyttande slaget och kommer varje år flygande över havet till Italien 
ungefär vid höstdagjämningen och flyger tillbaka vid vårdagjämningen, 
och vid andra tidpunkter flyttar duvor och vaktlar i stort antal. Att detta 
så sker är tydligt på de närbelägna öarna, Pontia, Palmaria och Pandate-
ria. Då de nämligen kommer dit i första flygningen, stannar de där några 
dagar för att vila sig, och de gör samma sak, när de återvänder från Italien 
över havet.”

5,8 Appius sade till Axius: ”Om du på detta sätt får ihop femtusen och 
det blir gille och triumftåg, så kan du strax låna ut 60.000 sestertier till 
god ränta.”

<varros fågelHus>
Sedan sade han till mig: ”Beskriv det där andra slaget av fågelhus, som 
du lär ha byggt åt dig för själens skull vid foten av Casinum, där du sägs 
ha långt överträffat inte bara den ursprungliga utformningen, gjord av 
vår uppfinnare Marcus Laenius Strabo, som när han var vår värd i Brun-
disium var den förste som hade fåglar instängda i en nisch i peristylen, 
vilka han höll bakom ett nät, utan även Lucullus’ stora byggnadsverk i 
Tusculum.” 

5,9 Jag svarade då honom: ”Jag har nära staden Casinum en flod, som 
rinner genom min lantgård, med klart vatten och stensatta kanter, 57 fot 
[17,1 m] bred, och som man går över från en gård till en annan på broar. 
Den är 950 fot [285 m] i rak linje från ön som ligger i floden längst ner, 
där en annan flod kommer in, till längst upp, där ett hus helgat åt mu-
serna finns. 5,10 Längs stränderna på denna finns en promenad anlagd 
under bar himmel, tio fot [3 m] bred, och åt åkrarna till, från denna 
promenad <sett>, finns platsen för voljären, på två håll, åt höger och 
vänster, avgränsad med höga murar. Mellan dessa murar ligger så plat-
sen för voljären, utformad att se ut som en skrivtavla med sin överdel, 
och där den är fyrkantig är den 48 fot [14,4 m] bred och 72 fot [21,6 m] 
lång, där den är avrundad åt övre delen 27 fot [8,1 m]. 5,11 Dessutom finns 
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det liksom i nedre kanten på skrivtavlan en passage från voljären, en 
plumula [flygelbyggnad], och i mitten på den finns burar. Vid ingången 
till den <inhägnade> ytan finns i kanten, på högra och vänstra sidorna 
pelargångar med kolonner av sten i första raden och som andra rad låga 
träd, medan från toppen av yttermuren upp till epistylen portikens tak 
är spänt med nät och rör och likaså från epistylen till stylobaten. Dessa 
burar är fyllda av fåglar av alla slag, åt vilka foder fördelas genom nätet, 
och vatten rinner in i en liten rännil. 5,12 Längs stylobatens inre del till 
höger och vänster finns det vid bortre ändan av den fyrkantiga ytan två 
inte så breda, avlånga fiskdammar från mitten åt portikerna till. Mellan 
dessa dammar finns det en stig som ingång i ett runt hus, som på utsidan 
omges av kolonner, som i Catulus’ tempel, om man satt kolonner i stället 
för väggar. Utanför dessa kolonner är en skog planterad för hand med 
stora träd, så att ljus släpps igenom endast nertill, och alltsammans om-
ges av höga murar. 5,13 Mellan det runda husets yttre stenkolonner och de 
lika många inre kolonnerna, smala och av gran, är det ett utrymme fem 
fot [1,5 m] brett. Mellan de yttre kolonnerna finns det i stället för väggar 
nät av senor, så att man kan titta ut i skogen och se det som finns där men 
fåglarna inte kan ge sig ut dit. Mellan de inre kolonnerna är ett fågelnät 
uppsatt som vägg. Mellan dessa och de yttre är en gradäng uppbyggd som 
en liten teater åt fåglarna och tätt med kragstenar satta i alla kolonner 
som sittplatser åt fåglarna. 5,14 Innanför nätet finns det fåglar av alla slag, 
särskilt sångfåglar som näktergalar och trastar, till vilka vatten förs in ge-
nom en liten rännil och foder kastas in under nätet. Under kolonnernas 
stylobat finns ett stengolv en och tre fjärdedels fot [52,5 cm] högt över 
passagen, och själva passagen är två fot [60 cm] ovanför vattenytan och 
fem fot [1,5 m] bred, så att mina gäster kan gå runt till fots och komma 
till liggdynorna och pilastrarna. Längst ner innanför passagen finns en 
damm med en kant, en fot [30 cm] hög, och en liten ö i mitten. Runt 
passagen finns uthuggna dammar som bon åt ankor. 5,15 På ön finns en 
pilaster, inuti vilken det finns en axel, vilken som ett bord bär ett hjul 
med ekrar, så att det längs ytterkanten, där fälgen brukar vara, bildas 
ett krökt bord som en tamburin, två och en halv fot [75 cm] brett och en 
handsbredd [7,5 cm] tjockt. Detta sköts av en slav, som passar upp, på så 
sätt att allt sätts tillsammans, både dryck och mat, och flyttas sedan ut 
till alla middagsgäster. 5,16 Från ingången till passagen, där det brukar 
finnas mattor, kommer ankor fram och simmar i dammen, från vilken 
en rännil rinner till de två fiskdammar som jag nämnde, och små fiskar 
rör sig hit och dit, medan varmt och kallt vatten rinner från träringen 
och bordet, som jag sade låg ytterst på ekrarna, till varje middagsgäst, 
om man vrider på olika kranar. 5,17 Inne under det runda kupoltaket 
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kretsar om dagen stjärnan Lucifer, om natten aftonstjärnan på så sätt till 
den lägsta punkten på halvklotet och rör sig så, att de visar vad klockan 
är. I mitten av samma halvklot finns det runt axeln en ring med de åtta 
vindarna, som i klockhuset i Athen, som mannen från Kyrrhos byggde, 
och en visare som går från axeln till omkretsen rör sig där, så att den pe-
kar på den vind som för tillfället blåser, så att man kan veta det därinne.”

5,18 Medan vi talade så blev det oväsen ute på Marsfältet. Då vi, som 
var kämpar vana vid folkförsamlingar, på grund av intresset från dem 
som röstade inte var förvånade över detta men dock samtidigt ville veta, 
vad det var som pågick, kom till oss Pantuleius Parra och berättade att, 
medan de räknade rösterna, någon ertappats med att kasta <oräknade> 
röster <på en motståndare> i behållaren <för räknade röster>5 och blivit 
förd iväg till konsuln av anhängarna till motståndarna. Pavo reste sig, 
eftersom det var övervakaren till hans kandidat som sades ha gripits.

<om påfåglar>
6,1 Axius sade: ”Nu kan man tala fritt om påfåglarna, eftersom Fircellius 
avlägsnat sig, han som kanske skulle bli osams med dig på grund av sitt 
familjenamn, om du sade något opassande om dem.”

Merula sade då till honom: ”Under vår tid har man börjat hålla stora 
flockar påfåglar och sälja dem till högt pris. Av sådana sägs Marcus Aufi-
dus Lurco ta in över 60.000 sestertier varje år. Bland dem bör tupparna 
vara lite färre än hönorna, om man siktar på god avkastning, men om 
man håller dem för prydnad tvärtom. Tuppen är nämligen vackrare.  
6,2 De bör födas upp flockvis på öppen mark. Man säger att de finns på 
öar på andra sidan havet, i Junos lund på Samos och på samma sätt på 
Planasia, Marcus Pisos ö. För att skapa en flock skaffar man fåglar av god 
ålder och gott utseende. Av alla fåglar har nämligen naturen givit denna 
art segertecknet vad gäller utseende. Till avel är hönorna inte lämpliga, 
när de är yngre än två år, och inte heller när de redan är äldre. 6,3 De 
utfordras med alla slags säd, särskilt korn. Därför ger Seius dem varje 
månad en skäppa korn var men på så sätt, att han ger dem rikligare, 
när de skall fortplanta sig, innan tupparna börjar bestiga hönorna. Han 
begär av den som ansvarar för fåglarna tre kycklingar för varje höna och 
säljer dessa för femtio denarer stycket, när de växt upp, en avkastning 
som ingen annan fågel kan uppnå. 6,4 Dessutom köper han ägg och läg-
ger under hönor, och de kycklingar, som kläcks av dessa, för han in i 
den paviljong, där han har påfåglarna. Detta övertäckta utrymme bör 
vara avpassat efter antalet fåglar och ha skilda reden överdragna med 
slät puts, så att varken ormar eller något annat vilddjur kan komma dit. 
6,5 Dessutom skall dessa reden ha en liten yta framför sig, där fåglarna 
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kan gå ut och söka föda på soliga dagar. Dessa fåglar vill att dessa båda 
platser skall vara rena. Därför bör deras skötare gå runt bland dem med 
en liten skovel och ta bort spillningen samt lagra den, eftersom den är 
lämplig både för åkerbruket och som strö under hönor. 6,6 Quintus Hor-
tensius lär vara den förste som serverat påfågel, vid installationsfesten för 
sitt augurämbete, vilket då berömdes mer av dem som var inställda på lyx 
än av stränga och goda människor. Då många raskt följde hans exempel 
höjde de värdet på dem, så att deras ägg kostar fem denarer stycket, fåg-
larna lätt säljs för 50 och en flock på 100 djur lätt tar in 40.000 sestertier; 
summan 60.000 kan uppnås, som Abuccius brukade säga, om man tar 
ut tre kycklingar på varje höna.”

<om duvor>
7,1 Under tiden kom Appius’ ordonnans med bud från konsuln och sade 
att augurerna sammankallades. Appius gick ut från villan, men in i villan 
flög duvor, och om dessa sade Merula till Axius: ”Om du någon gång satt 
upp ett duvslag skulle du tycka att dessa var dina, om än de var vilda. 
Det brukar nämligen finnas två sorter av dessa i duvslaget. Den ena är 
den lantliga, eller som andra säger den bergiga, eftersom den hålls i torn 
och columina [takåsar] på gården, varför de kallas columbae. De söker 
sig ivrigt till de högsta platserna under tak, på grund av sin medfödda 
rädsla. Av det blir följden att de lantliga duvorna särskilt söker upp 
torn, till vilka de flyger frivilligt utifrån marken och sedan tillbaka igen.  
7,2 Den andra sortens duvor är tamare, eftersom den är nöjd med fodret 
hemmavid och brukar söka föda innanför portens trösklar. Denna sort 
är i regel av vit färg, medan den där andra, den lantliga, saknar vitt och 
är brokig. Av dessa två sorter korsar man på grund av avkastningen fram 
en tredje sort, en blandform, och den hålls i ett enda hus, som somliga 
kallar peristeron, andra peristerotrophion, i vilket det ofta finns till och 
med 5 000 instängda tillsammans. 7,3 Peristeron byggs som en stor hall, 
täckt med välvt tak och med en enda trång dörr och puniska fönster 
eller bredare, med nät på båda sidor, så att hela hallen blir väl upplyst 
och inte någon orm eller annat skadligt djur kan komma in. På insidan 
putsas hela väggarna och valvet med så slät puts som möjligt och även 
utvändigt runt fönstren, så att inte någon råtta eller ödla kan kila in till 
duvornas bon. Det finns nämligen ingenting mer räddhågat än en duva. 
7,4 Åt varje par duvor görs ett runt rede <och dessa placeras> tätt till-
sammans i en rad, och raderna kan sättas så många som möjligt från 
marken ända upp till valvet. Varje rede bör vara sådant, att det har en 
ingång, där duvorna kan gå in och ut, och sedan invändigt ett utrymme 
om tre handsbredder [22,5 cm] åt alla håll. Under varje rad av reden bör 
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det fästas hyllor två handsbredder [15 cm] breda, som duvorna kan an-
vända som förgård och där de kan gå ut. 7,5 Det bör finnas vatten som 
rinner in, och det skall de kunna både dricka av och bada i. Dessa fåglar 
är nämligen mycket renliga. Därför bör den som sköter duvorna sopa 
ofta varje månad. Det som förorenar detta utrymme är mycket lämpligt 
<som gödsel> för åkerbruket, så att några har skrivit att detta är det 
bästa. Om en duva blivit skadad på något sätt bör den botas, och om 
någon dött bör den tas bort. Om några ungar är lämpliga att sälja skall 
de tas ut. 7,6 Likaså bör de som ruvar ha ett säkert ställe, avgränsat med 
ett nät från de andra, dit de kan föras över och från vilket duvpappan 
och duvmamman kan flyga iväg ut från hallen. Detta gör man av två 
anledningar. Den ena är att, om duvorna känner leda eller blir slappa av 
att ligga instängda, de hämtar sig av den fria luften, när de gett sig iväg ut 
i markerna. Den andra anledningen är en lockelse. De kommer nämligen 
absolut tillbaka på grund av de ungar de har, om de inte dödats av en korp 
eller fångats av en hök. 7,7 Dessa brukar duvornas ägare döda genom att 
sätta två limbestrukna spön i marken, böjda mot varandra, när de mellan 
dessa satt ett bundet djur <av en art> som hökarna brukar jaga. Dessa 
blir överlistade, när de smörjer ner sig med limmet. Man kan begripa att 
duvor återvänder till duvslaget, eftersom många på teatern låter sådana 
flyga iväg från vecket <på togan> och dessa då återvänder till duvslaget. 
Om de inte återvände skulle de inte släppas iväg. 7,8 Fodret läggs ut runt 
väggarna i små rännor, som man fyller utifrån genom små öppningar. 
De tycker om hirs, durumvete, korn, ärtor, bönor och linsvicker. Vidare 
bör ungefär detta efterliknas så långt möjligt av dem, som har lantliga 
duvor i torn och högst upp på husens tak. Till duvhallar bör man skaffa 
sig fåglar av god ålder, varken ungar eller gamla, och lika många hanar 
som honor. 7,9 Ingenting är mer fruktsamt än duvorna. Inom fyrtio dagar 
blir honan betäckt, lägger ägg, ruvar och får ungarna flygfärdiga. Detta 
gör de nästan hela året. De gör endast ett uppehåll från vintersolståndet 
till vårdagjämningen. Ungarna föds två och två, och så snart de växt och 
fått styrka börjar de också värpa tillsammans med sina mödrar. Den som 
brukar göda duvungar för att sälja dem till ett högre pris skiljer ut dem, 
när de redan är täckta av dun. Därefter göder man dem med tuggat vitt 
bröd, två gånger <dagligen> om vintern, på sommaren tre gånger, tidigt, 
middag och sent. På vintern tar man bort middagsmålet. 7,10 Då de redan 
börjar få fjädrar lämnar man dem kvar i redet med sönderbrutna ben och 
ger mödrarna mer, så att de kan konsumera mer foder. Med det matar 
honorna nämligen hela dagen sig själva och ungarna. De som föds upp så 
blir snabbare fetare än andra, och deras föräldrar blir ljusa. Om duvorna 
är vackra, med god färg, hela och av god stam kommer i Rom allmänt 
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varje par upp till ett pris om 200 sestertier, de särskilt bra ibland till och 
med till 1.000. Då nyligen en köpare ville köpa några för så mycket av den 
romerske riddaren Lucius Axius vägrade denne att lämna ifrån sig dem 
för mindre än 400 denarer [1.600 sestertier].”

7,11 Axius sade: ”Om jag kunde köpa en färdig peristeron, så som jag 
kunde köpa duvslag i terrakotta när jag ville ha den i mitt hus, hade jag 
redan köpt en och sänt till min lantgård.”

Pica sade: ”Som om där inte redan fanns många av dem här i staden. 
Tycker du inte att de, som har duvslag här på taken, har peristeroner, när 
några har utrustning där för mer än 100.000 sestertier? Jag tycker du 
bör köpa en från någon av dessa, och innan du bygger en stor <hall> på 
landet så bör du lära dig att här i staden varje dag lägga en förtjänst om 
ett och ett halvt as i sparbössan. Fortsätt nu, Merula, och gå vidare!”

<om turturduvor> 
8,1 Merula sade då: ”Åt turturduvor måste man också bestämma ett ut-
rymme av en storlek som passar den mängd man vill föda upp, och detta 
bör, precis som det är sagt om duvorna, ha en öppning, fönster och rent 
vatten samt väggarna och taken slätputsade. 8,2 Men i stället för duvre-
den bör det i väggen finnas kragstenar eller käppar på rad och över dessa 
lagda mattor av rör. Den nedersta raden bör vara minst tre fot [90 cm] 
över marken, och mellan de andra bör det vara tre fjärdedels fot [22,5 cm] 
och från översta raden upp till taket en halv fot [15 cm], lika brett som 
kragstenen bör stå ut från väggen, och på dessa utfodras turturduvorna 
dag och natt. 8,3 Vad angår foder lägger man för dem torrt durumvete, 
ungefär en halv skäppa [4,4 l] för 120 turturduvor. Man sopar deras hus 
dagligen, så att de inte tar skada av spillningen, vilken likaledes sparas till 
odlingen av åkern. Bästa tiden att göda dem är runt spannmålsskörden. 
Deras honor är bäst vid den tiden, när flest ungar föds, vilka i sin tur är 
bättre till gödning. Därför är avkastningen av dessa fåglar störst vid den 
tiden på året.”

9,1 Axius sade: ”Merula! De delarna, som jag saknade beträffande du-
vorna, <alltså> tvångsmatning och gödning, var snäll och tala om dem 
i samband med <behandlingen av> hönsen. Sedan blir det lämpligt att 
tala om det andra, om det ges tillfälle.”

<om Höns>
<Merula>: ”Det finns alltså tre sorter av de så kallade hönsen, gårds-
hönor, lantliga höns och afrikanska höns [pärlhöns]. 9,2 gårdshönsen 
är de som man sedan länge har på lantgårdarna. Den som vill inrätta en 
ornithoboscion [hönshus] med dessa, alltså för att med tillämpad kun-
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skap och omsorg skaffa sig en stor avkastning, som i synnerhet de på 
Delos brukat göra, bör ge akt på i synnerhet följande fem faktorer: An-
skaffningen, alltså hurudana och hur många man skall skaffa; aveln, hur 
man låter betäcka hönorna och låter dem värpa; äggen, hur de ruvar och 
kläcker; kycklingarna, hur och av vilka de föds upp. Som ett bihang till 
detta kommer så den femte delen, nämligen hur de göds. 9,3 Av dessa tre 
sorter kallas med ett eget namn honorna, som är på gården, för gallinae 
[hönor], hanarna för galli [tuppar] och halvhanarna, de som är kastre-
rade, för capi [kapuner]. Man kastrerar tuppar, så att de blir kapuner, 
genom att bränna sporrarna längst ner på fötterna tills de bryts, och det 
sår som uppstår smörjer man med krukmakarlera. 9,4 Den, som siktar på 
att ha ett fullkomligt hönshus, bör till detta skaffa alla tre sorterna men 
särskilt gårdshöns. Av dessa bör man vid anskaffningen välja frodiga, i 
regel med rödaktig fjäderdräkt och svarta stjärtpennor, olika långa tår, 
stora huvuden och uppåtstående kam, samt stora. Dessa är nämligen 
bäst till avel. 9,5 De som är ute efter språngvilliga tuppar bör ge akt på 
om de är muskulösa, har röd kam, kort, fyllig och spetsig näbb, grågula 
eller mörka ögon, rött slör med vita strimmor, brokig eller guldfärgad 
hals, lår med fjädrar, korta ben, långa klor, stor stjärt och täta stjärtpen-
nor samt <vidare> att de är stolta och ofta gal, är uthålliga i slagsmål 
och sådana som inte blott inte fruktar djur som skadar hönorna utan 
till och med kämpar <med sådana> för hönornas skull. 9,6 Dock bör 
man, när man väljer ras, inte eftersträva hönor som de tanagriska, me-
liska och chalkidiska, som utan tvivel är vackra och mycket lämpliga att 
slåss med varandra [till tuppfäktning] men som är mer sterila i aveln. 
Om man vill hålla 200 stycken bör man tilldela dem en inhägnad yta, 
där två stora kojor skall sättas upp förenade med varandra, vilka vetter 
åt öster, var och en ungefär tio fot [3 m] lång, hälften så bred och något 
lägre på höjden. På båda bör det finnas ett fönster tre fot [90 cm] brett 
och en fot högre [1,2 m] samt täckt av glest satta vidjor, så att de släpper 
igenom mycket ljus men det inte kan komma in genom dem något som 
brukar skada hönorna. 9,7 Mellan de två <kojorna> bör det finnas en 
öppning där hönsvaktaren, deras skötare, kan gå in. Inne i kojorna bör 
det finnas tätt satta käppar, så att de kan bära alla hönorna. Mitt emot de 
olika käpparna bör det finnas reden för dem, utsparade i väggen. Framför 
hönshuset bör det, som jag sade, finnas en inhägnad förgård, där de kan 
söka föda under dagen och även rulla sig i sand. Dessutom bör det finnas 
en stor koja där skötaren kan bo <men> på så sätt att runt omkring i 
väggarna allt är fullt. Hönornas reden skall vara antingen uthuggna eller 
ordentligt fastsatta. En skakning är nämligen till skada, när hönan ruvar. 
9,8 I redena bör man strö agnar under, när de skall värpa, och när de 

m a r c u s  t e r e n t i u s  v a r r o  3,9,3–3,9,8



• 180 •

värpt skall man ta bort ströet och lägga under nytt, eftersom loppor och 
annat brukar uppkomma, som inte låter hönan ligga i ro. Detta gör att 
äggen antingen utvecklas ojämnt eller blir för gamla. Dem, som man vill 
skall ruva, säger man att man inte skall låta ligga på fler än 25 ägg, även 
om hönan på grund av sin fruktsamhet värpt flera. 9,9 Den bästa tiden 
för värpningen är från vårdagjämningen till höstdagjämningen. Därför 
skall man inte lägga de ägg, som värpts antingen före eller efter denna 
tid, till ruvning och inte heller de första, som värpts under denna tid. De, 
som man lägger ägg under, skall snarare vara gamla än ungfåglar och 
sådana som inte har vassa näbbar eller klor. Sådana skall snarare vara 
upptagna med att värpa än med att ruva. De lämpligaste till värpning 
är de årsgamla eller två år gamla. 9,10 Om man lägger påfågelsägg under 
hönor skall man lägga dit hönsäggen först när det redan gått tio dagar 
sedan <påfågelsäggen> börjat ruvas, så att äggen kläcks samtidigt. För 
hönskycklingar behövs det nämligen två gånger tio dagar, för påfåglar tre 
gånger nio. Man bör hålla dessa hönor instängda, så att de ruvar dag och 
natt utom på morgonen och kvällen, när man ger dem foder och vatten. 
9,11 Skötaren bör gå runt med några dagars mellanrum och vända äggen, 
så att de värms likformigt. Man säger att det går att avgöra om äggen är 
fulla och användbara eller icke, om man lägger dem i vatten, eftersom 
ett tomt ägg flyter och ett fyllt ägg sjunker. De som skakar dem för att 
få reda på detta sägs göra fel, eftersom de blandar ihop de livgivande 
ådrorna i äggen. Samma <sakkunniga> säger att det ägg är tomt, som är 
genomskinligt då man håller upp det mot ljuset. 9,12 De som vill spara 
dessa ägg en längre tid skall gnida in dem med fint salt eller saltlake <och 
ha dem så> tre eller fyra timmar, tvätta dem och lägga dem i kli eller 
agnar. När man lägger ägg under en höna för ruvning iakttar man att äg-
gen är udda till antalet. Huruvida de ägg som ruvas innehåller anlag till 
en kyckling <eller inte> kan skötaren förstå fyra dagar efter det att ruv-
ningen påbörjats. Om han håller upp ägget mot ljuset och ser att det är 
enhetligt rent, anser man att det skall avlägsnas och ett annat läggas dit. 
9,13 De kläckta kycklingarna skall tas bort från de olika redena och läggas 
under den höna, som bara har några få kycklingar. Om de återstående äg-
gen är färre skall de tas bort från henne och läggas under andra, som fort-
farande har okläckta ägg och mindre än 30 kycklingar. En hönsflock bör 
nämligen inte göras större än detta. Under de första femton dagarna skall 
man i sand, som läggs under kycklingarna för att den hårda marken inte 
skall skada deras näbbar, på morgonen lägga korngryn, som lite i förväg 
blandats med frön av krasse och vatten, så att de inte börjar svälla först 
i deras kroppar. Man skall hindra dem från att dricka. 9,14 Då de börjat 
få fjädrar på baken skall man ofta ta bort löss från huvudet och halsen, 
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ty de tynar ofta av på grund av dessa. Runt deras burar skall man bränna 
hjorthorn för att det inte skall komma någon orm, ty dessa brukar dö av 
lukten av dessa djurs. Man skall driva ut <kycklingarna> i solen och då 
till gödselstacken så att de kan krafsa omkring i den, eftersom den blir 
mera näringsrik på det sättet.6 9,15 Detta gäller inte bara kycklingarna 
utan hela hönshuset såväl på sommaren som överhuvud när det är milt 
och soligt väder, och då med ett nät spänt över som skall hindra fåglarna 
från att flyga ut utanför inhägnaden och någon hök eller annat från att 
flyga in till dem utifrån, men man måste då undvika hetta och köld, vilka 
båda är skadliga för dem. Då de sedan redan har fjädrar skall de vänjas 
vid att följa en eller två hönor, så att de andra snarare blir friställda för 
värpning än upptagna med att föda upp kycklingar. 9,16 Man bör låta 
dem börja ruva efter nymåne, eftersom de flesta ruvningar som börjar 
före nymåne inte lyckas. De ruvar ungefär tjugo dagar. 

Då det nu sagts till och med för mycket om gårdshönsen skall jag i 
korthet sammanfatta de övriga. De lantliga hönorna är sällsynta i staden 
och ses i Rom nästan enbart tämjda i bur. De är till utseendet lika inte 
våra gårdshöns utan pärlhönsen. 9,17 De, som är oförstörda att se på och 
till utseendet, brukar sättas in i offentliga utsmyckningar tillsammans 
med papegojor, vita trastar och likaså andra ovanliga saker av detta slag. 
Dessutom ger de nästan aldrig ägg och kycklingar på gårdarna utan ute 
i skogarna. Av dessa hönor lär ön gallinaria ha fått sitt namn, den som 
ligger i Tyrrhenska havet nära Italien upp mot de liguriska bergen, Inti-
milium och Album Ingaunum, men andra säger att ön fått sitt namn av 
de gårdshöns, som förts dit av sjömän och vilkas avkomma sedan förvil-
dats. 9,18 Pärlhönsen är stora, brokiga och puckelryggiga, och grekerna 
kallar dem meleagridae. Dessa är de som senast kommit in från köket till 
bankettsalen på grund av människornas högdragna smak. På grund av 
den knappa tillgången säljs de till ett högt pris.

<om gödning av fåglar> 
9,19 Av de tre sorterna höns göder man oftast gårdshönsen. Man stänger 
in dem i en ljum, trång och mörk lokal, eftersom rörelser och ljus befriar 
dem från <tvånget att> bilda fett. Till detta väljer man ut de största 
hönorna och inte alltid dem, som man med orätt kallar meliska, eftersom 
de gamle kallade mediskt för meliskt, liksom de kallade Thetis för Thelis. 
Så kallades först de, som på grund av sin storlek förts hit från Medien 
och de som härstammade från dessa, men därefter fick alla stora hönor 
detta namn på grund av likheten. 9,20 Av dem drar man ur fjädrarna ur 
vingar och stjärt och göder dem så med nudlar av korn med tillsats av 
mjöl av dårrepe eller linfrö som legat i sötvatten. Man ger dem foder två 
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gånger om dagen men ser då av vissa tecken upp med att den föregående 
fodergivan blivit smält, innan man ger dem nästa. När man gett dem 
foder stänger man in dem igen, när man rengjort deras huvuden ordent-
ligt så att de inte får löss. Detta gör man ända till dag 25, och då blir de 
till sist feta. 9,21 Somliga göder dem även med vetebröd, som smulats 
ner i vatten med en tillsats av gott och väldoftande vin, så att man på 
20 dagar gör dem feta och möra. Om de ledsnar på alltför mycket foder 
under gödningen bör man minska på givorna proportionellt, så att dessa 
minskas under de senare dagarna med samma takt som de ökades under 
de första tio, så att den tjugonde dagen och den första blir lika. På samma 
sätt göder man skogsduvor och gör dem feta.”

<om gäss>
10,1 ”gå nu över”, sade Axius, ”till det djurslag som inte är nöjt med går-
den och huset utan kräver dammar, alltså det som ni grekvänner kal-
lar amfibier. Av dem kallas den plats, där gäss föds upp, med ett annat 
namn för chenoboskion. Scipio Metellus och Marcus Seius har några stora 
flockar av dessa.” 

Merula sade: ”Seius har skaffat sig gåsflockar på det sättet, att han 
iakttog de fem steg som jag angav angående hönsen. De angår sorten, 
aveln, äggen, kycklingarna och gödningen. 10,2 Först sade han till en slav 
att han vid urvalet skulle se till att de var stora och vita, eftersom de i regel 
får kycklingar som är lika dem själva. Det finns nämligen en annan sort, 
en brokig, som kallas vildgås. De bildar inte gärna flockar med de <förut 
nämnda> men blir lika tama som dessa. 10,3 Bästa tiden för betäckning 
är från vintersolståndet, för värpning och ruvning från början av februari 
eller mars ända fram till sommarsolståndet. De betäcker honorna i vat-
ten, och de drivs in i en flod eller en damm. Varje gås värper inte mer än 
fyra gånger om året. Åt varje hona skall man göra en fyrkantig kätte på 
omkring två och en halv fot [75 cm], där de kan värpa, och man bör strö 
agnar under dem. Deras ägg bör märkas med något tecken, eftersom de 
inte ruvar främmandes ägg. Till ruvningen lägger man oftast nio eller elva 
ägg under en hona; de som lägger mindre tar fem, de som lägger flera än 
detta lägger femton. Under ogynnsamt väder ruvar de 30 dagar, i varmare 
väder 25. 10,4 Då gässlingarna kläckts låter man dem vara hos sin mor i 
fem dagar. Därefter för man ut dem på ängarna varje dag, när det är klart 
väder, och likaså till dammarna eller sumpmarken. Man gör i ordning åt 
dem kättar ovan jord eller nersänkta, i vilka man inte för in mer än 20 
gässlingar i varje, och man ser till att dessa kättar inte har fukt i botten, 
att de har en mjuk bädd av agnar eller annat och att inte på något sätt 
vesslor eller andra djur, som kan skada gässen, kommer in i dem. 10,5 Man 
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låter gässen beta på fuktiga ställen och sår ett foder åt dem, eftersom de 
skall ge någon avkastning, och <speciellt> sår man åt dem en växt som 
kallas seris [cikoria], eftersom den blir grön när det kommer vatten på 
den, även då den är torr. Man plockar av bladen på växten och ger till 
gässen, så att inte, om man låter dem gå dit där växten växer, de antingen 
förstör den genom att beta för hårt eller själva dör av den råa födan. De 
är nämligen glupska av naturen. Därför måste man styra dessa <fåglar>, 
som på grund av sin girighet ofta bryter halsen på betet, när de tagit tag i 
en rot som de vill dra upp ur jorden. Halsen är nämligen mycket svag, lik-
som huvudet är känsligt. Om denna växt inte finns, bör man ge dem korn 
eller annan spannmål. Då det är tid för farrago [blandfoder] skall man ge 
dem av det på så sätt som jag sade om cikorian. 10,6 Då de ruvar skall man 
ge dem korn som rörts ut i vatten. Åt gässlingarna sätter man de första två 
dagarna fram kornmjöl eller korn, under de tre följande finskuren grön 
krasse med vatten i något kärl. Men då de är instängda i kättar eller kojor, 
20 på varje ställe, som jag sade, ger man dem kornmjöl, farrago eller någon 
annan späd växt, som man hackat. 10,7 Till att gödas väljer man gässlingar 
av ungefär en och en halv månads ålder, och dem stänger man in i en göd-
ningsbur och ger dem där att äta kornmjöl och mjöl fuktat med vatten, 
så att de äter sig mätta tre gånger om dagen. Efter fodret ger man dem 
tillfälle att dricka rikligt. Sköts de så blir de feta på ungefär två månader. 
Varje gång de ätit brukar man göra buren ren, eftersom de tycker om en 
ren plats men inte själva lämnar någon plats ren, där de varit.

<om ankor>
11,1 De, som däremot vill hålla flockar av ankor och anordna ett nesso-
trophion, bör först välja en sumpig plats, om det är möjligt, eftersom de 
[fåglarna] är mest förtjusta i en sådan. Finns ingen sådan gör man det 
helst, där det finns en naturlig sjö eller tjärn eller en konstgjord fisk-
damm, dit de kan ta sig ner på en sluttning. 11,2 Där ankorna skall hållas 
bör det vara en inhägnad <med en mur> ungefär femton fot [4,5 m] hög, 
som ni sett i Seius’ villa, och den bör stängas med en enda dörr. Runt 
om hela väggen skall det på insidan vara en bred sockel, på vilken det 
längs väggen skall finnas täckta reden och framför dessa en förgård för 
vart och ett, jämnad med murverk i tegel. I inhägnaden skall det finnas 
en ständigt öppen kanal, där man både lägger fåglarnas foder och för in 
vatten till dem. De tar nämligen sin föda på det sättet. 11,3 Alla väggar 
putsas släta, så att inte mårdar eller något annat djur kan komma in för 
att skada fåglarna, och hela denna inhägnad täcks med ett nät med stora 
maskor, så att inte en örn kan flyga in eller en anka flyga ut. Som foder ges 
dem durumvete, korn, druvskal och ibland även kräftor och vissa sådana 
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vattendjur. Till de dammar, som finns i denna inhägnad, bör rikligt med 
vatten rinna in så att vattnet alltid är nytt.

<om andra sjöfåglar>
11,4 Det finns också andra sorter, inte olika denna, som krickor, sothöns 
och även rörhönor, vilka, som Archelaus skriver, blir betäckta av att höra 
hanens läte. Till skillnad från de ovan nämnda göder man inte dessa, vare 
sig för avkastningen eller för välsmakande kött, utan de blir feta av att 
beta <som jag nyss sade>. Nu har jag sagt det jag ansåg ha med den första 
typen av djurhållning på gården att göra.”

<om viltHägn>
12,1 Under tiden återkom Appius, och vi frågade honom och han oss vad 
som sagts och gjorts. Appius sade sedan: ”Nu följer behandlingen av den 
andra typen, som brukar hänga närmare samman med lantgården och 
som med ett gammalt namn på sina håll kallades leporarium [harhägn]. 
Det är nämligen inte bara harar som där finns instängda i en skog, så 
som de fordom var instängda på ett litet fält om ett eller två plogland [1/4 
eller ½ ha], utan även hjortar och rådjur på många plogland. Quintus 
Fulvius Lippinus sägs i landsbygden runt Tarquinia ha inhägnader om 
40 plogland [10 ha], där det finns instängda inte bara de jag nämnde utan 
även vilda får, och det finns större än detta här vid Statonia och några 
på andra håll. 12,2 Men i gallien på andra sidan Alperna har Titus Pom-
peius en så stor jaktmark, att han har en inhägnad <med en omkrets> 
av 4 000 dubbelsteg [6 km]. Dessutom brukar man i samma inhägnad 
ha hus för snäckor och bikupor samt även tunnor, där man har sjusovare 
instängda. Men bevakningen, tillväxten och utfodringen av alla dessa är 
en helt självklar sak, utom vad gäller bina. 12,3 Vem vet väl nämligen inte, 
att inhägnaderna av murar runt harhägnet skall vara så beskaffade att 
de är täckta med puts och höga, det första så att inte någon katt, mård 
eller annat vilddjur kan komma in, det senare så att inte en varg kan 
hoppa över. Där bör det också finnas gömställen, där harar kan gömma 
sig om dagen i snår och växtlighet, och träd med utbredda grenar, så att 
de försvårar angrepp av örn.

<om Harar>
12,4 Vem vet nämligen inte att, om man sätter in några få harar, hanar 
och honor, <i ett hägn>, så kommer hägnet att fyllas på kort tid? Så stor 
är nämligen denna fyrfota arts fruktsamhet. När man släppt in fyra i ett 
harhägn brukar det nämligen fyllas på kort tid. Ty ofta, när de har nyföd-
da ungar, ser man nämligen att de har ytterligare ungar i magen. Därför 
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skriver Archelaus om dem att, om någon vill veta hur gammal en är, bör 
han titta på öppningarna till deras könsorgan, eftersom en utan tvivel har 
fler sådana än en annan. 12,5 Det har också nyligen införts att man ofta 
göder dessa, varvid man tar ut dem ur harhägnet, stänger in dem i burar 
och gör dem feta i ett stängt utrymme. Det finns alltså ungefär tre raser 
av dessa: Den första är vår inhemska, italiska hare, med korta framben 
och långa bakben, mörkfärgad på ryggen, ljus på magen och med långa 
öron. Denna hare sägs kunna bli betäckt även när den är dräktig. I gal-
lien på andra sidan Alperna och i Makedonien blir de mycket stora, i 
Spanien och Italien medelstora. 12,6 Till den andra rasen hör de som 
finns i gallien vid Alperna, vilka avviker däri att de är helt vita. Dessa 
förs sällan till Rom. Till den tredje rasen hör de som föds i Spanien, 
till en del likadan som vår men lågväxt, och den kallar man cuniculus 
[liten kanin]. Lucius Aelius ansåg att haren kallades lepus på grund av sin 
snabbhet, eftersom den var levipes [lättfotad]. Jag tror att namnet kom-
mer av ett gammalt grekiskt ord, eftersom eolerna i Boeotien brukade 
kalla den leporis. Cuniculi kallas de av det att de själva brukar gräva cuni-
culi [gångar] under marken, där de sedan kan ligga dolda ute i markerna. 
12,7 Det är lämpligt att ha alla tre sorterna av dessa i harhägnet, om du 
kan det. Jag tror att du i varje fall har två, eftersom du var så många år i 
Spanien att jag tror du haft med dig småkaniner därifrån.

<om vildsvin ocH annat vilt>
13,1 Att man kan ha vildsvin i harhägnet och att både de vildfångade 
och de tama, som är födda där, utan större besvär brukar bli feta där, 
det menar jag att du väl känner till, Axius. Ty på den egendom nära 
Tusculum, som Varro här har köpt av Marcus Pupius Piso, såg du att 
vildsvin och hjortar samlades till utfodring, då man blåste i trumpet vid 
en viss tidpunkt, varvid man från en högre plats hällde ut ollon på sam-
lingsplatsen till vildsvinen och fodervicker eller något annat åt hjortarna. 
13,2 Men jag såg”, fortsatte han, ”när jag var hos Quintus Hortensius på 
landet vid Laurentum, att just det där gjordes mera på thrakiskt sätt. Ty 
hans hägn var ett med mur inhägnat område på mer än femtio plogland  
[12,5 ha], som han inte kallade leporarium [harhägn] utan therotropium 
[vilddjurspark]. Där fanns en upphöjd plats, där vi åt middag vid en där 
utställd matsalsmöbel. 13,3 Dit lät han kalla Orfeus, och då denne kommit 
dit iklädd sin talar och blivit tillsagd att sjunga till lyra, blåste han i ett 
horn. Följden blev att en så stor mängd hjortar, vildsvin och övriga fyr-
fota djur omgav oss, att det blev ett skådespel inte mindre tilltalande för 
mig än när edilernas jakter utan afrikanska rovdjur anordnas på Circus  
Maximus.”
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<om snäckor>
14,1 Axius sade: ”Appius har underlättat din roll, min vän Merula. Vad 
jakten angår så har nu i korthet den andra typen avhandlats; jag efter-
frågar inte det som återstår beträffande snäckor och sjusovare, och det 
kan nämligen inte heller innebära något av stor vikt.”

”Det där är nu inte så lätt som du tror, min vän Axius”, sade Ap-
pius, ”ty dels måste man utomhus för snäckorna hitta en plats, som man 
stänger av med vatten helt och hållet runtom, så att man, när man satt 
djur där för avel, inte behöver leta efter inte bara deras ungar utan även 
dem själva. De skall avgränsas med vatten, menar jag, så att man inte 
behöver skaffa sig en fångvaktare.”

14,2 <Merula>: ”Den plats är bäst som dels solen inte hettar upp, dels 
daggen når. Om det inte finns någon naturlig sådan, som det nästan inte 
finns i en solig trakt, och man inte har någonstans att göra i ordning den 
i skugga, som till exempel intill klippor och berg, vars fötter hålls fuktiga 
av sjöar och floder, måste man för hand skapa en fuktig miljö. Det blir en 
sådan, om man drar fram ett rör och på det sätter små munstycken, som 
skall släppa fram vatten så att det faller på någon sten och sprids ut åt 
sidorna. 14,3 Det behövs bara lite foder till dem, och det utan någon som 
fördelar det, och snäckan hittar inte bara detta på marken, medan den 
kryper omkring, utan också på lodräta väggar, om inte en rännil hindrar 
den. Slutligen förlänger de även själva sitt liv genom att gnaga i sig foder 
även hos uppköparen, så länge man kastar in några lagerblad för denna 
saks skull och stänker över lite agnar. Därför vet oftast inte kocken om 
han tillagar levande eller döda snäckor. 14,4 Det finns flera sorters snäck-
or, som de små vita, som förs in från Reate, och de stora, som importeras 
från Illyrien, samt de medelstora, som förs in från Afrika, inte som om 
det inte funnes sådana av annat utseende och storlek på vissa håll i dessa 
trakter. Det finns nämligen mycket stora snäckor från Afrika, som kallas 
solitannae så att man kan hälla 80 kvadranter [20 sextarii, 11 l] i dem, och 
på samma sätt finns i andra trakter <snäckor av> samma arter, mindre 
och större, om man jämför dem med varandra. 14,5 Dessa får ett oräkne-
ligt antal ungar i aveln. Deras avkomma, <snäckor som är mycket> små 
och med ett mjukt skal, blir med tiden hårda. Om man anlägger stora 
öar <åt snäckorna> i hägnen ger de en stor intäkt i pengar. Man brukar 
göda även dessa, då på så sätt att man ger en kruka med hål en <inre> 
beläggning av <en blandning av> sirap och mjöl, så att de kan äta där; 
krukan bör ha hål, så att luft kan komma in. Detta djur är nämligen 
livskraftigt av naturen.
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<om sjusovare>
15,1 Ett bestånd av sjusovare håller man på ett annat sätt, eftersom utrym-
met inte omges med vatten utan med murverk. Det hela putsas invändigt 
med slät sten eller tegel, så att de inte kan krypa ut därifrån. Där bör 
det finnas små träd som får ollon. När dessa inte har någon frukt är det 
nödvändigt att innanför muren kasta in ollon och kastanjer, så att de 
blir mätta av det. 15,2 Där bör det också finnas rymligare hålor, där de 
kan föda sina ungar. Det bör vara lite vatten, eftersom de inte använder 
mycket sådant utan söker efter en torr plats. Dessa göds i lagringskärl, 
som många till och med har inne i husen, och krukmakarna gör dessa 
helt annorlunda än andra sådana kärl, i det att de i sidorna på dem gör 
gångar och en håla, där man kan lägga foder. I detta kärl lägger man 
ollon, valnötter eller kastanjer. <Sjusovarna> blir feta i mörkret i lag-
ringskärlen, när lock lagts på.7”

16,1 Appius sade: ”Alltså återstår av djurhållningen hemma på gården den 
tredje typen, den om fiskdammar.”

”Vad då – tredje?” sade Axius. ”Då du nu i din ungdom brukade låta 
bli att dricka honungsvin hemma på grund av snålhet, skall vi därför 
förbigå honungen?”

Appius sade: ”Han talar sant. 16,2 Ty då jag lämnats ensam och fattig 
med två bröder och två systrar, av vilka jag utan hemgift gav den ena åt 
Lucullus, var det först när jag fått del av arvet som jag själv och som den 
förste började dricka honungsvin hemma hos mig, medan honungsvin 
under tiden inte desto mindre var det som jag nästan dagligen gav alla vid 
gästabud. 16,3 Dessutom var det min sak och inte din att ha lärt känna 
alla dessa bevingade varelser, åt vilka naturen gett mest begåvning och 
skicklighet. För att du skall begripa, att jag känner dem bättre än du, så 
hör nu på om deras otroliga naturliga färdighet. Merula kommer, som 
han gjort med det övriga, att gå igenom vetenskapligt det som melittour-
goi, alltså de som driver biodling, brukar tillämpa

<om bin>
16,4 För det första föds bin dels ur andra bin, dels ur en ruttnande kropp 
av nötkreatur. Därför säger Archelaus i ett epigram att de är ’de vitt 
skingrade barnen till en ruttnande ko’, och likaså samme skald ’geting-
arna är avkomma av hästar, bina av kor’. Bina är inte av naturen enstör-
ingar, som örnarna, utan de är som människorna. Men om nu även 
kajorna beter sig på detta sätt, så är det dock inte detsamma, eftersom 
binas samhälle är ett av arbete och byggnader, något som kajorna sak-
nar, och här finns det beräkning och kunnande, av dessa lär man sig att 
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arbeta, bygga hus och lagra livsmedel. 16,5 Det finns tre saker om dessa, 
nämligen foder, hus och produktion, och fodret är inte detsamma som 
vaxet, honungen inte samma sak som vaxet eller som huset. Finns det 
inte i bikakan en cell med sex hörn, lika många som biet självt har ben? 
Denna sexhörning, visar de som kan geometri, är inskriven i en cirkel så 
att den upptar den största delen av utrymmet. De provianterar utomhus, 
de arbetar inomhus och tillverkar något som, eftersom det är mycket 
sött, är välkommet för gudar och människor, då bikakan kommer till 
altarna och honungen serveras vid gästabudets början och till desserten. 
16,6 Bina liknar vidare människornas stater, eftersom det här finns både 
kung och rike, och <därtill en> gemenskap, eftersom de söker allt som 
är rent. Därför sätter sig inget av dessa på en smutsig plats eller på en, 
som luktar illa, och inte heller på en, som luktar av väldoftande salvor. 
Därför sticker de en, som kommer till dem insmord, och slickar inte, som 
flugorna, och ingen ser bin på kött, blod eller fett, så som man ser flugor. 
Därför slår de sig endast ner på det som har en söt smak. 16,7 De är inte 
alls skadliga eftersom de, när de samlar in, inte skadar någons verk, men 
de är inte heller så slöa, att de inte sätter sig till motvärn mot den som 
försöker störa dem. De är dock inte okunniga om sin svaghet. De sägs 
också med skäl vara musernas fåglar, eftersom man snabbt samlar dem 
till en plats medelst <ljud av> cymbaler och klatschar, om de någon gång 
är utspridda. Liksom människorna tilldelat våra dagars gudar <bergen> 
Helicon och Olympos, så har naturen tilldelat dessa [bina] blomstrande 
och icke odlade berg. 16,8 De följer sin kung vart han än beger sig, hjälper 
honom, när han blir trött, och lyfter honom framåt, om han inte kan 
flyga, eftersom de vill rädda honom. De är varken själva inaktiva eller fria 
från hat mot dem som är lata. Därför ansätter de drönarna och driver 
dem från sig, eftersom dessa dels inte hjälper till, dels förbrukar honung, 
och dessa drönare jagar de bort med sitt ljud även när de själva är få 
och drönarna flera. Utom ingången till kupan täpper de till allt, där det 
kommer in luft till bikakorna, med harts som grekerna kallar erithake 
[bibröd]. 16,9 Alla lever som i en krigshär, sover och arbetar i skift samt 
skickar ut liksom kolonier, och dessa ledare ger som ett kommando ifrån 
sig ett visst <ljud> som låter som en tuba. De gör detta vid det tillfällen, 
då de sinsemellan gör tecken om fred och krig. Men, min vän Merula, för 
att inte Axius här skall alldeles tyna bort medan han hör allt detta natur-
vetenskapliga, eftersom jag inte sagt något om avkastningen, lämnar jag 
nu facklan till dig i vårt lopp.”
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<om avkastningen av en bigård>
16,10 Merula sade: ”Om avkastningen säger jag följande, som nog kom-
mer att vara tillräckligt för dig, Axius. Där har jag som auktoritet inte 
bara Seius, som har sina bikupor utarrenderade för en årlig betalning 
<i form av> 5 000 skålpund [1 635 kg] honung, utan även vår vän Varro, 
som jag hört säga att han i Spanien haft under sig två förmögna bröder 
Veianius från faliskerlandet. De hade fått i arv av sin far en liten lantgård 
och en jordlapp nästan inte större än ett plogland [1/4 ha], men de hade 
sedan runt hela huset satt upp bikupor, haft en trädgård och täckt resten 
med kryddtimjan, busklusern och apiastrum [citronmeliss], som somliga 
kallar meliphyllon, andra melissophyllon och vissa melittaena. 16,11 Räknat 
jämnt över brukade de aldrig få mindre än 10.000 sestertier om året från 
honungen, samtidigt som de sade att de ville vänta så att de hellre gav sin 
uppköpare tillträde vid en tid lämplig för dem själva än vid en tidigare, 
lämplig för en annan.”

<Axius>: ”Säg mig nu alltså, var och hurudan jag skall inrätta en bi-
gård för att få en stor avkastning.”

<var ocH Hur bigården inrättas>
16,12 Merula sade: ”Så här skall man göra melittonae [bigårdar], som 
andra kallar melitrophia och vissa samma sak mellaria. Först skall de 
helst vara nära gården, på ett ställe där det inte ekar – detta ljud anses 
nämligen utgöra en signal för bina att ge sig iväg – och med tempererat 
klimat, varken hett på sommaren eller icke solbelyst på vintern, så att 
<bigården> snarast vetter mot soluppgången på vintern, samt som nära 
sig har sådana ytor, där det finns gott om foder för bina samt rent vatten. 
16,13 Om det inte finns naturliga växter som foder bör ägaren så sådana 
och då dem, som bina mest söker efter. De är ros, backtimjan, citron-
meliss, vallmo, bondböna, lins, ärt, basilika, jordmandel, blålusern och 
framför allt busklusern, som är den nyttigaste för dem som inte är helt 
friska. Den börjar nämligen blomma från vårdagjämningen och håller på 
till den andra jämningen, den på hösten. 16,14 Men precis som denna är 
den mest lämpade för binas hälsa, så är kryddtimjan den bästa för pro-
duktionen av honung. Därför får den sikuliska honungen segertecknet, 
eftersom det där finns gott om bra kryddtimjan. Därför stöter somliga 
kryddtimjan i en mortel, mjukar upp den i ljumt vatten och vattnar med 
det alla plantskolor, som anlagts för binas skull. 16,15 Vad angår platsen 
så bör denna helst väljas nära gården, varför vissa inte ens avstått från 
att sätta bikuporna i gårdens portik, så att de är mer skyddade. Var de 
än skall vara, gör somliga runda kupor av vidjor, andra av trä och bark, 
andra av ett urholkat träd, andra av lergods, andra åter fyrkantiga kupor 
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av jättestinkfloka, ungefär tre fot [90 cm] långa och en fot [30 cm] breda 
men då så att, där det inte finns så gott om bin att fylla kuporna, de gör 
dem trängre för att bina inte skall tappa modet i en vidsträckt och öde 
plats. Man kallar alla dessa alui [magar] av den alimonium [näring] som 
ligger i honungen, och man tycks göra dem smalast på mitten av den an-
ledningen att de skall likna binas eget utseende. 16,16 De flätade kuporna 
smörjer man med oxdynga inuti och utanpå, så att bina inte skräms bort 
av den sträva väggen, och man sätter kuporna på så sätt på kragstenar i 
väggen, att de dels inte skakas, dels inte berör varandra då de satts i rad. 
Man lämnar ett mellanrum och gör en andra och en tredje rad nedanför, 
och man säger att det är bättre att minska något på detta [antalet kupor] 
än att lägga till en fjärde rad. Mitt på kupan gör man små hål till höger 
och vänster, där bina skall gå in. 16,17 På baksidan sätter man luckor, 
där bigårdens skötare kan ta ut honungskakan. De bästa kuporna är de 
av bark, de sämsta de av lergods, eftersom dessa drabbas hårt av både 
kölden under vintern och värmen under sommaren. Under våren och 
sommaren bör skötaren ungefär tre gånger per månad inspektera kupan, 
i det han röker dem [bina] lätt, göra den ren från skräp och kasta ut mas-
kar. 16,18 Dessutom bör han se till att det inte blir flera kungar. De blir 
nämligen onyttiga på grund av interna strider. Somliga säger att det finns 
tre sorters kungar bland bina, den mörke, den röde och den spräcklige. 
Som Menekrates skriver finns det två, den mörke och den spräcklige, 
och den sistnämnde är såpass mycket bättre, att det är lämpligt att döda 
den mörke, när den finns där tillsammans med en annan kung, och att 
den är en upprorsmakare och förstör kupan, eftersom den driver bort 
bina eller själv drivs iväg tillsammans med många bin. 16,19 Av de andra 
bina är bäst den lilla brokiga runda sorten. Den som kallas fur [tjuv] och 
av andra fucus [drönare] är mörk och har bred buk. getingen, som har 
en viss likhet med ett bi, deltar å ena sidan inte i arbetet och brukar å 
andra sidan såra med sitt bett, varför bina brukar driva bort den ifrån 
sig. Dessa är olika sinsemellan, eftersom det finns vilda och tama. Nu 
menar jag med vilda dem som söker foder i skogstrakter, tama dem som 
söker på odlade platser. De i skogen är mindre till storlek och ludna men  
bättre arbetare. 

<om anskaffning av bin>
Vid köp av bin bör köparen se efter om de är friska eller sjuka. 16,20 Det 
är tecken på god hälsa, om de är många i svärmen, om de är glänsande 
och om det arbete de utför är likformigt och slätt. Det är tecken på att 
de inte mår mindre bra, om de är håriga och rufsiga, liksom dammiga, 
om nu inte tiden för arbetet pressar dem. Då blir de nämligen irrite-
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rade av arbetet och kraftlösa. 16,21 Om kuporna skall flyttas till ett annat 
ställe är det nödvändigt att göra detta med omsorg. Dels skall man ge akt 
på lämpliga tidpunkter att göra det, dels skall lämpliga platser ordnas i 
förväg, dit de skall föras. <Vad angår> tidpunkterna flyttas de snarare 
på våren än på vintern, eftersom de under vintern endast med svårighet 
vänjer sig vid att bli kvar där, dit de flyttats, och därför ofta ger sig iväg. 
Om man flyttar dem från en god plats till ett ställe, där det inte finns 
någon lämplig betesmark, blir de flyktbenägna. Inte heller bör man gå 
slarvigt tillväga, om man på samma plats för över dem från en kupa till 
en annan. 16,22 Dels bör den kupa, till vilken bina skall föras över, gnug-
gas med citronmeliss, som är ett lockmedel för dem, dels bör bikakor 
med honung sättas in i kupan inte långt från mynningen, så att de, när 
de ser detta, inte <skall tro att det råder någon brist på föda och därför 
ge sig iväg>.8 <Någon>9 säger att när bina är sjuka på grund av sitt för-
sta foder om våren, det som kommer fram i blommorna på mandel och 
kornell, så har de magbesvär och skall botas genom att få urin att dricka.  
16,23 Man kallar det för propolis [bibröd], som de <använder till att> 
bygga ett skydd för ingångshålet framför kupan, särskilt på sommaren. 
Även läkarna använder detta ämne under samma namn i plåster, varför 
det finns till salu på Via Sacra till ett ännu högre pris än honung. Man 
kallar det <ämne> för erithace, med vilket bina klistrar ihop det yttersta 
på vaxkakorna, och detta är något annat än honung och bibröd. Därför 
finns det, menar man, även i detta en förmåga att locka in bina. Därför 
smörjer man den gren eller annat föremål, som man vill att svärmen skall 
slå sig ner på, med detta med en tillsats av citronmeliss. 16,24 En bikaka 
är vad bina skapar med många celler av vax, där varje cell har sex sidor, 
lika många som naturen gett varje bin fötter. 

<vad bina producerar ur olika växter>
Det de [bina] för in <till kupan> för att producera sina fyra alster, bi-
bröd, erithace, vax och honung, lär de inte hämta alla från samma stäl-
len. Till ett enda tar de från granatäpple och sparris enbart foder, från 
olivträdet vax, från fikonträdet honung men inte bra sådan. 16,25 Det blir 
två sorters användning exempelvis av bondböna, citronmeliss, kurbits 
och kål, nämligen vax och foder. På samma sätt är den användningen 
tvåfaldig, som de har av vilda äpplen och päron, nämligen foder och ho-
nung, och åter på ett annat sätt av vallmo, <nämligen> vax och honung. 
Även en trefaldig användning har de, såsom av mandel och åkerrättika, 
<nämligen> foder, honung och vax. Likaså tar de av andra blommor på 
så sätt, att de använder somligt till bara en sak, annat till flera ändamål.  
16,26 Vidare gäller, att de tillämpar ett annat urval i sitt insamlande eller 
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att detta bestämmer dem, såsom beträffande honungen, då de gör flytan-
de honung av en sort, såsom av palsternackans blomma, men fast honung 
av en annan, som till exempel av rosmarin, och så även för andra. Det blir 
honung av oangenäm smak av fikonblomman, god honung av busklusern 
och den bästa honungen av kryddtimjan. 16,27 Eftersom dryck, närmare 
bestämt rinnande vatten, är en del av deras foder bör det för dem att 
dricka och det i närheten finnas vatten, som flyter förbi eller som rinner 
in i en damm, så att det inte i djup överstiger två eller tre fingerbredder 
[3,5 à 5,5 cm]. I detta vatten bör det ligga tegelstenar eller små stenar så 
att de sticker upp lite, där bina kan slå sig ner och dricka. Härvidlag 
bör man lägga ner möda på att vattnet är rent, vilket är till stor fördel 
för att producera god honung. 16,28 Eftersom inte alla väder medger, att 
bina flyger längre bort för att söka föda, måste man göra i ordning foder 
åt dem, så att de inte tvingas att leva av enbart sin honung eller lämna 
tömda kupor. Därför kokar man ungefär tio skålpund [3,25 kg] feta fikon 
i sex congii [20 l] vatten, och när de blivit kokta gör man bullar av dem och 
sätter fram i närheten. Andra ser till att det finns honungsvatten i små 
kärl i beredskap i närheten, i vilka de lägger ren ull som bina kan suga 
genom, så att de samtidigt dels inte fylls av alltför mycket dryck, dels inte 
faller ner i vattnet. Man sätter ett kärl vid varje kupa och dessa fylls. Då 
andra har stött russin och fikon i en mortel, häller de på sirap, gör bullar 
av detta och lägger ut på de ställen, dit bina i alla fall kan ta sig ut för att 
finna föda till och med på vintern.

<om svärmning> 
16,29 Då en svärm skall ge sig iväg, vilket brukar ske när det med fram-
gång fötts många nya bin och de vill sända iväg den nya generationen som 
till en koloni, så som sabinerna i forna tider ofta brukade göra på grund 
av den stora mängden barn, så vet man detta eftersom två tecken brukar 
föregå detta: Det ena tecknet är att dagarna innan, särskilt om kvällarna, 
många bin hänger hopklumpade på varandra som druvor utanför flustret. 
16,30 Det andra är att de, då de skall flyga iväg eller redan börjat flyga, ger 
ifrån sig ett högt ljud precis som soldater gör, när de bryter läger. De 
som flög ut först flyger omkring inom synhåll och inväntar de andra, 
som ännu inte bildat svärm, tills dessa ansluter sig. Då skötaren sett att 
de gjort detta och de blivit skrämda av att han kastar damm på dem och 
för oväsen med instrument av koppar, smörjer man ett ställe i närheten, 
dit man vill föra dem, med erithace, citronmeliss och andra saker som 
de tycker om. 16,31 Då bina slagit sig ner, sätter man dit en kupa, som är 
smord invändigt med samma lockmedel, och tvingar dem sedan att gå in i 
kupan genom att driva dem med ett lätt drag av rök. Då de gått in liksom 
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i en ny koloni förblir de där så gärna, att även om du sätter den kupa, som 
de lämnat, alldeles intill är de likväl mer nöjda med sin nya bostad.

<om skattning av kuporna>
16,32 Eftersom jag nu sagt det jag ansåg hade med binas betesmarker att 
göra skall jag nu tala om avkastningen, orsaken till att man visar denna 
omsorg. Tecken på att vaxkakorna bör tas ut lämnar bina själva, och man 
sluter sig till det av följande: Om kupan har kraft eller inte är helt färdig 
kan man sluta sig till av om det är starkt ljud inuti kupan, om de darrar 
när de går in och ut och om man, när man tagit av kupornas luckor, ser 
att hålen i kakorna är överdragna som av hinnor, eftersom de är fyllda 
med honung. 16,33 När man tar ut kakorna säger somliga, att man bör 
ta ut nio tiondelar och lämna den tionde, eftersom bina ger sig iväg om 
man tar ut alltsammans. Andra lämnar kvar mer än vad jag nu sade. 
Liksom de, som tillämpar träda, får större skördar av dessa mellanår, 
får man också i bikuporna både flitigare och mer inkomstbringande bin 
under dessa <år>, om man inte skattar dem varje år eller inte lika mycket.  
16,34 Det första tillfället att ta ur bikakorna anser man vara från Sju-
stjärnornas uppgång, det andra när sommaren passerat, innan Arkturus 
går upp helt och hållet, och det tredje efter Sjustjärnornas nedgång, och 
då på så sätt att, om bikupan är rikbärande, inte mer än en tredjedel av 
honungen tas ut, så att återstoden lämnas till övervintringen, men att 
ingenting tas ut, om kupan inte är rikbärande. Då skattningen är omfat-
tande skall den varken vara total eller ske öppet, för att bina inte skall bli 
modstulna. Om någon del av de kakor, som tas ut, inte innehåller något 
alls eller något förorenat, skärs den <delen> bort med en kniv. 16,35 Man 
måste se till att inte de svagare blir nedtryckta av de starkare; det mins-
kar nämligen avkastningen. Därför skiljer man ut de svagare och sätter 
dem under en annan kung. Dem, som oftare slåss sinsemellan, bör man 
stänka honungsvatten på. På detta sätt slutar de inte bara att slåss, utan 
de tränger till och med ihop sig och slickar, ännu mer om de sprutats med 
druvmust, vilken de söker sig till ivrigare på grund av lukten och av vilken 
de bedövas, när de dricker. 16,36 Om de inte flyger ut i så stort antal ur 
kupan och någon del blir kvar, skall man röka intill dem och sätta väldof-
tande växter intill dem, särskilt citronmeliss och kryddtimjan. 16,37 Man 
måste vara mycket noga med att de inte går under av hetta eller köld. Om 
de någon gång drabbats av plötsligt regn eller plötslig kyla, när de är ute 
och söker foder, innan de själva förutser att detta skall inträffa – något 
som det sällan händer att de tar fel på – och de ligger liksom ihjälslagna, 
träffade av stora regndroppar, skall man samla in dem i något kärl, sätta 
in dem på ett täckt och ljumt ställe och nästa dag med så bra väder som 
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möjligt strö över dem aska av fikonträ, lite varmare än ljummen. Därefter 
skall man skaka dem lätt i själva kärlet, så att man inte tar i dem med 
händerna, och sätta ut dem i solen. 16,38 De som värmts upp på detta sätt 
återhämtar sig nämligen och får liv igen, som det brukar ske på liknande 
sätt med flugor, som dödats i vatten. Detta bör man göra intill kuporna, 
så att de kan återvända, varje <bi> till sitt arbete och sin kupa, när de 
hämtat sig.”

17,1 Under tiden återvände Pavo till oss och sade: ”Om ni nu vill lätta 
ankar, så har man fört hit listorna över röster, och nu sker lottningen på 
tribus; härolden har börjat rapportera vem varje tribus valt till edil.”

 Appius reste sig genast för att där på samma ställe gratulera sin kan-
didat och gå ut i trädgårdarna.

Merula sade: ”Den tredje typen av djurhållning hemma på gården 
skall jag ge dig senare, Axius.”

<om fiskdammar>
Då de reste sig och vi blev kvar, eftersom vi visste att även vår kandidat 

skulle komma, sade Axius till mig: ”Jag har inget obehag av att Merula 
gett sig iväg i detta läge. 17,2 Återstoden är nämligen bekant för mig, att 
när det nu finns två sorters fiskdammar, söta och salta, de förra hos folket 
och inte helt utan avkastning, där nymferna ger vatten till våra fiskar 
hemma på gården, medan de senare, ädlingarnas dammar vid havet, åt 
vilka Neptunus ger vatten och fiskar, syftar mer till ögonen än till börsen 
och tömmer ägarens portmonnä mer än fyller den. Först byggs dessa till 
stora kostnader, för det andra är det dyrt att fylla dem, och för det tredje 
dyrt att utfodra fiskarna. 17,3 Hirrus brukade ta in 12.000 sestertier ur de 
byggnader, som omgav hans dammar. Han förbrukade hela den summan 
på de näringsmedel som han gav fiskarna.”

 <Varro>: ”Det är inte konstigt: På en gång minns jag att han lå-
nat Caesar två tusen skålpund i muränor och att hans villa såldes för 
4.000.000 sestertier på grund av den stora mängden fisk.”

<Axius>: ”Denna vår fiskdamm, inne på land och plebejisk, kallas 
med rätta söt, den andra bitter. Vem av oss är nämligen inte nöjd med 
denna enda damm? Vem har å andra sidan inte vid havet alltför många 
dammar, förenade till en enda, till ett alltför högt pris? 17,4 Ty precis som 
Pausias och de andra målarna av samma slag har stora kistor uppdelade 
på små lådor, där de har vax av olika färg, så har dessa <fiskodlare> fisk-
dammarna uppdelade, så att de där har olika fiskar skilda från varandra. 
Som om de vore heliga och mer helgade än de där i Lydien, som du sade 
kom i stim till dig vid strandkanten och altaret, när du förrättade offer 
till ljudet av en flöjt, eftersom ingen vågade fånga dem, när du samtidigt 
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sett lydernas dansande öar, så vågar ingen kock kalla in dessa fiskar till 
koket. 17,5 Då vår bekante Quintus Hortensius hade dammar byggda 
för mycket pengar vid Baiae, var jag med honom så ofta i hans villa, att 
jag vet att han alltid brukade skicka bud till Puteoli för att köpa fisk till 
middagen. 17,6 Det var inte tillräckligt för honom att inte äta ur sina egna 
dammar, utan han matade dem till och med själv och vinnlade sig ännu 
mera om att hans multar inte skulle vara hungriga än jag om att mina ås-
nor inte skall vara hungriga i Rosea, och i båda dessa avseenden, både mat 
och dryck, gav han dem ett avsevärt dyrare foder än jag. Ty jag utfodrar 
mina mycket inbringande åsnor med hjälp av en liten slav, lite korn och 
husets vatten, men Hortensius hade för det första många fiskare, som 
skulle leverera <foder till dammarna>, och de förde ofta dit små fiskar 
som skulle ätas upp av de större. 17,7 Dessutom brukade han kasta ner 
köpt saltfisk i dessa dammar, när havet var oroligt och på grund av vädret 
torget levererade fodret och man inte med ett fångstnät kunde dra upp 
levande föda, fisk för vanligt folks middag, på stranden.”

<Varro>: ”Med Hortensius’ goda vilja kunde du snabbare få ut vagn-
dragande mulor för ditt behov än en skäggbarb ur hans fiskdamm.”

17,8 <Axius>: ”Dessutom hade han inte mindre omsorg om sjuka  
fiskar än om krassliga slavar. Därför vinnlade han sig mindre om att en 
sjuk slav inte skulle ha kallt vatten än att hans fiskar skulle ha friskt vat-
ten. Å andra sidan sade han ofta att Marcus Lucullus visade samma då-
liga omsorg, och han föraktade hans fiskdammar, eftersom han inte hade 
lämpliga bassänger vid stranden och hans fiskar bodde i stående vatten 
på ohälsosamma platser. 17,9 Sedan Lucius Lucullus vid Neapel grävt 
genom berget och släppt in havsvatten i dammarna, varigenom dessa av 
sig själva flödade fram och tillbaka <med tidvattnet>, stod han inte Nep-
tunus efter i fråga om fiskafänge. Det gick nämligen så långt, att han på 
grund av sommarhettan tycks ha fört sina fiskar iväg till kallare platser, 
som boskapsskötare brukar göra i Apulien, vilka för sina djur på stigar 
upp i Sabinerbergen. När han [Hortensius] byggde i Baiae brann han så 
av iver, att han tillät sin arkitekt att göra slut på hela hans förmögenhet, 
bara han förde en tunnel från fiskdammarna till havet med en vågbrytare 
framför, där tidvattnet två gånger dagligen från nymånens uppgång till 
nästa nymåne kunde gå in och åter ut till havet och kyla fiskdammarna.”

17,10 Vi sade detta. Men det kom buller från höger, och med lata [brett 
purpurbräm] kom vår kandidat som utsedd edil och begav sig in i vil-
lan. Vi gick honom till mötes, gratulerade honom och följde honom till 
Capitolium. Han gick därifrån till sitt hus, vi till vårt, min vän Pinnius, 
sedan vi haft detta samtal om djurhållningen hemma på gården, det som 
jag nu i huvudsak återgivit.
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första boken

 1. Den mytiska spåkvinna vars efterlämnade 
för valtades och tolkades av ett särskilt präst-
kollegium i Rom. 

 2. Skadan bestod i att de två nämnda romarna, 
som ansågs som slösare, och deras skrytsam-
ma byggnader lockade andra romare till lik-
nande överdåd.

andra boken

 1. Se sid. 272 angående hur denna mening kan 
tolkas. Det är också troligt att ett längre 
stycke fallit bort från början av kapitel 1.

 2. Jag läser sanum med Orsini och guiraud mot 
handskrifternas statim, vilket Flach accepte-
rat.

 3. Titus Pomponius Atticus hade adopterats av 
sin morbror Quintus Caecilius och hade där-
på rätt till namnet Quintus Caecilius Atticus 
(Varro 1996–2002, s. 2:209–210).

 4. Se Cato 160,2 för exempel på kontrakt och be-
talningsterminer.

 5. Cossinius tilltalar Atticus med namnet på 
den fåraherde som hittade och tog hand om 
Romulus och Remus vid floden (Varro 1996–
2002, s. 2:225).

 6. En ordlek, återgiven även av Plinius d.ä. (Nat. 
8,207).

 7. Denna passus återfinns inte i De agri cultura 
utan härrör från ett icke bevarat verk av Cato.

 8. Hirrus, på grund av ett talfel ofta kallad Hil-
lus, kandiderade lagvidrigt till praetorsvalet 
48 f.Kr. men blev inte vald. Att en oxe utta-
lade något som kunde tolkas som en varning 
på latin var ett viktigt järtecken men svårt att 
tyda, dock lättare än att begripa att Hillus av-
såg Hirrus (Varro 1996–2002, s. 2:273–275).

 9. Ordpråket som avses gäller att en hund inte 
äter en annan hund.

 10. Baskuler, även kallade bastuler, och turdu-
ler var två folkstammar i sydvästra delen av 
Iberiska halvön. Varför just de nämns som 
olämpliga att vara herdar är okänt. Möjligen 
kan Varros någon erfarenhet från tjänsten i 

noter till översättningen

den regionen ligga bakom (Varro 1996–2002, 
s. 2:326).

 11. Den som hela boken adresserats till, enligt 
Pf.6.

tredje boken

 1. Rom grundades 753 f.Kr. Varro skrev sitt verk 
drygt 700 år senare, medan Ennius, ur vars 
Annales detta fragment bevarats, dött redan 
ca 170 f.Kr. alltså inte ens 600 år efter Roms 
grundläggning.

 2. En svårtolkad passage som diskuterats myck-
et. Den avslutande anmärkningen bör sättas i 
samband med att löften från en kandidat till 
ett ämbete under val naturligt är högst osäk-
ra. Skuggan i parken var säkrare.

 3. Medan siciliansk honung var den bästa på 
grund av timjan smakade korsikansk honung 
bittert av malört (Varro 1996–2002, s. 3:202).

 4. Anspelningen är oklar. Då i 3,2,14–15 anförs 
en intäkt om 60.000 är det mest näraliggande 
att Fircellia avser Varros tant, ägare till går-
den ifråga. Vi har dock inga andra indicier 
för att hon hette så. översättningen följer 
här guirauds tolkning av stället, ej den som  
Flach gör. 

 5. Valfusket skulle ha gått till så, att då de olika 
kandidaternas ombud hjälptes åt att läsa upp 
namnen som stod på de öppna röstsedlarna så 
att valförrättaren kunde markera dem i rätt 
spalt på tavlan, något ombud försökt lägga 
röster på en motkandidat bland de räknade 
utan att dessa röster blivit bokförda (Varro 
1996–2002, s. 3:229–230). 

 6. gödselstaden blir näringsrikare av att luftas 
och berikas med hönornas spillning (Varro 
1996–2002, s. 3:247).

 7. Jag följer guirauds läsning cum operculum im-
positum est.

 8. Texten är svårt skadad. översättningen är 
nära de senaste förslagen till rekonstruktion.

 9. Det är omdiskuterat vem Varro kan ha haft 
som källa till denna iakttagelse. Menekrates 
(jfr 3,16,18) har föreslagits. 



mått som förekommer Hos cato ocH varro

rymdmått
Cyathus, 1/12 av cyathus eller 0,45 dl
Acetabulum, 1,4 dl
Hemina, ½ sextarius eller 0,27 l
Cotylus, 0,275 l
Sextarius, 0,55 l
Congius, 6 sextarii eller 3,3 l
Skäppa, 16 sextarii eller 8,75 l
Urna, 4 congii eller 13 l
Amfora, 2 urnae eller 26 l
Quadrantal, 26 l
Culleus, 20 amforor eller 520 l

längdmått
Fingerbredd, 1,75 cm
Tum, 2,5 cm
Handsbredd, 3 tum eller 7,5 cm
Fot, 4 handsbredder eller 30 cm

ytmått
Scripulum, 10 x 10 fot eller ca 9 kvadratmeter
Actus, 480 kvadratfot
Plogland, 240 x 120 fot eller ca 2 600 kvadratme-

ter (¼ hektar)
Heredium, 2 plogland
Centuria, 100 heredia eller 200 plogland
Saltus, 4 centuriae

vikt
Obol, ca 0,7 gram
Drachma, 6 oboler eller ca 4 gram
Uns, 27 gram
Skålpund, 12 uns eller 327 gram
Mina, 100 drachmer eller ca 430 gram





NAMNR EgISTER 
egennamn som förekommer 

i catos de agri cultura ocH 
varros res rusticae

 

Abuccius, Lucius, en endast hos Varro omnämnd 
samtida författare av satirdikter med politiskt 
innehåll V 3,2,17; 3,6,6

Aeetes, mytisk kung i Kolchis, fader till Medea V 
2,1,6

Aelius Stilo, Lucius, romersk grammatiker död 90 
f.Kr. V 3,12,6

Aemiliana, stadsdel i Rom, belägen på Marsfältet 
nära Tibern V 3,2,6

Aeneas, sagohjälte från Troja, som kom till Latium 
efter Trojas fall. Stamfar till Roms grundläg-
gare Romulus V 2,4,18

Africana, slag av fikon, ”det afrikanska” C 8,1; V 
1,41,6, av höns, pärlhöns V 3,9,1

Afrika, i antiken beteckning för landet närmast sö-
der om Medelhavet V 1,44,2; 2,pf.3; 2,1,6; 3,14,4

Agathokles från Chios, grekisk lantbruksförfat-
tare V 1,1,8

Aischrion, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Aktaion, mytisk jägare i grekland, som blev dödad 

av sina egna hundar V 2,9,9
Alba (Longa), Roms mytologiska moderstad, belä-

gen nära Albanersjön i norra Latium V 2,4,18; 
3,2,17

Albicera, slag av oliv, ”den vitgula” C 6,1
Album Ingaunum, stad i Ligurien V 3,9,17
Ameria, stad i Umbrien C 11,5
Amfilochos från Athen, 200-talet f.Kr., natur-

vetenskaplig författare nämnd även hos Colu-
mella och Plinius V 1,1,8

Amfipolis, antik stad i Thrakien V 1,1,8
Aminea, slag av vin, uppkallat efter en landsända i 

Picenum C 6,4; 7,1–2; 106,2
Amiternum, italisk stad i Sabinerlandet V 2,9,6
Anaxagoras, ca 500–428 f.Kr., grekisk naturfilosof 

från Klazomenai i Mindre Asien V 1,40,1
Anaxipolis från Thasos, grekisk lantbruksförfat-

tare V 1,1,8

Androtion, 300-talet f.Kr., grekisk lantbruksför-
fattare V 1,1,9

Aniciana, slag av päron, uppkallat efter en obekant 
person Anicius C 7,4

Antifilos, slutet av 300-talet f.Kr., framstående gre-
kisk målare V 3,2,5

Antigonos från Kyme i Mindre Asien, grekisk lant-
bruksförfattare V 1,1,8

Apicia, slag av vin, troligen uppkallat efter en per-
son Apicius C 6,4; 7,1; 24

Apollodoros från Lemnos, första hälften av 300- 
talet f.Kr., grekisk lantbruksförfattare V 1,1,8

Apollonios från Pergamon, grekisk lantbruksför-
fattare V 1,1,8

Apulien, i antik tid landskapet i Italien nordväst 
om ”klacken”. Denna, dagens Apulien, hette 
då Calabria, medan dagens Kalabrien sträcker 
sig ner till Messinasundet V 1,29,2; 1,57,3; 2,pf.6; 
2,1,16; 2,2,9; 2,6,5; 2,7,1; 2,7,6; 2,10,11; 3,17,9

Archelaos, slutet av 200-talet f.Kr., grekisk filosof 
och diktare, nämnd hos Plinius som författare 
till en bok om husdjur V 2,3,5; 3,11,4; 3,12,4; 
3,16,4

Archytas från Tarent, förra hälften av 300-talet 
f.Kr., pytagoreisk filosof och matematiker V 
1,1,8

Ardea, liten stad i Italien ca 40 km söder om Rom 
V 2,11,10

Argonauterna, en grupp grekiska sagohjältar, som 
under ledning av Jason seglade på skeppet Argo 
för att hämta det gyllene skinnet i Kolchis V 
2,1,6

Argos, rik jordbruksbygd på nordöstra Peloponne-
sos i grekland V 1,2,7; 2,1,6; 2,5,4

Ariminum, kuststad i norra Italien vid Adriatiska 
havet, nu Rimini V 1,2,7

Aristandros från Athen, 200-talet f.Kr., grekisk 
lantbruksförfattare V 1,1,8

Sammanställt av Sten Hedberg och örjan Wikander. 
Namn åtföljs av en kort precisering av namnets  bärare samt uppgift om var 

namnet förekommer i översättningen. Deltagarna i Varros dialoger är 
inte redovisade. Se presentationen av dem, s. 471–477
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Aristofanes från Miletos, grekisk lantbruksförfat-
tare V 1,1,8

Aristomenes, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof V 1,1,8; 

2,1,3; 2,5,13
Arkadien, landskap mitt på Peloponnesos i grek-

land V 2,1,14; 2,4,12; 2,6,1–2; 2,8,3
Arpi, stad i Apulien V 1,8,2
Askra, stad i Boiotien, födelseort för Hesiodos, 

författare till Verk och dagar V 1,1,9
Athen, den kulturellt ledande staden i den grekiska 

världen V 1,37,1; 1,37,5; 2,5,4; 3,5,17
Athenagoras, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Atilius, lärd romare från Spanien V 2,4,11
Atreus, mytisk kung i Mykene, fader till Agamem-

non och Menelaos V 2,1,6
Attalos (III) Filometor, kung i Pergamon 138–133 

f.Kr. V 1,1,8
Attika, landskapet runt Athen i mellersta grek-

land V 2,2,18; 2,5,4
Aufidius Lurco, Marcus, uppfödare av påfåglar  

V 3,6,1
Aufidius Pontianus, Publius, fåruppfödare från 

Amiternum V 2,9,6

Bacchios från Miletos, grekisk lantbruksförfattare 
V 1,1,8

Bagienner, ligurisk folkstam i nordvästra Italien 
V 1,51,2

Baiae, stad i Kampanien, populär badort för den 
romerska aristokratin vid nordvästra kusten av 
Neapelgolfen V 3,17,5; 3,17,9

Bion från Soloi, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,8
Bithynien, antikt landskap i nordvästra Mindre 

Asien V 1,1,10; 1,9,7
Boiotien, landskap i mellersta grekland. Huvud-

ort: Thebe V 3,1,2; 3,1,6; 3,12,6
Bonus Eventus, romersk gud, personifikation av 

”lycklig utgång” V 1,1,6
Bosporen, två sund som förbinder Svarta havet 

med Marmarasjön (den thrakiska b.) resp. 
Asovska sjön öster om Krim (den kimmeriska 
b.) V 2,1,8

Brundisium, stad i sydöstra Italien, den viktigaste 
hamnstaden mot grekland, nu Brindisi V 1,8,2; 
2,6,5; 3,5,8

Bruttien, område i dagens Kalabrien V 2,1,2
Burburiska bergen, bergstrakt i Apenninerna 

nämnd endast av Varro. Läget kan ej faststäl-
las, och texten kan vara korrupt V 2,1,17

Buzyges, ”oxokaren”, mytisk athenare, den förste 
att plöja med okade oxar V 2,5,4

Byzacium, område i Afrika, motsvarande dagens 
södra Tunisien och västra Libyen V 1,44,2

Caecilius, Statius, död 168 f.Kr., populär komedi-
diktare bördig från norra Italien V 2,11,11

Caesar, gaius Julius, romersk statsman, 100–44 
f.Kr. V 3,17,3 

Caesar Vopiscus, gaius Iulius, edil 90 f.Kr. V 1,7,10
Cales, en liten stad i Kampanien C 135,1
Campi Macri, område på Poslätten nära nuv.  

Modena V 2,pf.6
Canusium, stad i det antika Apulien, nu Canosa  

di Puglia V 1,8,2; 1,8,3
Capitolium, den viktigaste av Roms sju kullar, 

med stadens viktigaste tempel tillägnat Jupiter  
Capitolinus V 3,17,10

Caprasia, ö i Tyrrhenska havet mellan Populonia 
och Korsika, nu Capraja V 2,3,3

Capua, stad i Italien, under romartiden huvudort 
i Kampanien, nu Santa Maria Capua Vetere  
C 135,2–3

Casinum, stad i sydligaste Latium, nu Cassino  
C 135,3; 136; V 2,3,10; 3,3,9; 3,4,2; 3,5,8–9

Cassius Dionysius, se Dionysios från Utica
Cato Censorius, Marcus Porcius (Cato d.ä.), för-

fattare till bl.a. De agri cultura, statsman, 
nämns av Varro V 1,2,7; 1,2,28; 1,7,1; 1,7,9; 1,18,1; 
1,18,3; 1,19,1; 1,22,3; 1,23,7–1,24,4; 1,58; 1,60; 2,3,3; 
2,4,11

Cato Uticensis, Marcus Porcius (Cato d.y.), 
romersk statsman 95–46 f.Kr., praetor 54 f.Kr. 
V 3,2,17

Catulus, Quintus Lutatius, konsul 102 f.Kr., eller 
hans son, konsul 78 f.Kr. V 3,5,12

Cavarer, folkstam i gallia Narbonensis, nuvarande 
södra Frankrike V 2,4,10

Ceres, växtlighetens gudinna, identifierad med 
grekernas Demeter C 134,1; 134,4; V 1,1,5; 2,4,9; 
2,5,3; 3,1,5

Chaireas från Athen, grekisk lantbruksförfattare 
V 1,1,8

Chairesteos från Athen, grekisk lantbruksförfat-
tare V 1,1,8

Chalkidike, bergig halvö i nordvästra Egeiska  
havet V 1,41,6; 1,57,2; 3,9,6

Chios, grekisk ö utanför Mindre Asiens västkust,  
i höjd med Izmir V 1,1,8; 1,41,6; 2,pf.3
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Circus Maximus, kapplöpningsbana i Rom, be-
lägen i dalen mellan Palatinen och Aventinen  
V 1,2,11; 3,13,3

Colminiana, slag av oliv C 8,2
Comacer, folkstam i gallia Narbonensis, nuvaran-

de södra Frankrike V 2,4,10
Comitium, plats på Forum Romanum nära foten av 

Capitolium, där folkförsamlingar hölls V 1,2,9
Compitaliefesten, årlig fest i slutet av december 

eller början av januari, tillägnad husgudarna  
C 5,3; 57

Cotonea, slag av kvitten med stora frukter C 7,3; 
133,2

Crustumerium, sabinsk stad i nordligaste Latium, 
ca 15 km norr om Rom V 1,14,3; 1,15

Cucurbitiua, slag av päron, ”det kurbitsformade” 
C 7,4

Dadis, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Dardanien, område i nordvästra Mindre Asien  

V 2,1,5
Dei consentes, ”De samstämmiga gudarna”, en 

grupp om tolv romerska gudar, med ett undan-
tag samma som grekernas tolv ”olympiska”  
gudar V 1,1,4

Deiotaros, kung i galatien, ett rike i Mindre Asien, 
63–40 f.Kr. V 1,1,10

Delos, ö i Egeiska havet, helgad åt Apollo V 2,pf.6; 
3,9,2

Demokritos från Abdera, ca 460–370 f.Kr., mate-
rialistisk filosof V 1,1,8

Dikaiarchos från Messene, 358–285 f.Kr., grekisk 
filosof och författare inom geografi och historia 
V 1,2,16; 2,1,3

Diodoros från Priene, grekisk lantbruksförfattare 
V 1,1,8

Diofanes från Nikaia i Bithynien, verksam under 
sista århundradet f.Kr., bearbetare av den gre-
kiska versionen av Magos lantbrukslära V 1,1,8; 
1,1,10; 1,9,7

Dion från Kolofon, grekisk lantbruksförfattare  
V 1,1,8

Dionysios från Utica, verksam ca 100 f.Kr., över-
sättare av Magos lantbrukslära till grekiska  
V 1,1,9–10; 1,17,3; 1,38,1; 1,38,3; 2,1,27; 3,2,13

Efesos, antik stad på Mindre Asiens västkust V 
1,1,9

Egeiska havet, det örika havet mellan Balkanhalv-
ön och Mindre Asien V 2,1,8

Elefantine, ö och stad i övre Nilen V 1,7,6
Ennius, Quintus, 239–169 f.Kr., romersk författare 

V1,1,4; 1,4,1; 1,48,2; 3,1,2 
Eolis, område i norra delen av västra Mindre Asien 

V 3,12,6
Epidamnos, stad på västkusten av Balkan, nu Dur-

res i Albanien V 2,4,16  
Epigenes från Rhodos, grekisk lantbruksförfattare 

V 1,1,8
Epirus, kungarike och region i nordvästra delen av 

Balkanhalvön V 1,7,7; 2,pf.6; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,20; 
2,5,1; 2,5,10; 2,9,5

Eratosthenes, ca 285–200 f.Kr., grekisk veten-
skapsman och diktare, föreståndare för biblio-
teket i Alexandria och författare till skrifter i 
geografi, matematik m.m. V 1,2,3

Etrurien, landskap i Italien mellan Arno och Ti-
bern V 1,9,6; 1,44,1; 2,4,9

Euagon, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,8
Eubulos, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Eufiton, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Euforion från Chalkis, f. ca 275 f.Kr., mycket pro-

duktiv författare i ett flertal genrer, bevarad 
endast i fragment V 1,1,9

Eufronios från Amfipolis, grekisk lantbruksför-
fattare V 1,1,8

Eufronios från Athen, författare till en skrift om 
vinberedning V 1,1,8

Eugenia, slag av vin, ”det av ädel härkomst” C 6,4
Euhemerus, 300- och 200-talen f.Kr., grekisk uto-

pisk romanförfattare V 1,48,2
Eumaios, en av Odysseus’ svinaherdar V 2,4,1
Europa, fenicisk prinsessa, bortförd av Zeus i skep-

nad av en tjur V 1,2,4; 2,5,5

Falernerlandet, del av Kampanien, berömd för sitt 
utsökta vin V 1,2,6; 1,8,2; 1,65

Faliskisk, beteckning för ett område i sydöstra 
Etrurien med stor boskapsskötsel V 3,16,10

Faustulus, herde, styvfar till Romulus och Remus 
V 2,1,9; 2,3,1

Faventia, stad i norra Italien, nuv. Faenza V 1,2,7
Fenicien, antik benämning på kustområdet i nuva-

rande Syrien och Libanon V 2,5,5
Fircellia, Varros moster V 3,2,14; 3,4,1
Fiscellus, berg i Apenninerna inom landskapet 

Umbrien V 2,1,5; 2,3,3
Flora, romersk gudom för blommor och trädgår-

dar V 1,1,6
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Forum [Romanum], ”Torget”, Roms politiska cen-
tralpunkt V 1,2,9

Frygien, landskap i nordvästra Mindre Asien  
V 1,2,7; 2,1,5; 2,6,3; 2,11,12

Fulvius Lippinus, Quintus, ägare av vilthägn V 
3,12,1

Fundania, Varros hustru V 1,1,1; 1,15; 2,pf.6; 3,1,9
Fundilius, Lucius, föreståndare för Tellus tempel 

i Rom V 1,2,11

gaberius, romersk riddare V 2,3,10
gadara, stad i den romerska provinsen Syrien  

V 1,44,2
gaetulien, del av Libyen V 2,11,11
gallien, av kelter bebodda områden på Poslätten 

och i nuvarande Frankrike, uppdelade på flera 
romerska provinser V 1,2,7; 1,7,8; 1,14,4; 1,18,6; 
1,32,2; 2,3,9; 2,4,1; 2,4,10–11; 2,5,9; 2,10,4; 3,12,2; 
3,12,5–6

gallinaria, ö i Tyrrhenska havet utanför Ligurien 
V 3,9,17 

Hegesias från Maronea, grekisk lantbruksförfat-
tare V 1,1,8 

Heluola, slag av vin, ”det honungsgula” C 6,4; 24
Heraclea, hamnstad i Lukanien, södra Italien V 

2,9,6
Herculana, slag av fikon, uppkallat efter Hercules 

C 8,1
Hercules, grekisk sagohjälte. Namnet användes 

även som lindrig svordom V 2,1,6–7; 2,5,3
Hesiodos, ca 700 f.Kr., grekisk skald V 1,1,9
Hiberna, slag av fikon, ”vinter-” C 8,1
Hieron, 269–215 f.Kr., envåldshärskare i Syrakusa 

V 1,1,8
Hippion Argos, stad i norra Apulien, vanligen  

kallad Arpi V 2,1,9
Hirrius, praetor V 2,5,5 [texten möjligen korrupt]
Homeros, 700-talet f.Kr., episk skald V 1,1,4;  

1,2,7
Homogyros, enligt myten den förste i Argos att 

spänna oxar för plogen V 2,5,4 
Hordicidia, romersk religiös fest V 2,5,6
Hortensius Hortalus, Quintus, konsul 69 f.Kr., 

död 50 f.Kr., berömd talare i Rom, mycket för-
mögen V 3,3,10; 3,6,6; 3,13,2; 3,17,5–7

Illyrien, Balkanhalvöns nordvästra del med kus-
ten mot Adriatiska havet V 1,17,2; 2,10,7; 2,10,9; 
3,14,4

Insubrer, keltiskt folk på Poslätten V 2,4,11
Interamna, stad i södra Umbrien nära Reate  

V 3,2,3
Intimilium, stad i Ligurien, nu Ventimiglia V 

3,9,17

Janus, ålderdomlig romersk gud, förknippad med 
pasager och inträden; framställs oftast i bild 
som ett huvud med två ansikten, ett åt höger 
och ett åt vänster C 134,1–4; 141,2

Judéen, ursprungligen grekisk benämning på södra 
Palestina V 2,1,27

Juno, italisk gudinna, himmelsdrottning och maka 
till Jupiter samt tidigt identifierad med greker-
nas Hera C 134,1; V 3,6,2

Jupiter, italisk himmelsgud, det antika Roms över-
gud och skyddspatron, motsvarande den gre-
kiske Zeus, den högste av de olympiska gudar-
na C 132,1–2; 134,1–4; 141,2; V 1,1,5; 2,5,5

Kalabrien, Calabria, i antiken namnet på Italiens 
sydöstligaste udde, ”klacken”. I dag betecknar 
namnet den sydvästra halvön ner till Messina-
sundet.

Kampanien, italienskt landskap kring Neapel, nu 
regionen Campania C 135,2; 153; V 1,2,6; 1,2,10; 
1,10,1; 1,20,4; 2,6,5

Kappadokien, landskap i centrala Mindre Asien 
V 1,57,2

Karien, forntida region i sydvästra Mindre Asien 
V 1,57,2

Karthago, fenicisk stad i nuvarande Tunisien, stor 
handelsstad och länge staden Roms allvarligas-
te konkurrent om inflytandet i västra Medelha-
vet C 85; V 1,1,10; 1,57,2

Kilikien, kustområde i sydöstra Mindre Asien, 
gränsar mot Syrien V 2,11,12

Kition, forntida stad på sydöstra Cypern, nära  
nuvarande Larnaka V 2,1,3

Kolchis, mytiskt rike i Asien öster om Svarta Ha-
vet V 2,1,6

Kolofon, forntida stad på Mindre Asiens västkust 
strax norr om Efesos V 1,1,8

Korsika, ö i Tyrrhenska havet norr om Sardinien 
V 3,2,12

Kos, ö vid södra delen av Mindre Asiens västkust 
C 105,2; 112,1–2; 158,2; V 2,pf.3

Krates, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Kyme, stad på Mindre Asiens västkust V 1,1,8
Kyrrhos, stad i norra Syrien V 3,5,17
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Laenius Strabo, Marcus, av riddarfamilj i Brundi-
sium, fågelhusets uppfinnare V 3,5,8

Lakonien, landskap på Peloponnesos med Sparta 
som huvudort V 2,9,5

Latium, landskap i mellersta Italien sydost om sta-
den Rom V 1,10,1

Laurentum, ort i nordvästra Latium V 3,13,2
Lavinium, forntida stad i Latium några mil söder 

om Tiberns mynning, enligt sägnen grundad 
av Aeneas V 2,4,18

Lemnos, ö i norra delen av Egeiska havet V 1,1,8
Liber [pater], fornitalisk fruktbarhetsgud V 1,1,5; 

1,2,19
Libyen, grekiskt namn på Afrika V 2,1,6
Liciniana, slag av olivträd, uppkallat efter den som 

införde det i Italien C 6,2
Licinius Nerva, ståthållare i Makedonien 142 f.Kr.

(?) V 2,4,1–2
Licinius Stolo, gaius, folktribun 367 f.Kr., konsul 

361 f.Kr. V 1,2,9
Ligurien, landskap i nordvästra Italien V 1,18,6; 

2,5,9; 3,9,17
Lucana, slag av vin, ”det från Lukanien” C 6,4
Lucilius, gaius, 180–103 f.Kr., berömd satirdiktare 

V 3,2,17
Lucullus, Lucius Licinius, 117–56 f.Kr., romersk 

statsman och härförare, konsul 74 f.Kr. En av 
Roms rikaste män V 1,2,10; 1,13,7; 3,3,18; 3,4,3; 
3,5,8; 3,16,2; 3,17,9

Lucullus, Marcus Licinius, son till föregående, död 
42 f.Kr. V 2,2,17

Lucullus, Marcus Terentius, konsul 79 f.Kr., bror 
till L. Licinius Lucullus (konsul 74 f.Kr.), adop-
terad av en släkting till Varro V 3,17,8

Lukanien, forntida region i Syditalien, i princip 
lika med nuv. Basilicata C 135,1; V 2,10,11

Lusitanien, romersk provins på Iberiska halvön, i 
princip lika med nuv. Portugal V 1,16,2; 2,1,19; 
2,4,11

Lydia, slag av fikon, ”det från Lydien” V 1,41,6
Lydien, ett rike i västra Mindre Asien V 3,17,4
Lykaonien, forntida region i sydöstra Mindre Asi-

en V 2,1,5; 2,6,3
Lympha, ”Vattnet”, romersk naturgud, närmast en 

källnymf V 1,1,6; 3,17,2
Lysimachos, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Lysippos, 300-talet f.Kr., bildhuggare på Pelopon-

nesos V 3,2,5

Mago, karthagisk lantbruksförfattare, vars verk i 
28 böcker fördes till Rom efter Karthagos för-
störing 146 f.Kr. V 1,1,10; 2,1,27; 2,5,18; 3,2,13

Makedonien, kungarike, senare romersk provins, 
i mellersta delen av Balkanhalvön V 2,4,1;  
3,12,5

Maledum, antik stad i Epirus, vars läge ej närmare 
kan fastställas V 2,2,1

Mallos, stad i Kilikien V 1,1,8
Manilius, Manius, konsul 149 f.Kr., romersk rätts-

lärd, upphovsman till en samling juridiska for-
mulär för privaträttsligt bruk V 2,3,5; 2,5,11; 
2,7,6

Manlius, Lucius, troligen en granne till Cato  
C 144,2; 145,2; 152 [”Herrarna Manlius”, kanske 
Lucius och en bror till honom]

Marcius Libo, praefectus fabrum (chef för ingenjörs-
truppen) under Varro 66 f.Kr. V 1,2,7 

Marisca, slag av fikon, ”det manliga” C 8,1
Maroneia, antik stad i Thrakien V 1,1,8
Mars, krigsguden hos romarna C 83; 141,2–4
Marsfältet, område i norra Rom utanför den reli-

giösa stadsgränsen V 3,2,4–5; 3,5,18
Medien, forntida rike omfattande nordvästra delen 

av nuvarande Iran V 2,1,5; 3,9,19
Mediolanum, stad på Poslätten, nuvarande Milano 

V 1,8,2; 1,8,3
Megara, grekisk stad belägen strax norr om korin-

thiska näset C 8,2
Melana Kolpos, havsviken mellan gallipoli-halv-

ön och europeiska fastlandet, nu Saros Körfezi  
V 2,5,10

Melanippa, i grekisk mytologi dotter till kung  
Aiolos i Thessalien, fick med Poseidon sönerna 
Aiolos och Boiotos som hennes fader försökte 
döda V 2,5,5

Melanthios, getherde på Ithaca, dödad i Odysseus 
uppgörelse med friarna V 2,3,1

Melos, ö bland Kykladerna i Egeiska havet V 2,3,4; 
3,9,6; 3,9,19

Menandros, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,8
Menekrates, grekisk lantbruksförfattare från Efe-

sos, enligt Varro skrivande på vers och behand-
lande biskötsel V 1,1,9; 3,16,18

Menestratos, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Mennius, gaius, repslagare i Venafrum C 135,3
Metapontum, antik stad i Lukanien i södra Italien 

V 2,9,6
Miletos, forntida stad i Mindre Asien nära floden 

Meanders mynning V 1,1,8; 2,1,3
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Minerva, romersk gudinna motsvarande grekernas 
Pallas Athena V 1,1,6; 1,2,19

Minturnae, antik stad i Latium nära gränsen till 
Kampanien C 135,1

Mnaseas från Miletos, 100-talet f.Kr., grekisk lant-
bruksförfattare V 1,1,9

Modius Equiculus, Quintus, romersk soldat V 2,7,1
Murgentina, slag av vin, uppkallat efter staden 

Murgantia på Sicilien C 6,4
Muserna, i antik mytologi nio gudinnor, ursprung-

ligen för sång, musik och poesi, senare även lär-
dom och vetenskap V 1,1,4; 3,5,9; 3,16,7

Mustea, slag av äpple, ”det som lämnar must” C 
7,3–4

Neapel, stad på Italiens västkust vid Vesuvius  
V 3,17,9

Neptunus, romersk havsgud identifierad med  
Poseidon V 2,5,5; 3,17,2; 3,17,9

Nikaia, stad i Bithynien V 1,1,8
Nikesios, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,8
Nola, antik stad i Kampanien C 135,2; 151,1
Nya Karthago, stad på östkusten av Iberiska halv-

ön, nu Cartagena V 1,57,2

Oelis, ort på Sardinien vars läge nu ej kan faststäl-
las V 1,16,2

Ogygos, mytisk kung i Boiotien, grundläggare av 
staden Thebe V 3,1,2–3

Olisipo, stad på Iberiska halvön, nu Lissabon V 
2,1,19

Olynthia, landskapet runt staden Olynthos på 
Chalkidike V 1,44,3

Orces, slag av olivträd. Namnet anknyter till grek. 
orchis, ”testikel”, på grund av fruktens utseende 
C 6,1; 7,4

Orfeus, mytisk sångare från Thessalien V 3,13,3
Osca, stad på Iberiska halvön, nu Huesca V 1,57,2
Ostia, det antika Roms hamnstad vid Tiberns ut-

lopp i Tyrrhenska havet V 3,2,7

Pacuvius, död ca 131 f.Kr., författare till satirer och 
tragedier V 1,2,5

Pales, herdarnas skyddsgudinna V 2,5,1
Palmaria, ö i Tyrrhenska havet i höjd med Neapel 

V 3,5,7
Pandateria, ö i Tyrrhenska havet i höjd med Neapel 

V 1,8,5; 3,5,7
Pantuleius Parra V 3,5,18

Pariliefesten, fest till den fornitaliske herdeguden 
Pales V 2,1,9

Pausias, 300-talet f.Kr., målare från Sikyon V 
3,17,4

Pelasger, folkslag i grekland innan de grekiska 
stammarna (dorer, eoler, joner) kom dit V 3,1,6

Peloponnesos, halvö i södra grekland V 2,5,4; 
2,6,2; 2,7,1

Percennius, Minius, expert på cypressodling C 151,1
Pergamis, ort i Epirus V 2,2,1
Pergamon, forntida stad i Mysien (nordvästra  

Mindre Asien), nu Bergamo V 1,1,8
Persis, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Philippus, Lucius Marcius, romersk statsman, 

konsul 56 f.Kr. V 3,3,9–10
Picenum, landskap på Italiens östkust söder om 

staden Ancona V 1,50,2
Pinnius, vän till Varro, som tillägnade honom bok 

3 av Res rusticae V3,1,1; 3,17,10
Piso Frugi, Lucius Calpurnius, konsul 133 f.Kr., ta-

lare, advokat och historiker V 2,1,9
Planasia, liten ö i Tyrrhenska havet sydväst om 

Elba, nu Pianosa V 3,6,2
Plautus, Titus Maccius, ca 250–184 f.Kr., romersk 

komediförfattare V 2,1,20; 2,4,16
Plentifanes, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Pompeius, Titus, ägare av vilthägn V 3,12,2
Pompeji, stad i Kampanien nära Vesuvius, förstörd 

vid utbrottet 79 e.Kr. C 22,3; 135,2
Pontia, ö i Tyrrhenska havet i höjd med Neapel V 

3,5,7
Porta Flumentana, port i Roms gamla stadsmur 

nära Tibern V 3,2,6
Posia, slag av olivträd. Namnets betydelse är okänd 

C 6,1; 7,4
Priene, stad på Mindre Asiens västkust V 1,1,8
Pupinia, ofruktbar del av landskapet Latium V 

1,9,5
Pupius Piso, Marcus, romersk statsman, konsul 61 

f.Kr., död ca 48 f.Kr. V 3,3,8; 3,6,2; 3,13,1
Puteoli, hamnstad i Neapelgolfen, nu Pozzuoli  

C 162,1; V 3,17,5
Pythagoras, 570–497 f.Kr. (dateringen osäker), 

grekisk filosof C 157,1; V 1,1,8; 2,1,3
Pythion, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,8

Quiriniana, slag av äpple, uppkallat efter sin ur-
sprungsort C 7,3
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Radius, slag av olivträd, ”staven”, efter frukternas 
avlånga form C 6,1

Reate, stad i Sabinerlandet, nu Rieti V 1,7,7; 1,14,3; 
2,pf.6; 2,1,14; 2,2,9; 2,6,1–2; 2,8,3; 2,8,5–6; 3,1,6; 
3,2,2–3; 3,2,12; 3,2,15; 3,14,4

Rhodos, ö utanför Mindre Asiens sydvästra hörn 
V 1,1,8; 2,6,2

Robigus, romersk naturgud som skyddade mot  
sädesrost V 1,1,6

Rom, romarrikets huvudstad, belägen vid Tibern 
C 135,1–3; 139; 146,1; 149,2; 162,1; V 1,50,2; 1,59,2; 
1,69,3; 2,1,14; 2,1,26–27; 2,4,10; 2,5,5; 2,11,10; 3,1,2; 
3,2,14; 3,2,16; 3,3,5; 3,7,10; 3,9,16; 3,12,5

Romulus, Roms mytiske grundläggare och förste 
konung V 1,10,2; 2,1,9; 3,1,2

Rosea, område i Sabinerlandet nära Reate V 2,1,17; 
2,7,6; 3,2,9–10; 3,17,6

Rufrium, antik stad i Kampanien C 22,4; 135,2
Rumina, ”Den digivande”, gammal romersk natur-

gud V 2,11,5

Sabina, slag av fikon, ”det sabinska” V 1,67
Sabiner, folkstam i Italien. Roms närmaste gran-

nar, bosatta omedelbart norr om Latium V 
1,14,4; 1,15; 2,1,8; 3,1,6; 3,2,14; 3,4,2; 3,16,29; 3,17,9

Sacontina, slag av fikon, ”det från Saguntum” C 8,1
Sallentina, ”den sallentinska”, beteckning för en 

region i det antika Kalabrien och därefter för 
ett folkslag, hundar och oliver C 6,1; V 1,24,1; 
2,3,10; 2,9,5

Samnium, område i det inre av Italien mellan La-
tium och Kampanien i väster och Apulien i ös-
ter V 2,1,8; 2,1,16

Samos, ö utanför södra delen av Mindre Asiens 
västkust V 2,1,3; 3,6,2

Samothrake, ö i norra delen av Egeiska havet V 
2,1,5

Sardinien, ö i Tyrrhenska havet V 1,16,2; 2,pf.3; 
2,11,11

Saserna, far och son, romerska lantbruksförfat-
tare omkring år 100 f.Kr. V 1,2,22; 1,2,28; 1,16,5; 
1,18,2; 1,18,6; 1,19,1; 2,9,6

Saturnaliefesten, fest i antikens Rom till Saturnus 
ära, firad 17 december C 57

Saturnus, antik italisk gudom, av romarna iden-
tifierad med Kronos, en av de grekiska urgu-
darna V 3,1,5

Scantiana, slag av äpple och av druva; namnet an-
knyter till en trakt i Kampanien C 7,3; 143,3; 
V 1,58; 1,59,1

Scipio Metellus, egentligen Q. Caecilius Metel-
lus Pius Scipio, ca 95–46 f.Kr., konsul 52 f.Kr.  
V 1,13,7; 3,2,16; 3,10,1

Seius, Marcus, romersk riddare och djuruppfö-
dare kring mitten av första århundradet f.Kr.  
V 3,2,7; 3,2,11–13; 3,6,3; 3,10,1; 3,11,2; 3,16,10 

Sementiua, slag av päron, ”som mognar vid tiden 
för sådd” C 7,4

Sergiana, slag av olivträd, uppkallat efter den som 
införde det i Italien C 6,1; V 1,24,1

Sergius Orata, gaius, romersk entreprenör och 
fiskodlare, verksam ca 100 f.Kr. V 3,3,10

Sextilius, romersk statsman, praetor 88 f.Kr.(?)  
V 1,1,10

Sicilien, ö i Medelhavet V 2,pf.6; 2,5,3; 2,6,2;  
2,11,10

Sikuler, folkstam på Sicilien V 3,2,12; 3,16,14
Silvanus, romersk naturgud, den betande boska-

pens skyddsgud C 83
Smyrna, stad på Mindre Asiens västkust V 1,7,6
Sokratiker, lärjunge eller efterföljare till Sokrates 

V 1,1,8; 1,2,1
Soloi, stad på nordvästra Cypern, nu Soli V 1,1,8
Soracte, berg i Etrurien nära Tibern, enligt Hora-

tius synligt från Rom V 2,3,3
Spanien (Hispania), för romarna beteckning för 

hela den iberiska halvön C 10,4; V 2,1,19; 3,12,5–
7; 3,16,10. – Delat i tre provinser: Hitre Spa-
nien i öster V 1,52,1; 1,57,2–3; 2,1,5; 2,11,8; Bortre 
Spanien i söder V 2,4,11; Lusitanien (se detta).

Stageira, stad på Chalkidike-halvön V 2,1,3
Statonia, ort i södra Etrurien V 3,12,1
Strutea, slag av kvitten med små frukter, ”sparväpp-

le” (grek. strouthos, ”sparv”) C 7,3; 133,2
Suessa, stad i Latium nära gränsen till Kampanien 

C 22,3; 135,1; 135,3
Suovetaurilia, romerskt djuroffer bestående av ett 

svin, ett får och en tjur C 141,1–4
Sybaris, stad i nuvarande Kalabrien, ursprungligen 

en grekisk koloni V 1,7,6; 1,44,2
Syrien, på romartiden beteckning för ett icke när-

mare bestämt område öster om Medelhavet, 
innefattande Fenicien, Judeen m.m. V 1,44,2; 
2,1,8; 2,1,27; 2,2,3

Såningsfesten, fest till Tellus och Ceres ära firad i 
slutet av januari V 1,2,1

Tagrus, bergstrakt på Iberiska halvön nordväst om 
nuvarande Lissabon V 2,1,19

Tanagra, stad i Boiotien V 3,9,6
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Tarentina, slag av päron, uppkallat efter staden Ta-
rentum C 7,4

Tarentum, stad i nuvarande Apulien, nu Taranto 
C 151,2; V 1,14,4; 2,2,18

Tarquenna, icke identifierbar man av etruskisk 
härkomst V 1,2,27

Tarquinia, en av de största städerna i södra Etru-
rien V 3,12,1

Taurus, bergskedja i södra delen av Mindre Asien 
V 2,1,8

Tellana, slag av mörka fikon; namnets härledning 
är oviss C 8,1

Tellus, romersk gudom, ”Jorden” V 1,1,5; 1,2,1
Terentius Afer, Publius, 185–159 f.Kr., romersk 

komediförfattare V 2,11,11
Tetrica, berg i Apenninerna inom landskapet 

Umbrien V 2,1,5
Thales från Miletos, ca 625–545 f.Kr., grekisk na-

turfilosof, en av ”de sju vise” V 2,1,3
Thasos, ö i norra Egeiska havet öster om Chalkidi-

ke V 1,1,8
Thebe, stad i Boiotien V 3,1,2–3; 3,1,6
Theofilos, grekisk lantbruksförfattare V 1,1,9
Theofrastos från Efesos, 371–287 f.Kr., peripatetisk 

filosof V 1,1,8; 1,5,1; 1,7,6–7; 1,37,5; 1,49,1; 1,49,3
Thessalien, landskap i norra grekland V 2,7,6
Thetis, grekisk havsgudinna V 3,9,19
Thrakien, region på Balkanhalvön nordost om  

Makedonien V 1,57,2; 2,1,5; 2,5,10; 3,13,2
Thyestes, i grekisk mytologi bror och rival till kung 

Atreus i Mykene V 2,1,6
Tibur, gammal stad strax öster om Rom, nu Tivoli 

V 1,9,6
Timaios, ca 300 f.Kr., hellenistisk historiker från 

Tauromenion V 2,5,3
Titinius Mena, Publius, den man som förde får-

klippare till Italien ca 300 f.Kr. V 2,11,10
Trebula, antik stad i Kampanien C 135,1
Troja, stad i nordvästra Mindre Asien, platsen för 

det trojanska kriget V 2,1,26
Tunnius, Lucius, repslagare i Casinum C 135,3
Turranius Niger, vän till Varro, som tillägnade  

honom bok 2 av Res rusticae V 2,pf.6; 2,11,12; 
3,1,9

Tusculum, antik stad i Latium nära nuvarande 
Frascati V 1,14,4; 3,3,8; 3,4,3; 3,5,8; 3,13,1

Tyrrhenska havet, havet väster om Apenninska 
halvön V 3,9,17

Umbrien, region i Italien mellan Tibern och Adri-
atiska havet, omedelbart söder om Poslätten  
V 1,50,1; 2,9,6

Uria, stad i det antika Kalabrien V 1,8,6
Utica, fenicisk koloni i Afrika nära Karthago, vik-

tig stad under romartiden men förstörd ca 700 
e.Kr. V 1,1,10

Velinus, sjö vid gränsen mellan Umbrien och Sa-
binerlandet, nu Lago di Piedi di Luco V 3,2,3; 
3,2,9

Venafrum, antik stad i Samnium C 135,1–3; 136; 
146,1; V 1,2,6

Venetien, i antik tid en region kring Venedig, om-
fattande delar av östra Poslätten och landet 
norr om Adriatiska havet V 2,4,12

Venus, den romerska religionens kärleksgudinna, 
identifierad med grekernas Afrodite V 1,1,6; 
2,10,6

Vesta, romersk gudom, personifierar härdens kraft 
i hem och hydda C 132,2

Vesuvius, vulkan i Kampanien nära Neapel V 1,6,3; 
1,15

Via Sacra, ”Heliga gatan”, gata i antikens Rom vid 
sidan av Forum Romanum V 1,2,10; 3,16,23

Via Salaria, ”Saltgatan”, väg från salinerna vid Os-
tia upp i Sabinerlandet, passerade genom Rom 
V 1,14,3; 3,1,6; 3,2,14

Vinalia, romersk religiös vinfest V 1,1,6
Volema, slag av päron. Namnet lär betyda ”det som 

fyller en hand” (vola) C 7,4
Volumnius, Lucius, romersk senator V 2,4,11

Xenofon 430/425–355/350 f.Kr., athensk filosof 
och författare, elev till Sokrates V 1,1,8

Zenon, ca 336–ca 264 f.Kr., grekisk filosof från Ki-
tion på Cypern, grundare av den stoiska filo-
sofin V 2,1,3
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Augur, medlem av ett prästkollegium i det antika 
Rom med uppgift framför allt att observera och 
tolka järtecken

Auspicier, iakttagelser av djurens beteende, vilka 
tolkades som järtecken

Bitumen, naturlig asfalt
Brok, kort och grovt tågvirke, använt vid lyft och 

surrning av tunga föremål
Censor, det mest prestigefyllda ämbetet i republi-

kens Rom, ansvarig för folkräkning o.dyl.
Denar, romerskt mynt motsvarande tio as eller fyra 

sestertier
Djupspade, bipalium, spade med långt skaft och 

ett övre extra fotstöd, så att den kan arbeta på 
större djup

Druvmust, defrutum, druvsaft som kokats ihop till 
halva eller en tredjedel av ursprunglig mängd

Edil, romersk ämbetsman (aedilis), i rang mellan 
quaestor och praetor och med ansvar främst 
inom offentlig miljö och försörjning

Epistyl, bjälklag lagt ovanpå en rad kolonner
Fistel, abnorm eller sjuklig kanal till eller mellan 

inre organ
Förpaktare, publicanus, arrendator av uppbörd 

m.m.
Idus, en av månadens huvuddagar som låg till 

grund för datering; den 13:e dagen, i mars, maj, 
juli och oktober den 15:e

Kalendae, den första dagen i månaden
Konsul, den romerska republikens högste reguljäre 

ämbetsman

Lora, eftervin, dryck beredd genom urlakning av 
resterna i vinpressen

Mastix, naturligt harts
Mina, viktenhet vars innebörd varierade mellan 

olika regioner
Nonae, en av månadens huvuddagar som låg till 

grund för datering; den 5:e dagen, i mars, maj, 
juli och oktober den 7:e 

Olivdrägg, amurca, det vattenhaltiga som kommer 
ut först när oliver pressas. På grund av vattnet 
och hög specifik vikt samlas det nertill i kärlen 
som en bottensats, därav namnet. Togs tillvara 
för en mångfald ändamål

Peristyl, gård omgiven av kolonnad som bär ett tak 
med öppen central del

Pilaster, halvpelare ansluten till en vägg
Praetor, titeln för den näst högste ämbetsmannen 

i det antika Rom
Quaestor, romersk ämbetstitel, gällande det lägsta 

steget i den högre ämbetskarriären
Sestertie, myntenhet för beräkningar, 2½ as eller 

¼ av en denar
Sirap, druvsaft som kokats ihop till en tredjedel av 

ursprunglig mängd
Slör, hudflikar på huvudet av hönsfåglar
Stylobat, golvplan på vilket kolonnerna var place-

rade i ett grekiskt tempel
Tribus, ”stam” i antikens Rom, senare beteckning 

för en administrativ indelning av medborgarna 
i (till slut) 35 enheter



VÄXTR EgISTER
växtnamn i catos

de agri cultura ocH varros
res rusticae

Sammanställt av Karin Martinsson.

Hur stor var kännedomen om växtvärlden 
under antiken och hur benämndes växterna? 
Theofrastos sammanfattar kunskapsläget i 
Historia plantarum 1,14,4:

De flesta av de vilda slagen har inga namn 
och få känner till dem, medan de flesta 
av de odlade sorterna har fått namn och 
de är vanligen mer uppmärksammade, 
jag menar växter såsom vin, fikon, gra-
natäpple, äpple, päron, lager, myrten och 
så vidare; eftersom så många människor 
använder sig av dem, måste de också stu-
dera skillnaderna1.

Kunskapen om, och namngivningen av, 
växterna var alltså koncentrerad till de od-
lade växterna; de vilda ägnades mindre upp-
märksamhet, såvida de inte var till någon 
nytta. Detta präglar även urvalet av växter 
i Catos och Varros texter, där merparten är 
väl kända åkergrödor, fruktträd, virkesträd, 
foder-, medicinal- och fiberväxter. De flesta 
återfinns i, och har kunnat identiferas med 
hjälp av Jacques Andrés standardverk, Les 
noms des plantes dans la Rome antique (1985) 
över växtnamn i antika texter. Endast någ-
ra få vilda växter nämns, med undantag av 
virkesträd och fiberväxter, och bara ett fåtal 
rena prydnadsväxter. Alla växtnamn i tex-
terna är inte namn på själva växten; en del

 1. översättning från engelska av Karin Martinsson.

betecknar en växtprodukt, ofta importerad 
från ett annat land och varken sedd vild-
växande eller odlad av Cato och Varro. Hit 
räknas kryddor och medicinalväxter som 
köptes från parfymhandlare och apotekare 
till exempel rökelse, silfium och gummi, 
men även esparto från Spanien. Ett par väx-
ter före kommer endast nämnda i citat från 
andra författare; Varro citerar bland annat 
citrusträ från Appius, en ”palm” från Theo-
frastos och sprutgurka från Stolo. 
 Cato och Varro använder samma namn 
för de olika växterna, men urvalet av väx-
ter  skiljer sig något åt beroende på böck-
ernas inriktning. I Varros Res rusticae finns 
ett detaljrikt kapitel om biskötsel, där han 
räknar upp en mängd olika odlade och vilda 
dragväxter.  Däremot nämner han, i jämfö-
relse med Cato, färre sädesslag och inte hel-
ler några medicinalväxter.  Två växter som 
Varro fäster stor betydelse vid, både som fo-
der och som dragväxter, är blålusern, Medi-
cago sativa, och busklusern, Medicago arbo-
rea. Dessa nämns inte alls av Cato, vilket är 
anmärkningsvärt. 
 Växtarterna i Catos och Varros texter 
återkommer nästan undantagslöst i Colu-
mellas betydligt mer omfattande verk De 
re rustica från första århundradet e.Kr., och 
under samma namn. Kjell Lundquist  har 
sammanställt ett register (2009) över ca 280 
växtnamn i Columellas texter att jämföra 
med ca 105 hos Cato och ca 90 hos Varro. 



 • 209 •vä x t r e g i s t e r

Några viktiga kulturväxter som inte nämns 
av Cato och Varro är lök, plommon, persika 
och sallat. Åtminstone när det gäller per-
sika avspeglar denna skillnad en förändring 
bland grödorna, då persikoträd inte introdu-
cerades till Rom förrän under första århund-
radet efter Kristus.2 Ett fåtal växter nämnda 
av Cato och Varro saknas i Columellas verk, 
ingen av dem dock odlad. Det rör sig om 
några få medicinalväxter, vilda trädslag och 
oidentifierade växter, t.ex. Muscus ruber.
 Den antika växtnomenklaturen var i 
grunden ett enordssystem det vill säga det 
som ansågs vara ett växtslag betecknades 
med ett ord. Bergek hette robur, stenek hette 
ilex och järnek acrufolium. Ett mindre antal 
namn hos Cato och Varro är två-ordsnamn 
bestående av ett substantiv och ett adjek-
tiv som betecknar t.ex. en avvikande färg 
(alba=vit, atra= svart) eller geografiskt ur-
sprung (Graeca, Punicum, Ponticum). Många 
av de latinska trivialnamnen lever kvar i den 
botaniska vetenskapliga nomenklatur, som 
används i dag, men betecknar inte alltid 
samma växt som under antiken.
 Flera av två-ordsnamnen är namn för 
sorter av olika kulturväxter. Sortbegreppet 
i snäv vetenskaplig bemärkelse definierades 
först 1953, men namn för sorter – kultur-
skapade grupper av odlade plantor som ur 
någon bemärkelse klart avviker från andra 
sådana grupper – har dock funnits mycket 
längre. Nestorn inom botanisk nomenkla-
tur, William Stearn, konstaterar att Catos 
De agri cultura är den äldsta kända skrift, där 
sortnamn används, och att det sätt på vilket 
Cato använder sortnamnen förutsätter att 
hans landsmän också kände till dem. Fram-
för allt handlar det om olika sorter av bä-
rande träd och buskar såsom äpplen, päron, 
fikon, vin, oliver, kvitten, myrten och hassel, 
men även några prydnadsträd – cypress och

 2. Zohary & Hopf 2000, s. 182.

lager. Sortnamnen betecknar ofta geogra-
fisk härkomst t.ex. Tarentinus (från staden 
Tarentum) och Chios (från den grekiska ön 
med samma namn) eller är beskrivande som 
praecox (tidig) och nigra (svart, mörk). Äpp-
let orbiculata bör ha varit rundare än andra 
äpplen och päronet cucurbitua var kurbits-
format. Vi har valt att behålla de antika 
sortnamnen på originalspråket för att be-
tona att det handlar om en under antiken 
känd och namngiven variation hos kultur- 
växterna.
 De svenska namnen i översättningen  föl-
jer i huvudsak svensk namnstandard enligt 
Aldén & Ryman, Våra kulturväxters namn 
(2009), och Karlsson, Checklista över Nor-
dens kärlväxter (2004). Att översätta växt-
namn i drygt 2 000 år gammal text är dock 
inte helt okomplicerat. Vissa växter kan 
sakna svenska namn eller också kan nam-
net vara så modernt, att det ter sig olyckligt i 
en antik text. Som exempel kan nämnas det 
antika växtnamnet opulus, vilket betecknar 
trädet Acer opalus, i sen tid försett med det 
svenska namnet ungersk lönn. Ungern som 
geografiskt begrepp fanns inte under anti-
ken och vi har därför valt att behålla latinets 
opulus med det svenska namnet inom hakpa-
rantes. Moderna svenska växtnamn är ofta 
också längre och ordrikare än äldre namn 
beroende på att fler arter av samma släkte 
upptäckts under tidens gång. Antikens pla-
tanus betecknar den för romarna enda kända 
arten av platan, Platanus orientalis. I och med 
upptäckten av Amerika infördes en ny art, 
Platanus occidentalis och därmed uppstod 
ett behov av att skilja de olika platanerna 
åt. Antikens platan heter därför numera 
orientalisk platan. I översättningen har vi 
valt att använda kortare och mer tidsmäs-
sigt passande namn t.ex. platan för orien-
talisk platan, kornell istället för körsbärs-
kornell, rör för italienskt rör och vallmo för  
opievallmo.
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Svenskt namn Vetenskapligt namn Catos och Varros 
växtnamn

Förekomst hos Cato 
respektive Varro

al Alnus-arter  1 alnus V 1,7,7

alm Ulmus-arter  2 ulmus C 5,8; 6,3; 17,2; 18,9; 21,5; 27; 28,1; 
30; 31,1–2; 40,1; 54,4; 152;
V 1,15,1; 1,24,3

anis Pimpinella anisum anesum C 121

backtimjan Thymus serpyllum serpillum, serpulum C 73; 
V 1,35,2

basilika Ocimum basilicum ocimum V 1,31,4; 3,16,13

bergek Quercus petraea robur C 17,1; 18,4+8

beta Beta vulgaris 3 beta C 158,1; 
V 1,2,27

bingel Mercurialis annua herba Mercurialis C 158,1

blålusern Medicago sativa medica V 1,23,1; 1,42; 2,1,17; 2,2,19; 3,16,13

bockhornsklöver Trigonella foenum-
graecum

faenum Graecum C 27; 35,1; 37,1

bok Fagus sylvatica fagus C 21,5

bondböna Vicia faba faba C 10,4; 27; 35,1; 37,2; 54,2; 60; 90; 
134,1; 136;
V 1,13,1; 1,23,3+5; 1,24,2; 1,44,1; 
1,45,1; 1,58; 2,1,17; 2,4,6+16; 3,7,8; 
3,16,13+25

fabula alba 4 C 70,1

bröllopsmyrten, 
se myrten

busklusern Medicago arborea cytisus V 1,23,1–2; 1,43; 2,1,17; 
3,16,10+13+26

capreida okänd art capreida 5 C 122

 1. Tre italienska alar kan enligt André (2010, s. 10) 
vara aktuella: italiensk al (A. cordata), klibbal 
(A. glutinosa) och gråal (A. incana).

 2. Den vanligaste almarten i Italien är lundalm 
(U. minor). Columella (5,6,2) talar om den som 
Ulmus nostras  – vår alm.

 3. De odlade formerna av beta härstammar från 
strandbeta (Beta vulgaris ssp. maritima), vild-
växande vid södra och västra Europas kuster. 
Under antiken åts bara bladen som grönsak, 

rötterna användes för medicinska ändamål 
(Jashemski & Meyer 2002, s. 94).

 4. Den odlade bondbönan uppvisar en stor varia-
tion och kan delas upp i tre–fyra huvudtyper.  
Enligt Zohary & Hopf (2000, s. 112) faller alla 
arkeologiska fynd av bondbönor från antiken 
inom den småfröiga varieteten minor. Det är 
osäkert om Catos fabula alba avser en ovanligt 
småfröig bondböna eller ev. någon annan växt.

 5. Vilken urindrivande växt som avses med nam-
net capreida är inte känt; jfr André 2010, s. 48.
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cikoria, se syd-
cikoria

citronmeliss Melissa officinalis apiastrum V 3,16,10+13+22–25+31+36

meliphyllon V 3,16,10

melissophyllum V 3,16,10

melittaena V 3,16,10

citrus, se 
sandarakcypress

cypress, se äkta 
cypress

dadelpalm Phoenix dactylifera palma 6 V 1,67; 2,1,27

durumvete Triticum durum triticum C 34,2; 35,1; 54,2; 56; 86; 134,1; 
V 1,2,7; 1,9,4; 1,23,2; 1,44,1; 1,45,1; 
1,48,1; 1,57; 2,4,21; 2,5,17; 3,7,8; 3,11,3

dvärgpalm Chamaerops humilis palma V 1,22,1; 1,41,5

dårrepe Lolium temulentum lolium V 3,9,20

ek, se även bergek 
och stenek

Quercus-arter, ffa ek  
Q. robur

quercus C 5,8; 30; 37,2; 39,1; 54,1+3–4; 60;
V 1,6,4; 1,16,6; 1,7,6; 1,8,4; 1,38,3; 
1,40,5; 2,1,17; 2,4,6; 3,15,1–2

emmervete Triticum dicoccon far

alica

C 2,4; 35,1; 90; 143,3;
V 3,7,8
C 85

en Juniperus-arter, ffa en  
J. communis och stick-en 
J, oxycedrus

iuniperus C 122; 123; 
V 1,8,4

esparto ffa espartogräs Ma-
crochloa tenacissima

spartum 7 C 3,5; 11,2; 
V 1,23,6

 6. Dadelpalm nämns inte som odlad av Varro, 
utan endast som lagrad frukt respektive i ett 
citat där det framhålls att dadelpalmerna 
från Syrien inte kan bära frukt i Italien. Da-
delpalmer odlades som prydnadsväxter i t.ex. 
Pompeji men klarade inte att sätta frukt norr 
om Medelhavet annat än i sydöstra Spaniens 
ökenlika klimat (Jashemski & Meyer 2002, s. 
140–141).

 7. Esparto, latinets spartum, omtalas i Cato som 
material i rep och lock till urnor och amforor.  

I det sammanhanget avses troligen espartogräs, 
Macrochloa tenacissima, vilket inte förekom-
mer i Italien. Det nordafrikanska gräset inför-
des enligt André (2010, s. 244) till Spanien av 
karthagerna och blev en viktig exportvara för 
Spanien. När Varro talar om sådd av spartum 
är det mer osäkert om han menar espartogräs 
eller möjligen de i Italien inhemska spansk-
ginst (Spartium junceum) eller gräset Lygeum 
spartum, på italienska sparto steppico.
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fikon Ficus carica ficus C 8,1; 27; 28,1; 30; 31,1; 40,1; 41,1; 
42; 48,2; 50,2; 51; 54,4; 56; 94; 99; 
133,2; 143,3;
V 1,6,4; 1,7,6; 1,8,3; 1,9,4; 1,18,8; 
1,39,2; 1,41,1–6; 1,47; 1,67; 2,11,4–5; 
3,5,4; 3,16,24+26+28+37

fjäderhyacint Muscari comosum bulbus Megaricus 8 C 8,2

flaskkurbits Lagenaria vulgaris cucurbita V 3,16,25

fodervicker Vicia sativa s. lat. 9 cicercula V 1,23,1

vicia C 27; 35,1; 37,2; 54,2+4; 60;
V 1,31,4–5; 1,32,2

fänkål Foeniculum vulgare feniculum C 117; 119; 127,1

giftig gulrot Thapsia garganica 10 laserpicium C 116

silpium C 157,7

sirpicium C 157,7

gran Picea abies sappinus V 1,6,4; 3,5,13

granatäpple Punica granatum malum Punicum C 7,3; 51; 126; 127,1; 133,2; 
V 1,41,3–4; 1,59,3; 3,16,24

grekisk oregano Origanum vulgare ssp 
hirtum

origanum C 127,2

gummi, gummi-
akacia

Acacia senegal  11 cummi C 69,2

hampa Cannabis sativa cannabis V 1,22,1; 1,23,6

hartsvinda Convolvulus scammo-
nium

scammonium C 157,12

 8. Megaris är ett landskap på det korintiska näset 
i grekland. Lökarna av fjäderhyacint Muscari 
comosum skördas än i dag som grönsak i grek-
land under namnet volvos och i Syditalien som 
lampaggione eller lampascione.

 9. Fodervicker (Vicia sativa) är en mycket variabel 
art, de flesta odlade formerna placeras enligt 
Zohary & Hopf (2000, s. 118–119) i underarten 
sativa. Cicercula, ”den lilla kikärten”,  anses av 
André (2010, s. 65) vara en fodervicker med frön 
lika kantiga som kikärtens.

 10. Silfium, ett harts från en flockblommig växt, 
var en betydelsefull krydda och universal-
medicin under antiken. Identiteten av den växt, 

sirpe, som producerade silfium har länge varit 
omdebatterad; se Andrews 1941, s. 232–234 och 
Koerper & Kolls 1999, s. 136. Wagner Smitt & 
Sandberg (2005) har presenterat nya bevis för 
att det skulle vara giftig gulrot (Thapsia garga-
nica). Laserpicium är en sammandragning av lac 
sirpicium, mjölksaften från växten sirpe.

 11. Enligt Plinius d.ä. (Nat. 13,63) kom det bästa 
gummit från växten Aegyptica spina, här tol-
kat som gummiakacia (Acacia  senegal). Arten 
växer rikligt kring Nilens övre lopp och gum-
mi arabicum är än idag en viktig exportvara för  
Sudan.
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hassel Corylus avellana 12 nux calva C 8,2; 51

nux Abellana C 8,2; 51; 133,2

nux Praenestina C 8,2; 51; 133,2; 143,3

hirs Panicum miliaceum milium C 6,1; 132,2;
V 1,23,7; 1,45,1; 3,7,8

humlebok Ostrya carpinifolia carpinus atra C 31,2

hundrova, se röd 
hundrova

iris, se violrotsiris

italienskt rör Arundo donax harundo C 6,3–4; 47; 105,2; 
V 1,7,7; 1,8,3–4; 1,24,4 

jordmandel Cyperus esculentus  13 cyperus V 3,16,13

julros Helleborus niger  14 elleborus C 157,12

veratrum atrum C 114,1; 115,1–2

järnek Ilex aquifolium acrufolium C 31,1

jättestinkfloka Ferula communis ferula V 3,16,15

kamelgräs Cymbopogon schoen-
anthus

schoenus C 113,1

kastanj, se äkta 
kastanj

kikärt Cicer arietinum cicer C 37,2; 
V 1,23,2

kolvhirs Setaria italica panicum C 6,1; 54,4; 132,2;
V 1,23,7

koriander Coriandrum sativum coriandrum C 119; 157,7

korn, se 
tvåradskorn

 12. Nux Abellana är det vanligaste namnet för has-
selnötter, enligt André (2010, s. 173) efter staden 
Abella i Kampanien som utgjorde centrum för 
hasselodlingen. Namnen calva (hårlösa) och 
Praenestina (från Praeneste) är närmast att be-
trakta som sortnamn för andra former av has-
selnötter.

 13. Växtnamnet cyperus tolkas vanligen som jord-
mandel (Cyperus esculentus); jfr André 2010, s. 
85. I detta sammanhang, som dragväxt för bin, 
förefaller det dock osannolikt att det är jord-

mandel som avses eftersom den sällan blom-
mar och inte producerar nektar. Arten odlades 
under antiken för sina ätliga och väldoftande 
rotknölar; jfr Negbi 1992, s. 65–66.

 14. Julros nämns fyra gånger av Cato som medi-
cinalväxt.  Det rör sig troligen om julrosrötter 
som apoteksvara vilket kan förklara varför de 
nämns under två olika namn. Veratrum atrum 
avser Helleborus niger, men helleborus skulle 
även kunna avse någon annan art i släktet; jfr 
André 2010, s. 94 och 269.
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kornell, se 
körsbärskornell

krasse, se 
smörgåskrasse

krokus, se 
saffranskrokus

kryddtimjan Thymus vulgaris thymus V 3,16,10+13+26+36

kurbits, se flask-
kurbits

kvitten Cydonia oblonga malum cotoneum 15 C 7,3; 51; 133,2;
V 1,59,1+3

malum struteum C 7,3; 133,2; 143,3;
V 1,59,1+3

kål Brassica oleracea 16 brassica C 149,2; 156–158,1; 
V 1,2,28; 1,16,6; 1,23,2; 1,26; 1,40,2; 
1,43; 3,16,25

kål, vild- arter i Brassicaceae 17 brassica erratica C 157,12+15

körsbär, se 
surkörsbär

körsbärskornell Cornus mas cornus C 18,9; 
V 3,16,22

lager Laurus nobilis laurus C 31,1; 51; 70,1; 121

laurus Cypricus 18 C 8,2; 133,2

laurus Delphicus 18 C 8,2; 133,2

laurus silvestris 18 C 8,2

 15. Plinius d.ä. skiljer i Naturalis historia 15,37–38 
mellan två typer av kvitten, de storfruktiga 
cotonea (av grekerna kallade Cydonia) och de 
småfruktiga, mer skarpt doftande, struthea 
(sparvarnas). Av dessa två huvudtyper fanns 
det olika sorter t.ex. chrysomela och mustea.

 16. Tre slag av kål beskrivs av Cato: den höga, slät- 
och storbladiga, den höga, krusiga som kallas 
apiaca (persiljelik) och den korta, späda och 
bittra, lenis. I beskrivningen av det tredje slaget 
finns en motsägelse mellan namnet lenis (mild) 
och egenskapen acerrima (den bittraste av dem 
alla).

 17. Epitetet erratica, den kringströvande,  används 
för vildväxande växter till skillnad från odlade 
växter. Vilken vild kålväxt som avses med Bras-

sica erratica går inte att avgöra; namnet saknas 
hos André 2010. Det skulle kunna vara vildkål 
(Brassica oleracea var. silvestris), som bland an-
nat kallas Brassica silvestris, B. rustica och B. ag-
restis i antika skrifter.

 18. Den delfiska och cypriska lagern var två olika 
sorter av lager (Laurus nobilis). Enligt Plinius 
d.ä. (Nat. 15,127) var den delfiska lagern grönare 
och med större, rödaktiga bär. Med den kröntes 
segrarna vid de phytiska spelen i Delfi och seg-
rande krigare i Rom. Den cypriska lagern hade 
kortare, mörkare blad med vågig kant. Laurus 
silvestris avser här vildtypen av lager, namnet 
kom senare att användas för lagerolvon Vibur-
num tinus och lagertibast  Daphne laureola; jfr 
André 2010, s. 140.
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lilja ffa madonnalilja Lilium 
candidum

lilium V 1,35,1

lin Linum usitatissimum linum C 151,3;
V 1,22,1; 1,23,2+6; 3,9,20

lins Lens culinaris lens C 35,1; 116; 132,2; 158,1;
V 1,32,2; 3,16,13

linsvicker Vicia ervilia ervum C 27; 37,1; 156,3;
V 1,32,2

liten vial, se foder-
vicker

lökar från  
Megara, se  
fjäderhyacint

mandel Prunus dulcis nux Graeca C 8,2; 
V 1,6,4; 2,9,14; 3,16,22+25

mastix Pistacia lentiscus lentiscus C 7,4; 111; 117; 
V 1,60

mossa, se även 
röd mossa

mossor, lavar  m.m. muscus 19 V 1,9,5

mullbär Morus nigra morus V 2,1,4

murgröna Hedera helix hedera C 54,2

mynta Mentha-arter, ffa 
vatten mynta Mentha 
aquatica och grön-
mynta M. spicata

menta 20 C 119

myrten, svart Myrtus communis murtus
murtus coniugulus 21

murtus nigra 21

C 8,2; 133,2

 19. Muscus avser mossor, lavar och (trädväxande) 
svampar i vid bemärkelse.

 20. Enligt Andrews (1958, s. 144–146) är det främst 
vattenmynta (M. aquatica) som avses med ro-
marnas menta. André (2010, s. 159) menar dock 
att namnet speciellt kan tolkas som grönmynta 
(M. spicata). Båda arterna växer vid vatten, så 
som växtplatsen för menta beskrivs av t.ex. Co-
lumella 11,3,37.

 21. Myrten (Myrtus communis) förknippades i den 
antika kulturen med kärleksgudinnan Venus, 
vilket avspeglas i epitetet coniugulus, av coniu-
gium = äktenskap. Arten är en gammal kultur-
växt där man tidigt urskiljde olika former t.ex. 
med svarta (murtus nigra) respektive vita fruk-

ter (murtus alba) eller olika form och storlek på 
bladen (t.ex. den småbladiga murtus Tarentina). 
Om Murtus coniugulus avser någon speciell 
form är inte känt. Under det sena 1700-talets 
vurm för antikens kultur uppstod bland an-
nat i Sverige en tradition att binda brudkronor 
och kransar av krukodlad myrten (Martins-
son 2004, s. 56–64). Framför allt användes en 
mycket småbladig typ av myrten, Myrtus com-
munis ssp tarentina, kallad brudmyrten. Bruna 
et al. (2007) har genom molekylära studier av 
M. c. ssp tarentina visat att den är närmast släkt 
med vildväxande myrten i regionen Apulien, 
där Tarentum ligger.



• 216 • vä x t r e g i s t e r

myrten, vit vitfruktig myrten Myrtus 
communis var. leucocarpa

murtus alba 21 C 51; 101
C 8,2; 133,2
C 8,2; 125; 133,2

odört Conium maculatum cicuta C 37,2

oliv Olea europaea olea C Frekvent. Särskilt 3; 6,2; 20,2; 
28–29; 40–42; 44–45; 51; 64–65; 
93; 117–18; 144; 146;
V 1,1,6; 1,7,4+8; 1,16,6; 1,18,1; 1,22,3; 
1,23,1; 1,24,1; 1,30; 1,41,5; 1,46; 1,47; 
1,55; 1,60; 3,16,24

opievallmo Papaver somniferum papaver C 38,4; 79; 
V 3,16,13+25

oregano, se 
grekisk oregano

origanum

orientalisk platan Platanus orientalis platanus C 51; 133,2;
V 1,7,6; 1,37,5

palm okänd art palma C 113,1

palm någon marin hand-
flikig alg 

palma 22 V 1,7,7

palm, se dvärg-
palm

palsternacka Pastinaca sativa siser V 3,16,26

pil Salix-arter salix 23 C 20,1; 
V 1,6,4; 1,46

pinje Pinus pinea pinus C 17,1–2; 18,8; 28,1; 31,2; 48,3; 
V 1,15,1

platan, se orienta-
lisk platan

plommon Prunus domestica prunus C 133,2

pontisk malört Artemisia pontica apsinthium  
Ponticum

C 159 

poppel Populus-arter, ffa 
vitpoppel P. alba

populus C 5,8; 6,3; 30; 54,4;
V 1,6,4; 1,24,3–4; 1,46

purjolök Allium ampeloprasum 
Porrum-gruppen

porrum C 47; 70,1 

 22. Palma, av latinets palma = handflata, används 
för olika växter med handflikiga blad, främst 
palmer. I detta citat från Theophrastus Hi-
storia plantarum anses palma avse en alg med 
handflikig bål; jfr André 2010, s. 186.

 23. Salix används utan närmare specifikation av 
Cato och Varro, främst för släktet Salix. Vi har 
valt att översätta salix som pil i de fall namnet 
avser virke. 
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päron Pyrus communis pirus C 7,3–4; 40,1; 41,1; 48,3; 131; 143,3; 
149,1;
V 1,37,5; 1,40,5; 1,44,4; 1,59,3

ros Rosa-arter, ffa provins-
ros Rosa gallica

rosa 24 V 1,16,3; 1,35,1; 3,16,13

rosmarin Rosmarinus officinalis ros marinum V 3,16,26

rova Brassica rapa Rapifera-
gruppen

rapum C 5,8; 6,1; 35,1; 134,1;
V 1,23,7; 1,40,2; 1,59,3

rättika Raphanus sativus 
Rättika-gruppen

raphanos C 6,1; 
V 1,23,7

röd hundrova Bryonia dioica vitis alba C 70,1

röd mossa okänd växt muscus ruber 25 C 6,2; 
V 1,24,2

rökelse ffa rökelseträd 
Boswellia sacra

tus 26 C 127,2

rönnbär, se äppel-
rönn

rör, se italienskt 
rör

saffranskrokus Crocus sativus crocus V 1,35,1

sandarakcypress Tetraclinis articulata citrus 27 V 3,2,4

sesam Sesamum indicum sesama V 1,45,1

silfium, se giftig 
gulrot

silvergran Abies alba abies V 1,6,4

sjölök Drimia maritima scilla V 1,7,7; 2,7,8

 24. Varro nämner odling av rosor tre gånger i sve-
pande ordalag och det går inte att avgöra vilken 
ros som avses. André (2010, s. 219) uppger att 
provinsros (Rosa gallica) var den mest odlade 
rosen under antiken. Betydelsefulla roscentra 
fanns enl. gustavsson (1998, s. 15) i Paestum och 
Praeneste.

 25. Vilken växt eller svamp som avses med mus-
cus ruber – röd mossa – är inte känt. Av texten 
framgår inte om den är marklevande  eller växer 
på olivträdens grenar. Varro har i stort sett or-
dagrant hämtat sina uppgifter från Cato.

 26. Rökelse utgörs av kåda från olika Boswellia-ar-
ter och har sedan minst 3 500 år skördats från 
vilda rökelseträd i områdena kring Adenviken 
(Martinsson & Thulin 1993). Romarna konsu-
merade stora mängder rökelse, men kände bara 
till produkten, inte själva trädet.

 27. I ett citat från Appius nämner Varro citrus-
trä – citrus. Det är dock inte fråga om trä av 
någon Citrus-art utan det väldoftande virket 
från sandarakcypress (Tetraclinis articulata); se 
André 2010, s. 68. Träslaget värdesattes högt 
av romarna, som kallade det citrus; Jashemski 
& Meyer 2002, s. 102.
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smultronträd Arbutus unedo arbutus V 1,6,4; 2,1,4

smörgåskrasse Lepidium sativum nasturtium V 3,10,6

sommarfläder Sambucus ebulus ebulus C 37,2

sparris Asparagus officinalis, 
A. acutifolius

asparagus C 6,3; 149,2; 161;
V 1,23,5; 3,16,24

corruda 28 C 6,3–4; 
V 1,23,5

spelt, speltvete Triticum spelta far C 5,3; 10,5; 23,1; 83; 85; 134,1;
V 1,9,4; 1,23,2; 1,31,5; 1,44,1; 1,63; 
1,69,1

spiskummin Cuminum cyminum cuminum C 119; 121; 156,3+5+7; 157,9

sprutgurka Ecballium elaterium cucumis anguinus V 1,2,25

starr Carex-arter ulva 29 C 37,2

stenek Quercus ilex ilex C 5,7; 18,9; 31,1; 37,2; 54,2 

stensöta Polypodium vulgare felicula C 158,1

surkörsbär Prunus cerasus cerasus V 1,39,2

svartkummin Nigella sativa melanthion C 102 

sydcikoria Cichorium endivia seris V 3,10,5

säv ffa säv Schoenoplectus 
lacustris 

scirpus V 1,8,3; 1,22,1+5; 1,23,6

sävenbom Juniperus sabina herba Sabina C 70,1 

sötväppling Melilotus-arter, ffa 
gul sötväppling 
M. officinalis 30

serta C 113,1

serta Campanica C 107,1

tarentinsk cypress, 
se äkta cypress 

tistlar samlingsbegrepp för 
taggiga buskar och örter

spina C 2,4

 28. Corruda är ett namn som används för ”vild 
sparris” i vid bemärkelse. Det kan avse arten 
Asparagus acutifolius, vars skott skördades i na-
turen och var en populär grönsak hos romar-
na. Sparrisbuntar finns rikligt representerade 
i Pompejis xenia-motiv och tolkas där som A. 
acutifolius (Jashemski & Meyer 2002, s. 92–93). 
När Cato och Varro använder corruda menar 
de frösådd sparris eller sparris, som ännu inte 

uppnått skördemogen ålder. Sådan sparris lik-
nar mer vildväxande sparris, såväl A. officinalis 
som andra arter, än de tjocka, ätliga sparris-
skott som en äldre planta – asparagus – ger.

 29. Ulva betecknar starr (Carex) i vid mening; se 
Robertson 1979, s. 537.

 30. Torkad sötväppling, släktet Melilotus, doftar 
sött av kumarin.
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tvåradskorn Hordeum vulgare 
Distichon-gruppen

hordeum C 35,2; 37,1; 54,2; 134,1; 136; 
V 1,9,4; 1,31,5; 1,38,3; 1,44,1; 1,45,1; 
1,48,1; 2,1,17; 2,4,6+16+21; 2,5,17; 
2,7,7+11-12; 2,8,2+4; 3,6,3; 3,7,8; 
3,10,5–6; 3,11,3

tåg Juncus-arter iuncus V 1,22,1

törnen samlingsbegrepp för 
taggiga buskar och örter

spina V 14,1

ungersk lönn Acer opalus opulus V 1,8,3

vallmo, se 
opievallmo

valnöt Juglans regia iuglans C 18,9; 31,1–2;
V 1,16,6; 1,59,3; 1,67; 3,15,2

vete Triticum aestivum siligo C 35,1; 87

vicker, se foder-
vicker

vide Salix-arter, ffa korgvide 
Salix viminalis

salix 31 C 9; 31,1; 33,5; 37,2; 43,1; 
V 1,8,3; 1,29,1; 1,30

vide, grekiskt vitpil Salix alba eller 
munkpeppar Vitex 
agnus-castus 

salix Graeca 32 C 6,4,40,2+4; 
V 1,24,4

vild purjolök Allium ampeloprasum 33 ulpicum C 70,1; 71

vildhavre Avena fatua 34 avena C 37,5

vildkål, se kål

vildpäron Pyrus amygdaliformis 
eller P. communis

pirum silvaticum 35 V 1,40,5; 3,16,25

vildsparris, se 
sparris

 31. Salix översätts vide när det handlar om arter 
från vilka man tar vidjor till korgfläting. Arter 
som nyttjades/odlades för detta ändamål var 
t.ex. korgvide (S. viminalis) och rödvide S. pur-
purea); jfr André 2010, s. 224. Senare romerska 
författare, t.ex. Columella och Plinius d.ä., 
skiljer mellan arterna med epiteten Amerina 
och purpurea, men det gör inte Cato och Varro.

 32. Salix Graeca kan enl. André (2010, s. 224) tolkas 
antingen som vitpil (Salix alba) eller munkpep-
par (Vitex agnus-castus). Vidjor av munkpep-
par har av tradition använts i delar av Italien 
för tillverkning av bl.a. korgar. Växten kallas 

lokalt vetrice, ett namn som även används för 
flera Salix-arter med samma användningsom-
råde (Passalacqua, De Fine & guarrera 2006, 
s. 52).

 33. Allium ampeloprasum är den vilda förfadern till 
purjolök (Allium Porrum-gruppen).

 34. Den havre, avena, som enligt Varro skall ryckas 
bort från åkern är vildhavre (Avena fatua); jfr 
André 2010, s. 30. Namnet avena används även 
för odlad havre (Avena sativa).

 35. Namnet kan avse päronarten P. amygdaliformis 
eller vilda/förvildade päron (P. communis).
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vin Vitis vinifera vitis C Frekvent. Särskilt 6,4; 7,1–2; 
24,1; 32; 33; 40,1; 41,1; 49; 133,4; 
143,3;
V 1,7,6+8; 1,18,1; 1,22,4; 1,23,1; 
1,24,4; 1,25; 1,26; 1,29,1; 1,31,1–4; 
1,34,2; 1,41,4; 1,54; 1,68

vinruta Ruta graveolens ruta C 70,1; 119; 157,7

viol ffa luktviol Viola odorata 
och lövkoja Matthiola 
incana

viola 36 V 1,16,3; 1,23,5; 1,35,1

violrotsiris Iris germanica ’Florentina’ iris 37 C 107,1

vita små bönor, 
se bondböna

vitlupin Lupinus albus lupinus C 5,8; 10,4; 11,2; 34,2; 37,2; 54,2–3;
V 1,13,3; 1,23,1+3; 1,31,5; 2,1,17

vitlök Allium sativum alium C 48,3; 70,1; 132,2

vitpoppel Populus alba populus alba V 1,46

åkerrättika Raphanus raphanistrum lapsana V 3,16,25

äkta cypress Cupressus sempervirens cupressus V 1,15,1; 1,26; 1,37,2; 1,40,1; 1,41,5

cupressus 
Tarentinus 38

C 151

äkta kastanj Castanea sativa castanea V 3,15,1–2

äppelrönn Sorbus domestica sorbus C 7,4; 143,3; 
V 1,59,3; 1,68 

äpple Malus domestica malus C 40,1; 41,1; 48,3; 51; 143,3;
V 1,7,6; 1,40,5–6; 1,59,3; 1,68

ärt Pisum sativum pisum C 37,2; 
V 3,7,8; 3,16,13

 36. Viola, utan epitet, avser i allmänhet luktviol 
(Viola odorata) enl. André (2010, s. 272). Varro 
talar dock om violgårdar, violbäddar och sådd 
av violer i mer allmänna ordalag vilket tyder 
på att han kan mena lövkoja (Matthiola in-
cana). Denna  benämndes vanligen Viola alba 
till skillnad från Viola purpurea – luktviolen. 
Enligt Jashemski & Meyer 2002, s. 125–126, var 
violgården violaria främst för odling av lövkojor 
till kransar. Namnet lövkoja kommer av grekis-
kans leukos = vit och ion = viol.

 37. Sammanhanget talar för att det är den väldof-
tande roten av violrotsiris (Iris germanica ’Flo-
rentina’) som avses.

 38. Enligt Plinius d.ä. (Nat. 16,141) var cypressen 
bara känd som inhemsk på Kreta. Han menade 
att Cato använde namnet Cupressus Tarentina 
eftersom det var kring staden Tarentum som 
cypressen först förvildades i Italien. Tarentum 
grundades som grekisk koloni 706 f.Kr.



INDEX TILL VÄXTARTER

 
Vetenskapligt namn Svenskt namn 
   i växtregistret
 
Abies alba silvergran
Acacia senega gummi, 
   gummiakacia
Acer opalus ungersk lönn
Allium ampeloprasum vild purjolök
Allium ampeloprasum  

Porrum-gruppen purjolök
Allium sativum vitlök
Alnus-arter al
Arbutus unedo smultronträd
Artemisia pontica pontisk malört
Arundo donax italienskt rör
Asparagus  acutifolius sparris
Asparagus officinalis sparris
Avena fatua vildhavre
Beta vulgaris beta
Boswellia sacra rökelse
Brassica oleracea kål
Brassica rapa  

Rapifera-gruppen rova
Brassicaceae-art kål, vild-
Bryonia dioica röd hundrova
Cannabis sativa hampa
Carex-arter starr
Castanea sativa äkta kastanj
Chamaerops humilis dvärgpalm
Cicer arietinum kikärt
Cichorium endivia sydcikoria
Conium maculatum odört
Convolvulus scam - 

monium hartsvinda
Coriandrum sativum koriander
Cornus mas körsbärskornell
Corylus avellana hassel
Crocus sativus saffranskrokus

Cuminum cyminum spiskummin
Cupressus sempervirens äkta cypress
Cydonia oblonga kvitten
Cymbopogon  

schoenanthus kamelgräs
Cyperus esculentus jordmandel
Drimia maritima sjölök
Ecballium elaterium sprutgurka
Fagus sylvatica bok
Ferula communis jättestinkfloka
Ficus carica fikon
Foeniculum vulgare fänkål
Hedera helix murgröna
Helleborus niger julros
Hordeum vulgare  

Distichon-gruppen tvåradskorn
Ilex aquifolium järnek
Iris germanica ’Florentina’ violrotsiris
Juglans regia valnöt
Juncus-arter tåg
Juniperus communis  en
Juniperus oxycedrus en
Juniperus sabina sävenbom
Lagenaria vulgaris flaskkurbits
Laurus nobilis lager
Lens culinaris lins
Lepidium sativum smörgåskrasse
Lilium candidum lilja
Linum usitatissimum lin
Lolium temulentum dårrepe
Lupinus albus vitlupin
Macrochloa tenacissima esparto
Malus domestica äpple
Matthiola incana viol
Medicago arborea busklusern
Medicago sativa blålusern
Melilotus officinalis sötväppling
Melissa officinalis citronmeliss

I växtregistret är arterna ordnade efter de svenska 
namn som används i översättningen. Tabellen nedan gör det 

möjligt att utifrån gällande vetenskapligt namn 
återfinna en art i registret.
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Mentha aquatica  mynta
Mentha spicata mynta
Mercurialis annua bingel
Morus nigra mullbär
Muscari comosum fjäderhyacint
Myrtus communis myrten, svart
Myrtus communis  

var. leucocarpa myrten, vit
Nigella sativa svartkummin
Ocimum basilicum basilika
Olea europaea oliv
Origanum vulgare  

ssp hirtum grekisk oregano
Ostrya carpinifolia humlebok
Panicum miliaceum hirs
Papaver somniferum opievallmo
Pastinaca sativa palsternacka
Phoenix dactylifera dadelpalm
Picea abies gran
Pimpinella anisum anis
Pinus pinea pinje
Pistacia lentiscus mastix
Pisum sativum ärt
Platanus orientalis orientalisk platan
Polypodium vulgare stensöta
Populus alba poppel
Populus alba vitpoppel
Prunus cerasus surkörsbär
Prunus domestica plommon
Prunus dulcis mandel
Punica granatum granatäpple
Pyrus amygdaliformis  vildpäron
Pyrus communis päron
Pyrus communis vildpäron

Quercus ilex stenek
Quercus petraea bergek
Quercus robur ek
Raphanus raphanistrum åkerrättika
Raphanus sativus  

Rättika-gruppen rättika
Rosa gallica ros
Rosmarinus officinalis rosmarin
Ruta graveolens vinruta
Salix-arter pil, vide
Salix alba vide, grekiskt
Salix viminalis vide
Sambucus ebulus sommarfläder
Schoenoplectus lacustris  säv
Sesamum indicum sesam
Setaria italica kolvhirs
Sorbus domestica äppelrönn
Tetraclinis articulata sandarakcypress
Thapsia garganica giftig gulrot
Thymus serpyllum backtimjan
Thymus vulgaris kryddtimjan
Trigonella foenum- 

graecum bockhornsklöver
Triticum aestivum vete
Triticum spelta emmervete
Triticum dicoccum spelt, speltvete
Triticum durum durumvete
Ulmus-arter alm
Vicia ervilia linsvicker
Vicia faba bondböna
Vicia sativa s. lat.  fodervicker
Viola odorata  viol
Vitex agnus-castus vide, grekiskt
Vitis vinifera vin



IN NEHÅLLSöVER SIKT

Ankor V 3,11
Antika lantbruksförfattare V 1,1,8–10
Arbeten: vid olika väderlek C 2,2–4; 39; om vintern 

C 37,3; om våren C 40,1
Arbetsstyrka: storlek V 1,18; livsmedel med mera 

C 56–59
Auktion C 2,7

Beskärning C 32; 33,5; 37,4; 44
Betesmark, utarrendering C 149
Bin V 3,16; avkastning V 3,16,10–11; plats V 

3,16,12–19; anskaffning V 3,16,20–24; svärmar 
V 3,16,29–31; skattning V 3,16,32–38

Boskapsskötsel: uppkomst V 2,1,3–5; anseende V 
2,1,6–10; systematik V 2,1,11–24; avkastning V 
3,2,13–18; inriktningar V 3,3

Bröd, recept C 74–82; 84
Byggnader på gården C 3,2; 4; 14; V 1,11–13 
Byggnadsvirke C 17; 31; 37,4

Diken C 43
Dragdjur C 138; V 1,19–20; foder C 54; 60; läkeme-

del C 70–73; 102; 103
Druvsaft C 120–121
Duvor V 3,7

Entreprenad: byggnation C 14–16; skörd C 136; 
144–146; 148

Etymologier V 1,2,14; 1,29,3; 1,31–32; 1,48; 1,50; 2,1,11; 
2,11,5

Fiskdammar V 3,17,1–9; 3,3,10
Framtagning av lagrade produkter V 1,62–69,1
Frukt: sorter C 7; lagring V 1,59
Får C 96; 150; V 2,2
Försäljning C 2,7; 38,4
Förvaltaren: plikter C 5; 142; redovisning C 2,2–4

Förökning av växtmaterial C 51–52; 133; V 1,40,4–
41,6

getter V 2,3
grannar C 1,2; V 1,16
grödor, efter jordmån och plats C 6; V 1,23
gröt C 85–86
gäss V 3,10
gödning av fåglar C 89–90; V 3,9,19–21
gödsel: hantering C 29; 50; typer och val C 36
gödselstack V 1,13,4; 1,38
göromål för varje årstid V 1,29–36

Halm V 1,53
Harar V 3,12,4–7
Herdar V 2,1,4; 2,10; 3,1,7–8
Hjälpmedel, typer V 1,17,1
Hundar C 124; V 1,21; 2,9
Husföreståndarinnan C 143
Hästar V 2,7
Hö C 53; V 1,13,1; 1,56
Höns V 3,9,1–18

Italien som odlingsprovins V 1,2,5–7

Jordar, rangskala V 1,7,9
Jordmån C 1,2; V 1,7,5–8; 1,8,7; 1,9

Kalkugn C 38
Kramsfåglar V 3,5

Lagring V 1,56–61
Lagringskärl, impregnering C 69; 100; 107
Lantbrukets huvuddelar V 1,2,13–15
Lantgård: typer V 3,2,5–12; val och inköp C 1; nära 

stad C 7; 8,2; utrustning C 62–63; 135; Se även 
Byggnader; Olivkvarn etc., Vingård

Registret upptar teman och djur samt företeelser och 
moment inom lantbruket som berörs i texterna. 

För växterna hänvisas till det särskilda, 
kommenterade registret.
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Löv som djurfoder C 30

Mark: Typer V 1,6
Medicin C 126; 127; 156–160; Se även Vin som medi-

cin
Mjölk V 2,11,1–2
Mulor V 2,8
Månens faser V 1,37

Nötkreatur V 2,5; foder C 54; Se även Dragdjur

Offer C 83; 131–132; 134; 139; 140–141
Oliv: jordmån V 1,24; sorter C 6,1–2; 7,4; stickling-

ar C 45; skötsel C 61; 93; beskärning C 44; skörd 
V 1,55, C 3,2–6; 31; 64; 144; 146; konservering 
och framtagning C 117–119; V 1,60

Olivdrägg V 1,61, användning C 97–101; 103; 128–
130; V 1,51

Olivkvarn C 3,5–6; 20–22; 135,6–7; V 1,55,5
Olivodling: utrustning C 10; 13,2
Olivolja: grön C 65; pressning C 66–67; 145
Olivpress C 3,5–6; 12; 13,1; 18–19; 31; 68; 135,3–5
Ost V 2,11,3–4

Plantering av levande exemplar C 28; 151
Plantor, skydd V 1,47
Plantskola C 46–48
Påfåglar V 3,6

Redovisning C 2,5–6
Redskap och utensilier V 1,22

Salt C 88
Saltning C 162
Sjusovare V 3,15
Skörd V 1,49–50
Slavar C 10,1; 11,1; V 1,17,2–7
Snäckor V 3,14
Spannmål C 37; lagring C 92; V 1,57; 1,63

Stängsel och gränser V 1,14–15
Stärkelse C 87
Svin V 2,4
Sådd C 27; 34–35

Tröskning V 1,52
Tröskplats C 91; 129; V 1,51
Turturduvor V 3,8

Ull V 2,11,6–11
Utsäde V 1,39–41; mängder V 1,44–45; val V 1,52,1

Vattentillgång C 1,3; V 1,11,2
Ved C 55; 130
Vildsvin V 3,13
Vilthägn V 3,12
Vin (odling): jordmån V 1,25; sorter C 6,4; 7,1–2; 

föryngring C 33,1–4; 49; skötsel C 95; skörd C 
23; 25–26; 68; 147; V 1,54

Vin (produkt): grekiskt C 24; 105; 112; åt husfolket 
C 104; provning C 108; 111; förbättring C 109–
110; 113; 153; som medicin C 114–115; 122–123; 125; 
försäljning C 148; 154

Vingård: utrustning C 11; huvudtyper efter stöd V 
1,8; stöd V 1,26; utarrendering C 137

Voljärer V 3,4; 3,5,8–17

Ympning C 40–42; V 1,40,5–41,6
Ytenheter V 1,10

Åkerbruk, definition och avgränsning V 1,2,18–23
Åkerbruk: ursprung och mål V 1,4; 3,1; skötsel  

C 155
Åkerbrukslära, teoretisk inledning V 1,5,3–4
Årstider V 1,27–28; 1,46
Åsnor V 2,6

Ägaren: plikter C 2; ålder C 3,1
Ängar V 1,49 



i

Lantligt offer (till Ceres?). Månadsbild – en av ursprungligen fyrtio – från golvmosaik i Sanit-
Romain-en-Gal, södra Frankrike. Början av 200-talet e.Kr. Nu i Museé des Antiquités Nationales, 
St. Germain-en-Laye.



ii

Månadsbild: mars. Ympning av fruktträden. Arbetaren till vänster tycks såga en skåra i trädet, 
medan mannen till höger placerar en ympkvist i stammen.



iii

Månadsbild: oktober. Plöjning med oxar. Plöjaren håller styrstången med vänster hand, medan han 
driver på oxarna med en lång käpp i höger. Till vänster följer såningsmannen med utsädet i en låg, 
öppen korg.



iv

Månadsbild: november. Olivskörd. För att få bästa kvalitet, plockas oliverna för hand av arbetaren 
på stegen och samlas upp i en korg av mannen till vänster.



v

Månadsbild: november. Enkel olivpress, där pressbomen drages ned med muskelkraft. Oljan rinner 
ut till ett kärl till höger.



vi

Månadsbild: november. De stora förvaringskärlen (dolia) impregneras med tjära. Mannen till höger 
rör om den flytande tjäran i ett kärl över elden.



vii

Månadsbild: december. Arbete i köksträdgården; sådd av bönor? I bakgrunden det kolonnprydda 
bostadshuset (villa urbana), med taket klätt av svagt antydda tegelpannor.



viii

Månadsbild: december. Mjölkvarn. Dragåsnan (med förbundna ögon) övervakas av en kvinna med 
käpp.



ix

Månadsbild: februari. Korgflätning. Arbetaren till höger (i tunika och lågskor) flätar, medan man-
nen till vänster (klädd för utomhusarbete i paenula och knähöga stövlar) kommer bärande på nyskur-
na videgrenar.



x



xi

ovan: Relief med lantscener. Den övre visar fruktförsäljning på marknande, den nedre två arbetare 
som bearbetar jorden med hackor. Nu i Musée Luxembourgeois, Arlon.

motstående sida, ovan: Marmorrelief med herde som mjölkar en get. Kortsidan av en  
sarkofag i Museo Nazionale, Rom. 200- eller 300-talet e.Kr. Efter kopia i Museo della Civiltà Ro-
mana, Rom.

motstående sida, nedan: Relief som möjligen föreställer transhumansförflyttning av en bo-
skapshjord. Till vänster en herde som övervakar sina djur, i mitten en tvåhjulig vagn dragen av häs-
tar. Nu i Museo Civico, Sulmona. Efter kopia i Museo della Civiltà Romana, Rom.



xii

överst: Golvmosaik med romersk lantvilla från Tabarka, Tunisien. Boningshuset (villa urbana) 
flankeras av två kraftiga torn; däromkring träd, blommor och diverse fåglar. 300-talet e.Kr. Musée 
du Bardo, Tunis.

nederst: Golvmosaik från entrén till Paquis Proculus’ hus i Pompeji. Ovälkomna besökare av-
skräcktes inte bara av hunden utan också av dekorationer på de båda dörrhalvorna: sköld och spjut 
respektive dubbelyxa. Första århundradet e.Kr.



xiii

Väggmålningar från Augustus’ hustru Livias villa vid Prima Porta norr om Rom – ett underjor-
diskt rum som troligen användes som matsal under heta sommardagar. Rummets fyra väggar var 
alla täckta med målningar avsedda att ge de ätande känslan av att befinna sig mitt i en trädgård. 
Artrikedomen är omfattande, såväl när det gäller träd och blommor som fåglar. 30/20 f.Kr. Nu i 
Museo Nazionale, Rom. 



xiv



xv

ovan: Väggmålning av bonde framför ett spann oxar, från Caseggiato di Serapide i Ostia. Första 
århundradet e.Kr. 

motstående sida: Bearbetning av tyger. Väggmålningar i Veranius Hypsaeus’ valkeri (ful-
lonica) i Pompeji. Första århundradet e.Kr.



xvi

Grönsakshandlare i sin butik. Relief på gravstele från Ostia. 200-talet e.Kr. Nu i Museo Ostiense.



xvii

Bageributik. Väggmålning från Casa del Panettiere i Pompeii. Bakom försäljaren ligger högar  
av runda brödkakor på trähyllor, Första århundradet e.Kr. Nu i Museo Archeologico Nazionale, 
Neapel.



xviii

Katt som fångar fågel; nedantill änder, fiskar och skaldjur. Golvmosaik från Faunens hus (Casa del 
Fauno) i Pompeji. Första århundradet e.Kr.



xix

Golvmosaik med fiskar, skaldjur, en höna, dadlar och grönsaker. Från en romersk villa vid Tor Ma-
rancia utanför Rom. 100-talet e.Kr.



xx

Timglaskvarn med dragåsna avbildade på mjölhandlaren Publius Nonius Zethus’ gravsten från 
Isola Sacra, Ostia. Första århundradet e.Kr. Museo Chiaramonti, Vatikanen.



xxi

Detalj av mjölhandlaren Publius Nonius Zethus’ gravsten från Isola Sacra, Ostia. Föremålen är en 
sil, en korg och andra redskap nödvändiga för hans verksamhet. Första århundradet e.Kr. Museo 
Chiaramonti, Vatikanen.



xxii

Suovetaurilla. Romersk marmorrelief från tiden kring Kristi födelse. Offertjänare med kransar på 
huvudet för fram ett svin, ett får och en tjur till altaret, där den officierande prästen väntar med 
övertäckt huvud (capite velato). Nu i Musée du Louvre, Paris.



xxiii



xxiv

Marmoraltare med offrad bagge. Vatikanmuseerna, Rom.
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Karta över det antika Italien, med 
landskap och orter omnämnda av 
Cato eller Varro. Cirklar i färg 
anger platser där Cato (gröna), 
Columella (blå) och talaren Cicero 
(röda) hade sina lantvillor.
Sammanställd av Örjan Wikander. 
Kartograf Oskar Karlin.
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Karta över Medelhavsvärlden, med namn på det romerska imperiets 
provinser och markering av dess omfattning vid tiden för avfattandet 
av Catos      , Varros       och Columellas       jordbrukshandböcker.
Sammanställd av Örjan Wikander. Kartograf Oskar Karlin.
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Karta över Medelhavsvärlden, med geografiska områden och 
orter (utanför Italien) som omnämns av Cato eller Varro.
Sammanställd av Örjan Wikander. Kartograf Oskar Karlin.
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Janken myrdal 

LANTBRUKSLITTER ATUR I EUR ASIEN 
CIR K A 200 F.KR. TILL 150 0 E .KR.

Med Cato och Varro befinner vi oss i inled-
ningsfasen för en av de viktigaste facklitte-
rära genrerna i världen: litteraturen om hur 
lantbruk skall bedrivas. Denna genre skall 
här kallas för ”lantbrukslitteratur”. Att 
en sådan genre skulle uppkomma är ingen 
självklarhet, men när den skapats ger den 
oss efter kommande unika inblickar i tidens 
vardagsliv.

Avsikten är att göra en genomgång av 
bevarade texter om lantbruk fram till om-
kring år 1500 e.Kr. genomgången begränsas 
till Eurasien av det enkla skälet att det inte 
fanns sådan litteratur i Afrika eller i Ame-
rika vid denna tid. Att denna långa linje dras 
i en utgåva av Cato och Varro är ganska na-
turligt, eftersom det dessa båda skrivit är de 
äldsta mera omfattande skrifter om lant-
bruk som bevarats i världen.

Dessa texter bildar en referenspunkt för 
all agarhistoria, även för tider och regioner 
som saknar sådan litteratur. Men det finns 
ytterligare ett skäl att göra en översikt – för 
att besvara frågan om intresset för lantbru-
ket var mer omfattande under vissa histo-
riska perioder. Det som avspeglas är givetvis 
i första hand överklassens intresse för jord-
bruk, men frågan är om detta motsvarar bre-
da rörelser i samhället. Är lantbrukslittera-
turen det vi ser av ett allmänt ökat intresse, 
och kanske också ökade insikter?

Denna fråga anknyter till en av de stora 
historiefilosofiska frågorna: kunskapens be-

tydelse för den historiska utvecklingen. För 
att belysa diskussionen om kunskapens roll 
skall jag presentera två ledande forskare: Joel 
Mokyr och Jan Luiten van Zanden. Båda 
har det ekonomiska genombrottet i väst-
världen som ett centralt tema. Mitt syfte är 
vidare, men deras teorier ger en bakgrund 
till hur man skulle kunna tolka den agrar-
litterära genren.

Mokyr har behandlat kunskapstillväxten 
i en serie skrifter från 1990-talet. I en skrift 
från 2002 formulerar han en terminologi för 
att kunna analysera historisk utveckling av 
användbar kunskap (useful knowledge). Må-
let är att se hur en teoretisk nivå påverkar en 
mera praktisk. Han skiljer mellan föreskri-
vande kunskap, på engelska ”prescriptive”  
eller ”how”, och påståendekunskap, ”pro-
positional”, eller ”what”.1 I den sistnämnda 
ingår också informell folklig kunskap. Före 
1800 fanns inte en tillräckligt väl organise-
rad ”propositional” kunskap. Detta ansluter 
till hans grundläggande tes om att den för-
industriella teknikutvecklingen var begrän-
sad, närmast slumpmässig och därför sällan 
förekommande.2 Först med en ny mentalitet, 
ett nytt förhållningssätt, kom en kontinuer-
lig teknikutveckling. En organisering av tän-
kandet beredde väg för industriell revolution 
och pågående teknisk utveckling. I en senare 
skrift tar han upp följdfrågan om varför man 
så länge hade en förhoppning om att insam-
lande av kunskap skulle bli en förändrande 
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kraft, trots att vetenskapen först efter mit-
ten av 1800-talet kom att få en direkt bety-
delse för den materiella omvandlingen.3 Som 
indikator använder han även lantbrukslitte-
ratur. Han menar att förändringen av den i 
samhället ledande mentaliteten emot mera 
världsliga (”mundane”) frågor startade un-
der 1700-talet. 

I sin beskrivning av kunskapstillväxtens 
roll går Jan Luiten van Zanden längre tillba-
ka i tiden. För honom är litteraturen en cen-
tral indikator och det han mäter är tillväxten 
av kunskap och av humankapital, dvs. den 
stora massans kompetens och kunskaps nivå. 
I sina studier gör van Zanden jämförelser 
med Västasien, Indien och Kina-Japan, där 
det fanns en produktion av skrifter, som un-
der medeltiden var större än den i Europa, 
men där språnget över till massproduktion 
inte skedde.4 

Båda dessa författare argumenterar för 
den vanliga brytpunktsteorin, dvs. först en 
mycket långsam förändring och sedan en 
snabb förändring. Detta knyts till att över-
gången till en snabb förändring sker under 
den västerländska dominansen och börjar 
först i Europa.

genom att ta upp all känd litteratur i 
en av de viktigaste facklitterära genrerna 
under två tusen år skall denna tes prövas. 
Eftersom den skrevs för en överklass är det 
givna svaret på frågan, huruvida den fick nå-
gon betydelse för jordbruket eller inte, som 
regel att den inte fick det. Men frågan kan 
omformuleras så att man istället ser denna 
litteratur som ett eventuellt uttryck för ett 
allmänt intresse för materiell tillväxt. Om 
så är fallet skulle den kunna vara en indi-
kator på att det periodvis funnits en allmän 
strävan efter förbättrad produktion, vilket 
delvis skulle tala emot teorin om en enda 
dramatisk period, då allt förändras. Min ge-
nomgång kommer således att visa att teorin 
måste utvecklas och dessutom måste frågan 

ställas annorlunda. Vi står inför en mycket 
lång utvecklingsprocess med flera möjliga 
vägar. genombrottet för lantbrukslitteratu-
ren i Väst kan inte förstås separat utan bara 
som en del av denna långa process. 

avgränsningar
Metoden är central för bedömningen av re-
sultaten. I all jämförelse måste man ha tydli-
ga avgränsningar och väl definierade katego-
rier. Om både det man mäter och materialet 
är oklart avgränsat, kan slutsatserna flyta ut 
i allmänna påståenden. Resultatet blir inte 
mycket bättre än den metod som består av 
att författaren plockar några belysande be-
lägg, en metod med vilken man som bekant 
kan ”bevisa” vad som helst. Jämförelser som 
görs utan metodisk medvetenhet kommer 
att bestämmas av en förförståelse, av det som 
skribenten tror sig känna till. De kommer 
sällan att leda till oväntade resultat.

Med en strikt avgränsning handlar det 
inte om att få med så många belägg som möj-
ligt. Det kan finnas en förrädisk lockelse i 
globalhistorisk forskning att ta med många 
belägg från det område som ger sådana. Det 
som händer är att man mäter något annat 
än det man tror sig mäta. Forskningen är 
av olika kvalitet och underlagsmaterialet av  
olika kvalitet. Om för mycket tas med ris-
kerar man således att jämföra forskningens 
och materialens kvalitet snarare än förete-
elsens betydelse. (Att globala översikter är 
omöjliga är en både meningslös och ointres-
sant ståndpunkt, och den kommer inte att 
behandlas.)

Geografi. Det handlar om att jämföra lik-
stora geografiska områden och perioder, och 
jag kommer här att arbeta med stora kultur-
kretsar: den antika, den islamiska (arabisk 
och persisk), den kinesiska, den indiska 
samt den medeltida europeiska. geografiskt 
glider de in i varandra, så att exempelvis den 
iberiska halvön i tur och ordning tillhör den 



 • 233 •l a n t bru k sl i t t e r at u r e n  i  eu r a s i e n

antika, den arabiska och sedan den europe-
iska kulturkretsen.

Kronologi. I tabellerna har all litteratur 
som är äldre än från år 200 f.Kr. uteslutits, 
men den omtalas i de regionala beskrivning-
arna. Den främre gränsen är 1500, men i de 
regionala beskrivningarna går jag fram till 
1600-talet – detta gäller särskilt Europa, där 
det stora språnget sker.

Avgränsningar. Tre grundläggande förut-
sättningar för att texterna skall tas med i den 
centrala tabell 1 nedan har gjorts: 1/ endast 
längre texter; 2/ endast texter som handlar 
om lantbruk; 3/ endast bevarade texter.

Endast längre texter har tagits med. Man 
kan anta att längre texter redovisas i över-
siktsverk, även i mera bristfälliga sådana. 
Kortare texter kan förbigås, om den moder-
na forskningen och dess översiktsverk inte 
är av tillräckligt hög kvalitet. En gräns har 
dragits vid cirka 10 000 ord. Jag återkommer 
till ord-måttet och dess särskilda problem.

Urvalet har begränsats till skrifter som 
är inriktade på lantbruk. Förutom verk som 
behandlar hela jordbruket har också sådana 
som tagit upp specifika delar av det tagits 
med, som de vilka handlar om te-odling eller 
silkesproduktion. Denna avgränsning med-
för några specifika problem. 

 • Almanackor har uteslutits eftersom de 
huvudsakligen handlar om andra saker 
och dessutom, som egna verk, alltid är 
för korta. 

 •  Encyklopedier kan ha ett antal olika 
artiklar om lantbruk, som sammanlagt 
kommer över 10 000 ord. Det blir dock 
inte jämförbart med andra skrifter om 
man lägger ihop enstaka mindra texter 
(och dessutom blir det mycket svårt att 
kontrollera alla encyklopedier med en så-
dan målsättning). Jag har därför beslutat 
att ta med encyklopedier endast om en 
enskild text (kapitel, bok) omfattar över 

10 000 ord. I praktiken innebär det att 
endast Plinius d.ä. tagits med i tabell 1. 

 • Skrifter om hästskötsel har troligen 
huvudsakligen handlat om hästar som 
används som riddjur. Veterinärmedici-
nen brukar dominera dessa skrifter, och 
den gäller givetvis också för lantbrukets 
djur. De borde därför betraktas som en 
sidogren till den agrarlitterära genren, 
men det visade sig svårt att få fullstän-
diga uppgifter. Dessa skrifter var vanliga 
och har en delvis annan periodicitet och 
geografisk spridning än den övriga agrar-
litterära traditionen. Sålunda har den 
arabiska hästlitteraturen uppenbarligen 
varit i en klass för sig i Eurasien.

En central avgränsning är att endast bevarade 
skrifter har tagits med i tabell 1. Detta är ett säk-
rare mått än skrifter som bara är kända genom 
att de omtalas eller citeras. De verk som har 
bevarats kan kontrolleras vad gäller innehåll 
och omfattning. En viktig orsak till denna av-
gränsning är också att källmaterial och forsk-
ningsläge annars skulle missgynna andra om-
råden än Kina. Jag återkommer till detta.

Som bevarade räknar jag de skrifter, som 
till största delen har bevarats eller som be-
varats i sådan omfattning, att de kan räknas 
till större skrifter enligt ovan. Jag har tagit 
med skrifter som endast bevarats i översätt-
ning till ett annat språk men registrerat dem 
som tillkomna på ursprungsspråket och vid 
den tidpunkt de koncipierades

Äldre översättningar visar ett intresse för 
lantbruk. De har emellertid inte tagits med 
i tabell 1, eftersom det är svårt att få en mera 
fullständig redovisning av dem. Jag nämner 
dock dem jag känner till i de regionvisa re-
dogörelserna.

Den grundläggande målsättningen är att 
få fram jämförbara tal. Man måste då av-
passa sig efter den svagaste länken, där det 
finns minst forskning och få källor. Detta 
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kommer att innebära att en del texter som 
nästan alltid är med i denna typ av översik-
ter, som Isidorus, inte finns med i tabell 1. 
De kommer däremot att diskuteras i de regi-
onvisa avsnitten, som således inte är tråkigt 
underlag att hoppa över, utan en viktig del 
av analysen.

att finna beläggen
Någon sammanställning som denna har mig 
veterligen inte gjorts tidigare. Däremot görs 
ofta mera svepande jämförelser mellan lant-
brukslitteraturen i olika delar av världen – 
och då ofta med utgångspunkt från beskriv-
ningen av litteraturen från en av regionerna, 
som Kina eller den arabiska (och ofta med 
en överskattning av just den regionens all-
männa betydelse).

Sammanställningen bygger på en omfat-
tande genomgång av agrarhistorisk littera-
tur rörande det eurasiska jordbruket (för ett 
annat projekt). Vetenskapligt baserade spe-
cialencyklopedier är viktiga för en översikt 
som denna. Nätet har givit förutsättningar 
för sökningar, men man måste vara upp-
märksam på att enstaka fynd alltid måste 
kontrolleras. Stavning av namn är alltid ett 
problem, och jag har försökt följa den som 
anges i de ledande encyklopedierna.

Normalt sett brukar man spara tacken 
till olika experter i en sammanfattande ”ack-
nowledgment”. För en sammanställning som 
denna är dock hjälpen så avgörande att jag 
här nämner de viktigaste av dessa personer i 
huvudtexten. Först av allt skall då bibliote-
ket på KSLA nämnas, utan vars hjälp denna 
sammanställning inte skulle ha kunnat vara 
möjlig. Dessutom skall det genast sägas att 
för den antika och senantika delen av texten 
har bokens redaktörer givit värdefull hjälp. 
Sten Hedberg ingår ju också i den starka 
svenska forskarmiljö som klarlagt så mycket 
av den antika och även den senantika lant-
brukslitteraturen.

presentation av 
sammanställningen

Denna text handlar till stor del om under-
laget för tabell 1, eftersom denna tabell i sin 
totalitet är ”stark” i den meningen att den 
sammanfattar ett långt skeende i en kort 
uppställning. Jag skall omedelbart ta upp 
några av problemen och därefter relativisera 
resultaten genom att ta upp andra beräk-
ningsgrunder. De regionala redogörelserna 
är den kvalitativa analys, som skall balansera 
och fördjupa den kvantitativa.

Senantikens skrifter är svårdaterade och i 
vissa fall endast bevarade som översättning-
ar till andra språk än latin och grekiska; jag 
återkommer nedan till detta.

Det begränsade antalet kända större 
agrarskrifter i Indien är märkligt och skall 
behandlas utförligt nedan. Avsaknad är 
nämligen lika viktig att belägga – och för-
klara – som förekomst.

Kina och den islamska världen blir pa-
rallellt dominerande under perioden från 
1000-talet till 1300-talet. I Kina fanns tryckta 
skrifter redan från 1000-talet. I Europa slog 
de igenom under senare delen av 1400-talet 
(liksom i Korea), och Europa blev därefter 
snabbt dominerande. I dessa regioner är det 
enbart tryckta skrifter som registreras efter 
det att trycktekniken slog igenom.

I arabvärlden liksom i Indien slog tryck-
ta texter igenom först långt senare, och då 
med den koloniala erövringen. Trycktekni-
ken var känd dessförinnan men användes 
sällan. Från 1500-talet har det också funnits 
många fler handskrifter än de som nämns i 
litteraturen.

antalet ord
I tabelle 1 verkar alla skrifter vara av samma 
betydelse, men så är det naturligtvis inte. 
Några är tiotals gånger längre än andra. 
Detta betyder att informationsmängden är 
större och därmed deras värde för den agrar-
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historiska forskningen. Det betyder också 
att de författare som skrivit dessa skrifter 
räknat med att deras publik varit intresse-
rad av större textmängder. Det har därför 
betydelse för tolkningen av dessa skrifters 
betydelse att finna en indikation på hur om-
fattande skrifterna är.

För att redovisa omfattningen har jag 
valt att räkna antalet ord. Detta är ett grovt 

mått, särskilt med tanke på att olika språk 
är mer eller mindre ordrika. Exempelvis in-
kluderar latinet bestämningar i böjningen, 
medan engelskan låter dessa bestämningar 
vara särskilda ord. Så omfattar Columellas 
böcker på latin cirka 120 000 ord, på engel-
ska cirka 210 000 ord. Det innebär att varje 
latinskt ord kräver 1,75 engelska i översätt-
ning, vilket är mycket ovanligt. En vanligare 

Tabell 1. Antal bevarade skrifter om lantbruk per århundraden

  Rom-Bysans Kina  
(och östasien)

Islamisk Europa Indien

           

200–100 bc 1        

100–1 bc 2        

1–100 2        

100–200          

200–300          

300–400 1        

400–500   1*        

500–600   2* 1      

600–700 1 1      

700–800   2      

800–900   1     1*

900–1000   1*        

1000–1100 7 3   1*

1100–1200 5 2    

1200–1300 6 2  

1300–1400 4    5+ 2  

1400–1500   2# 1 2  

Observera: Italien ingår under antiken i ”Rom-
Bysans” och under medeltiden i ”Europa”. Efter 
1000-talet existerar knappast Bysans som egen 
kulturkrets (däremot som land under några år-
hundraden till).

 * Osäkra dateringar under senantiken-Bysans 
samt för de indiska skrifterna

 + varav 1 persiskt arbete
 # Båda från Korea.
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 a Explosion av agrarlitteratur i Europa efter 1500, 
först de stora kärnländerna: England, Frank-
rike, Italien, Spanien, Tyskland. Från omkring 
1700 också i periferin: Skottland, Skandina-
vien, östeuropa, osv.

 b södra England
 c de nordfranska områdena och egentligen först 

efter mitten av 1300-talet, efter 1400 inkluderas 
hela centrala Europa genom översättningar – 
det som sedan blir området för explosionen.

 d Iberiska halvön, framför allt den södra delen.

 e Först de centrala delarna av Italien och sedan 
(genom Palladius) även inkluderande de södra 
delarna av Frankrike. Under högmedeltiden är 
det åter Italien som är regionen.

 f Kartago med omnejd
 g klassiska grekland
 h Konstantinopel med omnejd
 i texter på syriska, även omfattande norra och 

centrala nuvarande Irak
 j texter på armeniska, men endast översättningar 

– inga kända självständiga verk
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Denna karta visar de viktigaste produktionsområ-
dena och sambanden mellan dessa för lantbruks-
litteratur. Som alla kartografiska framställningar 
innehåller den förenklingar. Jag har valt att mar-
kera hela århundraden, även om man skulle kunna 
precisera inom dessa. Det finns också en del uteslut-
ningar. Persien har troligen en lantbrukslitteratur 
som i översättningar sträcker sig tillbaka till före 
1000. Den europeiska expansionen under 1400-ta-
let, med många översättningar har inte markerats. 
Luckan i Västasien mellan 1000 och 1200 överbryg-
gas egentligen av översättningar, men avsikten är 
att visa på skiftet från öst till väst och tillbaka inom 
den islamiska kulturen. Indiens två lantbruksskrif-
ter från högmedeltid har inte kunnat bestämmas 
närmare geografiskt än att de troligen tillkommit i 
de områden där sanskrit varit viktigt, dvs. troligen 
inte i Sydindien. Med streckade linjer har de områ-
den markerats där man endast har kända men inte 
bevarade skrifter.
 Sammantaget skulle an naturligtvis ha kunnat 
dra en markering runt hela Medelhavsområdet och 
Västasien och hävdat att här pågick produktion av 
agrarlitteratur från 300-talet f.Kr och framåt. Man 
skulle också kunna försöka skifta de kinesiska skrif-
terna och visa på ett skifte mot centrala och södra 
Kina omkring år 1000. Men kartan visar ändå på 
det flöde mellan olika kultur- och språkgrupper 
som skedde i västra Eurasien, och på den utveck-
ling inom en kultur och ett språkområde som skedde 
i öst. En viss kontakt, men då troligen bara genom 
hörsägen och inte genom att man faktiskt läst över-
sättningar, har förekommit från öst till väst utmed 
sidenvägen. 

 k kärnområdet i den islamska världen, från Egyp-
ten till tvåflodslandet (nuvarande Irak)

 l Jemen
 m texter på Persiska, nuvarande norra Afghanis-

tan ingår som ett kärnområde men eftersom 
dessa författare reste mycket kunde också ett 
mycket större område ha markerats

 n norra Indien, dvs. det område som behärskades 
av muslimska härskare

 o texter på sanskrit, huvudsakligen baserade i de 
övre delarna av Sydasien, dvs. ett område som 

motsvarar ”n”, men sträcker sig längre söderut.
 p–q  Kina, först inom det gamla kärnområdet un-

der Han-dynastin, sedan omfattande också de 
södra delarna kring risodlande Yangtse-floden 
och även andra delar av det stora imperiet

 r Korea
 s Japan

Karta över de områden där lantbrukslitteratur 
skapades, sammanställd av Janken Myrdal. 
Kartograf Oskar Karlin.
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relation är 1:1,5 ord, när latin jämförs med 
engelska (exempelvis Palladius på latin och 
engelska).

Det bästa hade varit att använda samma 
språk, nämligen engelska, för hela den jäm-
förelse som görs, men jag har tagit med över-
sättningar till tyska, franska och spanska för 
att få flera fall. I några fall, då jag haft hjälp 
av experters forskningar, har beräkningar 
gjorts för originalspråket (persiska, kine-
siska).

De siffror som anges i tabell 2 skall endast 
ses en slags storleksmarkörer. De ger inte ett 
exakt mått på storlek. Jag skall inleda med 
att ta upp några direkta problem med mät-
ningen.
 Ordberäkningen i encyklopedier karak-
teriseras av att textbitar från flera olika 
ställen samlas. För Plinius d.ä. handlar det 
dock om långa partier, där bara boken 18 
om åkerbruk är närmare 40 000 ord. Jag 
har vid beräkningen av verkets omfattning 
utgått från de böcker som ägnats åt dessa 
frågor: bok 14 om vin och vinodling, bok 15  
om oliver och fruktträd, bok 17 om hur  
man sköter odlade träd och således myck-
et om vin och oliver, bok 18 om åkerbruket 
samt bok 19 om grönsaker och trädgårdar. 
Dessutom har han i bok 8 om djur ganska 
långa avsnitt om nötboskap, får och svin. 
Slutligen finns korta partier om fikon och 
en del andra träd, som jag uteslutit eftersom 
de är så korta.

Isidorus har sina texer om lantbruk sam-
lade i fem avsnitt: om dragdjur, om åkrar, om 
åkerbruk, om trädgårdar och om redskap. 
Det är möjligt att antalet ord om lantbruk 
i några av de arabiska och kinesiska encyklo-
pedierna skulle överstiga 10 000, om man 
lade samman alla avsnitt om lantbruk, men 
jag har här litat på sekundärlitteraturens 
beskrivningar och uteslutit dem (jag har 
kontrollräknat en kinesisk encyklopedi; se 
nedan).

Jag har försökt få med de största verken, 
men en del av dessa är inte tillgängliga i edi-
tioner som gör det möjligt att beräkna om-
fånget. Ett av de stora verken är utan tvekan 
det så kallade Nabateiska, som översattes 
av Ibn Wahshiyya till arabiska i början av 
900-talet. Det omfattar 1 500 sidor i edi-
tionen, och det urval som Jaakko Hämeen- 
Antilla översatt till engelska omfattar in-
emot 100 000 ord.5 Detta verk innehåller 
dock mycket folklore och berättelser, som 
ligger utanför vad som kan kallas en agrar-
litterär text.

I äldre litteratur är antalet kinesiska teck-
en (karaktärer) ungefär motsvarande antalet 
ord, även om förhållandet ser annorlunda ut 
idag – i modern kinesiska består de flesta 
ord av flera tecken. Beräkningarna är häm-
tade från Francesca Bray, och förutom dem 
som nämns i tabellen finns också ett tredje 
stort verk i den kinesiska traditionen, från 
1600-talet, med hela 700 000 karaktärer.

För den persiska boken har Bo Utas hjälpt 
mig med beräkningen. Han har beräknat ut-
gåvan av Irsha al-Zira’a (se nedan) till cirka 
75 000 ord med hänsyn till verscitat, ka-
pitelslut, etc. Samtidigt utkom av samme 
författare Âb-i qalb om bevattning, och sid-
omfattningen på de båda verken (281 sidor 
respektive 155 sidor) medför att jag skattar 
deras totala ordmängd till cirka 110 000 ord 
(dessa båda skrifter hör samman).

Ett problem är att många skrifter finns i 
senare handskrifter, och därför kan det fö-
rekomma senare tillskott till texten. Detta 
nämns särskilt för en av de kinesiska och en 
av de indiska skrifterna. För de antika och 
de europeiska skrifterna finns som regel en 
omfattande forskning inriktad på att ana-
lysera vilka delar av texten som är original. 
De arabiska har ofta bevarats i tidiga hand- 
skrifter.

De romerska lantbruksskrifterna är såle-
des inte bara de äldsta bevarade i världen, de 
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Tabell 2. Antalet ord i några skrifter

förf.namn/titel antal ord språk

romerska

170–150 f.Kr 26 000 engelska

 Varro 37–30 f.Kr 62 000 engelska

 Vergilius 37–29 f.Kr 23 000 engelska

 Columella 60–65 210 000 engelska

 Plinius före 79 128 000 engelska

senantika ocH bysantinska

 Palladius 400–425 80 000 engelska

 Isidorus 620–636 10 000 tyska

 geoponika c 911 90 000 engelska

arabiska

 Ibn Wafid 1000-tal 12 000 spanska

 Ibn Bassal 1100-tal 56 000 spanska

 Ibn al-Awwam 1125–1200 500 000 franska

 Ibn Luyun 1348–1349 24 000 spanska

 Persisk

 Haravis c 1511 110 000 persiska

europeiska

 Walter of Henley c 1285 7 500 engelska

 Rufus c 1250 25 000 tyska

 Petrus de Crescentiis 1304–1306 220 000 tyska

 Le bon berger* c 1379 23 000 franska

kinesiska

 Chhi Min Yao Shu c 535 100 000 kinesiska karaktärer

 Nung Sang+ c 1273 60 000 kinesiska karaktärer

 Wang Chen c 1315 110 000 kinesiska karaktärer

indiska

 Kashyapa+ 800-tal 22 000 engelska

 Krishi-Parashara 1000-tal 10 000 engelska

* Dessa skrifter har en stor andel senare tillskott.
Rufus text från 1200-talets Europa handlar om 
hästar och är således inte med i tabell 1.
Källa: föreliggande skrift, samt förteckning över 
använda översättningar i litteraturlistan och för 

Kina Bray (1984, s. 56, 60, 66) samt för Persien mejl 
från Bo Utas. För de tre äldsta har Sten Hedberg 
givit mig uppgifterna om antalet ord i de svenska 
översättningarna: Cato 25 000; Varro 62 000 res-
pektive Columella 170 000.
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är relativt omfattande. Columella tillhör det 
lilla fåtal skrifter som når över 100 000 ord. 
Det finns inga skrifter bevarade från Han-
dynastin, men Francesca Bray antar, med 
utgångspunkt från omfattningen av annan 
litteratur från denna tid och med hänvisning 
till citaten i senare litteratur från den tidiga 
agrara traditionen, att dessa verk kan ha va-
rit ”nearly comparable in size and scope to 
the Roman agricultural treatises”.6

Nästa storverk kommer ungefär samti-
digt i väst och öst, på 500- och 600-talen, 
med omkring 100 000 ord. Från 1000- och 
1100-talet är den arabiska litteraturen den 
mest omfattande, och då produceras medel-
tidens mest omfattande verk i Eurasien med 
500 000 ord. I början av 1300-talet kommer 
flera storverk i olika delar av Eurasien, och 
då kliver också för första gången Europa in 
med ett omfattande verk. 

kända respektive bevarade
Nästa jämförelse handlar om kända verk. 
Den kinesiska traditionen har utmärkts 
av att man där tidigt upprättade bibliogra-
fier, och dessutom har forskningen varit in-
riktad på att registrera alla kända verk. En 
jäm förelse mellan de kända kinesiska för 
den äldsta tiden och de kända i romarriket 
(inklusive dem som inte bevarats) ger likar-
tade siffror. De kinesiska siffrorna redovisas 
alltid per dynasti; här har de omräknas till 
århundraden. Det betyder att det kan vara 
lika stora skillnader under Han-dynastins 
period från cirka 200 f.Kr. till cirka 200 
e.Kr. som det var under det romerska rikets 
höjdpunkt. Jag har dessutom avkortat de ki-
nesiska siffrorna till hela tal, och nedgången 
börjar säkert under andra århundradet lik-
som i Rom. (Tabellerna baseras på genom-
gången nedan.)
 

Tabell 3. Kända agrarhistoriska skrifter under an-
tiken – i Rom och Kina

   Romerska  Kinesiska
200–100 f.Kr. 3 3
100–1 f.Kr. 4 3
1–100 6 3
100–200 1 3
200–300 1 1
300–400 2 1 

Därefter uppträder en markerad skillnad. 
Från 500-talet är antalet kända skrifter om 
lantbruk i Kina mellan 10 och 20 skrifter 
per århundrade, och under 1100-talet stiger 
detta till över 30 (se nedan). Även om man 
jämför med de arabiska skrifter, som endast 
är kända enligt litteraturen, når man inte i 
närheten av dessa siffror. 

Tabell 4. Kända arbeten i den islamiska och kine-
siska lantbrukslitteraturen

    Islamiska  Kinesiska
900–1000 4 10
1000–1100 4 14
1100–1200 3 33
1200–1300 6 33
1300–1400 5 32

Här ligger gåtan snarast i skillnaden mellan 
kända och bevarade verk i Kina; jämför ta-
bell 1. (Jag har valt att registrera de verk som 
nämns i Francesca Brays bibliografi, som för 
medeltid kan anses vara uttömmande.) Var-
för finns det så många flera kända verk? En 
mindre trolig förklaring kan vara att Fran-
cesca Bray har lämnat åt sidan en mängd be-
varade verk före 1500. En tänkbar förklaring 
är att den kinesiska bibliografiska traditio-
nen medfört att många fler försvunna verk 
är kända än i de andra regionerna. Ett tredje 
alternativ skulle kunna vara att flera skrifter 
förstörts i Kina än i andra områden.

En skillnad som ofta framhävs, särskilt i 
den kinesiska forskningen, är den obrutna 
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traditionen i Kina. Om man ser på samban-
den i den västra delen av Eurasien får man 
också en obruten tradition, men det geo-
grafiska centrum flyttar (se karta). Italien är 
det antika ursprunget och under senantiken 
flyttar centrum för produktionen av skrifter 
till Bysans, men redan då börjar en förskjut-
ning till Iberiska halvön. På 1000-talet utgör 
det arabiska väldet på den Iberiska halvön 
centrum för produktionen. Därefter sker en 
glidning österut inom den arabiska produk-
tionen, först till Västasien (med Egypten och 
Jemen), därefter till Persien och slutligen till 
norra Indien. Betraktar man däremot sam-
bandet mellan de antika skrifterna och den 
västeuropeiska traditionen finns ett tydligt 
brott, där de antika författarna återupp-
täcks efter tusen år.

inneHållet
En viktig fråga är verkens olika inriktning. 
Här skall jag bara göra en översiktlig studie, 
och framförallt basera mig på de jämförel-
ser som gjordes av miljöhistorikern Karl 
Butzer. I en studie av den islamiska tradi-
tionen gjorde han en skattning av hur den-
na skilde sig i sin inriktning från romerska 
arbeten och från medeltida sydeuropeiska.7 
Från den romerska traditionen valde han 
Varro, Columella och Plinius d.ä. och från 

den byzantinska geoponika. Från den ara-
biska valdes Ibn Wahshiyya (den så kallade 
Nabateiska skriften, se nedan), Ibn Bassal 
och Ibn al-Awwām. Från den tidiga europe-
iska har han valt Petrus de Crescentiis (But-
zer skriver Cresentio) från italienskt 1300-
tal. Dessutom inkluderas spanjoren g.A. 
Herrera, som publicerade sitt arbete Obra 
de agricultura 1509, och därför inte är med 
i tabell 1 ovan.

Av särskilt intresse i föreliggande skrift 
kan vara hur Karl Butzer fördelar de ro-
merska agrarförfattarna (han har alltså inte 
tagit med Cato). Jag har slagit samman hans 
kategorier. Jordbruk är ”soil, fertilisers, field-
works”. Trädgårdsarbete är ”arboriculture, 
fruit trees, gardening”. Oliv- och vinodling 
är en kategori. Boskapsskötsel är ”herding 
and fodder”. Därtill kommer en kategori 
med almanackor och väderförutsägelser. 
Siffrorna måste givetvis betraktas som un-
gefärliga skattningar.

Butzers huvudintresse knyts till de ara-
biska författarna. Ibn Wahshiyya liknar 
delvis de antika arbetena – vinodlingen med 
olivodlingen tar en femtedel, bevattning och 
gödsling bara en tjugondel, – men också de 
senare arabiska, genom att trädgårdsbruket 
betonas och utgör omkring hälften av tex-
ten. Alla tre lämnar husdjursskötsel helt 

 Jordbruk Trädgård Oliv- &   Boskaps- Fjäderfä  Almanackor
   vinodling skötsel & bi
Varro 20 2 7 38 29 4
Columella 14 11 32 20 18 6
Plinius * 21 45 18 2 5 10
geoponika 11 28 37 8 7 9

OBS: siffrorna har avrundats till hela procentenheter, vilket medför att totalsumman kan skilja någon 
enhet från 100.
* Det verkar som om Buzter inte räknat med omnämnandena av boskap i bok 8, och i själva verket ligger 
andelen för boskap hos Plinius d.ä. på 5 procent.

Tabell 5. Fördelning av texten i procent i några huvudkategorier, enligt Butzer 1994
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eller nästan helt åt sidan. Själva jordbruket 
ligger på samma nivå som hos de romerska 
författarna för alla tre. Men hos Ibn Bassal 
och Ibn al-Awwām finns en stark betoning 
på bevattning, med cirka tio till femton pro-
cent av texten. Vinodling hos dessa båda 
ligger också långt under de romerska, med 
enstaka procentenheter. 

Hos de båda medeltida sydeuropeiska 
författarna utgör jordbruket en fjärdedel 
respektive en åttondel, där ”field agricul-
ture” helt dominerar. Vinodling har samma 
starka ställning hos de romerska författar-
na, liksom husdjursskötsel och skötseln av 
fjäderfä och bin. Trädgårdar har en stark 
ställning med en tredjedel till nära hälften 
av texten.

En jämförelsepunkt bildar Francesca 
Brays detaljerade genomgång av de viktigas-
te kinesiska arbetena, från 500-tal, 1100-tal, 
1200-tal och 1600-tal, där hon anger anta-
let böcker eller kapitel som ägnas åt olika 
ämnen.8 Däremot framgår inget om hur 
långa dessa kapitel är. 1200-talets skrift är 
bara indelad i tio kapitel, och de övriga skil-
jer sig mellan 16 och 58 avsnitt. I den från 
500-talet ägnas en tiondel av texten åt bo-
skap, men denna andel minskas betydligt i 
de följande till några få procent. Ett tema 
som ökar kraftigt är bevattning. I början 
har detta inte något särskilt avsnitt, men i 
skriften från 1600-talet utgör avsnitten om 
bevattning en femtedel. Avsnitten om frukt-
träd och trädgårdar (förutom silkesodling) 
utgör cirka en tredjedel i alla skrifter, utom 
i arbetet från 1100-talet där dessa avsnitt en-
dast utgör lite mer än en tiondel. Fältarbetet 
och sädesslagen tar i de kinesiska arbetena 
mellan en fjärdedel och hälften av texten. 
Silkesodlingen har en mycket liten andel i 
den äldsta skriften men i de övriga utgör den 
mellan en fjärdedel och en tiondel.

Fördelning av ämnen motsvarar den ställ-
ning som olika delar av jordbruket haft. I ro-

merskt jordbruk spelar oliver och vin en roll 
de inte har någon annanstans. I det arabiska 
området spelar husdjursskötsel ingen roll 
alls, medan trädgårdar har en helt central 
ställning (det är alltså oasen och inte no-
madens betesmark som skildras). I det ki-
nesiska jordbruket finns en stark inriktning 
på odlingsväxter och bevattning. Silkesod-
lingen finns endast i Kinas jordbruksläror. 

En given fortsättning skulle vara att stu-
dera specifika problem och få en global över-
sikt rörande frågor som gödsling, eller meto-
der för jordbearbetning. Detta ligger dock 
utanför den målsättning som här ställts.

den romerska traditionen
Jag skall därefter övergå till att ange un-
derlaget för tabell 1. För den romerska tra-
ditionen innehåller föreliggande bok redan 
en utmärkt genomgång av Sten Hedberg. 
Diskussionen om denna litteratur redovisas 
också i kommentarartiklarna till översätt-
ningen av Columella, dels av Hedberg och 
i någon mån också av mig.9 Jag skall bara 
nämna några verk. K.D. White har skrivit 
grundläggande arbeten om romerskt jord-
bruk och gjort en detaljerad genomgång av 
lantbrukslitteraturen.10 Miljöhistorikern 
Karl Butzer publicerade 1993 en insikts-
full analys, som hör samman med den nyss 
nämnda artikeln om de arabiska skriftstäl-
larna. Det finns också en artikel i encyklo-
pedin Der Neue Pauly, under uppslagsordet 
”Agrarschriftsteller”, av Eckhard Christ-
mann.

De stora romerska jordbruksförfattarna 
räknar upp ett antal grekiska föregångare, 
Varro nämner femtio och Columella över 
fyrtio.11 White konstaterar att de flesta är fi-
losofer som kommit in på agrara frågor, och 
det handlar således inte om att det skrivits 
ett stort antal skrifter om lantbruk under 
dessa århundraden utan om att de romerska 
författarna med dessa uppräkningar velat 
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visa sin bildning och öka verkets tillförlitlig-
het. Det egendomliga är att man sedan inte 
anger lika rikligt med agrar litteratur från 
sin egen tid, vilket ytterligare understryker 
att dessa uppräkningar av grekisk litteratur 
knappast kan tas ad notam.

De två verk som finns bevarade från gre-
kisk tid är ganska kortfattade vad gäller lant-
bruk. De skrevs av Hesiodos under sent 700-
tal, och Xenofon förra hälften av 300-talet. 
Hesiodos skrift, med svensk titel Verk och 
dagar, är en dikt, som ägnas åt olika saker, 
varav cirka 5 000 ord ägnas åt lantbruk (be-
räkningen grundas på Ingvar Björkesons 
översättning). Xenofons text resonerar ock-
så kring olika frågor och det är inte lätt att 
skilja ut de avsnitt som ägnas åt lantbruk. 
Hans text är sammanlagt mer än tre gånger 
så lång som Hesiodos avsnitt om lantbruk. 
I Sture Linnérs översättning av Xenofons 
verk har den fått titeln Ledarskap, medan det 
på grekiska har titeln Oikonomikos (på latin 
Oeconomicus), som brukar översättas med 
Hushållsbok. Linnér har velat framhäva en 
aspekt av boken. Den innehåller cirka 18 000 
ord, varav uppskattningsvis två tredjedelar 
handlar om jordbruk – boken borde alltså 
vara med i tabell 1.

Från de två århundradena före vår tide-
räkning är redovisningen av antalet verk så 
tillförlitlig att man kan jämföra det antal 
verk som har funnits, och blivit citerade, 
med dem som finns kvar (se ovan, tabell 3). 
De bevarade är Cato, Varro och Vergilius 
från före vår tideräknings början, samt Co-
lumella och Plinius d.ä. från första århund-
radet efter.

Det mest betydande av de försvunna ver-
ken skrevs av karthagern Mago, troligen 
under tredje århundradet före vår tideräk-
nings början (det översattes till latin cirka 
140 f.Kr.). Det skall ha omfattat 28 böcker 
och bör i storlek ha varit jämförbart med Co-
lumellas verk.
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Man brukar hävda att de romerska agrar-
författarna vände sig till de stora godsägar-
na, men detta är inte helt korrekt. Cato talar 
om gårdar mellan 25 och 60 hektar och Var-
ro hämtar sina uppgifter från gårdar med 
liknande storlek. Man antar ofta att Colu-
mella talar om stora gods, men hans uppgif-
ter är inte entydiga och troligen handlar det 
ofta om flera ganska stora gods under sam-
ma ägare.12 Det är också uppenbart att detta 
delvis var en reflex av de förändringar som 
det italienska jordbruket genomgick, med en 
ökad kommersialisering och koncentration 
av jorden.

Vid sidan av Columella ger Plinius d.ä. 
den utförligaste beskrivningen. Hans text 
är visserligen en del av en encyklopedi, hans 
Naturalis historia, men de praktiska råden 
om hur jordbruk skall bedrivas liknar – och 
har samband med – de övriga verken.

Det utmärkande för de romerska agrar-
författarna (med undantag av Plinius d.ä.) 
är det personliga tilltalet, naturligtvis sär-
skilt påtagligt hos Varro och Columella, 
men man finner detta också i Catos manual 
och i Vergilius diktverk. Det finns också en 
klart praktisk inriktning, även hos Vergilius 
och Plinius d.ä. Den romerska lantbrukslit-
teraturen uttrycker således ett utpräglat in-
tresse för jordbruket hos den romerska över-
klassen. Att det var så understryks också av 
det faktum att Vergilius för sin lärodikt om 
jordbruket fick understöd av den främste 
bland mecenater, Maecenas själv (se Hed-
bergs avsnitt i föreliggande bok).

I vilken mån dessa verk lästes av dem som 
var verksamma inom lantbruket är svårt att 
avgöra. Det finns dock antydningar. Exem-
pelvis nämns hos Varro (2,5,18) att han såg 
till att den, som ansvarade för nötboskapen, 
kunde läsa om djurhälsovård i utdrag ur Ma-
gos böcker. Jag har dock inte systematiskt 
sammanställt dessa eller andra indicier på 
vem som läste böckerna.

senantik ocH bysantinsk 
lantbrukslitteratur

Denna period ligger forskningsmässigt mel-
lan den romerska och den arabiska och be-
rörs av forskare, som arbetar med båda dessa 
områden – vilka alltså presenteras ovan och 
nedan. Det finns också en forskning om 
denna periods lantbrukslitteratur som så-
dan, redovisad i Lexikon des Mittelalters i ar-
tikeln ”Landwirtschaftliche Literatur (By-
zanz)” av Peter Schreiner.13 Från 500-talet 
förlorar Italien sin roll som centrum för den 
agrarlitterära traditionen till Västasien.

Under denna period är många datering-
ar osäkra, delvis för att texterna bevarats i 
översättningar oftare än i originalspråket. 
De skapades i den mångnationella smältde-
gel som Sydosteuropa-Västasien-Kaukasien 
utgjorde. 

Ett viktigt verk skrevs av Palladius i Ita-
lien. Tidigare har dateringen hållits för 
osäker,14 men numera kan den dateras till 
440–455.15 Den skrevs strax före vanda-
lernas erövring och plundring av Rom 455. 
Palladius, som haft höga ämbeten i staden, 
flydde därefter till gallien, där han till-
bringade slutet av sitt liv. I sin jordbrukslära 
byggde Palladius på flera föregångare, som 
Columella, men gjorde också en rad omar-
betningar. Han hade ett praktiskt syfte och 
ville förenkla texten. Han hade egna erfa-
renheter som godsägare med gods i Italien, 
södra Frankrike och andra delar av Västro-
merska riket. I syfte att göra texten mera till-
gänglig ställdes den upp månadsvis efter vad 
som måste utföras.

Från senantiken finns ett halvdussin 
skrifter som endast omtalas, och ingen av 
dem verkar ha varit betydande.16 Några verk 
har dock bevarats i översättningar, förutom 
som endast citerade.17 Ett av dessa skrevs av 
Vindonius Anatolius från Beirut på 300-ta-
let. Han hade en position i den romerska sta-
ten. Hans bok finns i flera översättningar: 
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till syriska på 500- och 600-talen (fragment 
bevarade) samt till armeniska och arabiska 
på 900- till 1000-talet. Detsamma gäller 
Cassianus Bassus, som skrev omkring 600 
(eventuellt på 500-talet eller 600-talet), och 
vars verk översattes till arabiska omkring 
800-talet och så till persiska, syriska och 
slutligen armeniska efter 1160. 

Ett problematiskt arbete är det nabateis-
ka, som översattes av Ibn Wahshiyya till ara-
biska i början av 900-talet. Under 1800-talet 
pågick en omfattande diskussion om detta 
verk, då en absurd överskattning av textens 
ålder slutligen avvisades. Senare har dis-
kussionen gällt om verket omskapades så 
mycket vid översättningen från syrianska, 
att det skall räknas som ett verk av översät-
taren, eller om det är äldre. Fuat Sezgin me-
nade att skriften tillkom på 500-talet eller 
strax innan.18 Jaakko Hämeen-Anttila har i 
sin bok från 2006 om denna skrift, där han 
översatt delar av den, anslutit sig till denna 
datering och visar också att skriften skapa-
des i norra och centrala Irak. Delar av den 
återgår dock på senantika texter skrivna på 
grekiska.19 I Filāha-projektet (se nedan) har 
denna tolkning accepterats. Texten utmär-
ker sig genom sina stora inslag av religiösa 
och magiska element. Denna text fick sedan 
stor betydelse i den islamiska traditionen (se 
nedan). 

En bevarad text om hästläkedom, Hippia-
trica, på grekiska brukar placeras i 900-talet, 
men Anne McCabe menar att den bevarade 
versionen från bysantinsk tid är en revide-
rad version av en text som tillkommit under 
senantiken.20 Den kan troligen ha koncipie-
rats tidigare men innehåller viktiga tillskott 
fram till 900-talet. McCabe nämner också 
en annan bevarad skrift om hästläkedom 
från 300-talet av Pelagonius, troligen från 
Dalmatien, som bildar en del av underlaget 
för den mera kända skriften.21 

En text som brukar räknas in i översikter 

som denna skrevs av Isidorus från Sevilla. 
Hans verk tillkom i början av 600-talet. 
Dess första delar tillkom före 621, och det var 
inte avslutad när Isidorus avled 636.22 I Se-
villa fanns uppenbarligen ett bibliotek som 
han kunde hämta citat från.23 Han skrev en 
encyklopedi på tjugo ”böcker”. Man brukar 
hävda att en av dessa handlar om lantbruk, 
och visserligen har den en sådan rubrik, men 
i själva verket handlar hälften av denna bok 
om träd som inte odlas. Avsnitten om lant-
bruk finns i huvudsak utspridda på fyra stäl-
len: i bok 12 om dragdjur, i bok 15 om åkrar, i 
bok 17 om åkerbruk och trädgård samt i bok 
20 om redskap. Alla dessa böcker innehåller 
mycket annat, och sammanlagt omfattar de 
i den tyska översättningen cirka 10 000 ord, 
men det längsta avsnittet är under 4 000 
ord.24 Jag har därför uteslutit denna text ur 
tabell 1. 

Slutligen finns en berömd sammanställ-
ning som gjordes under tidigt 900-tal på 
uppdrag av den bysantinske kejsaren, Geopo-
nika. En förkortad version översattes till ara-
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biska, sedan till armeniska, under 1200-talet 
och delar av den till latin redan på 1000-ta-
let.25 Den bygger på citat från olika källor 
men dessutom finns självständiga tillägg.26 
Angelo Alves Carrara har nyligen hävdat ett 
samband bakåt till Columella och eventuellt 
även till Mago.27 Jag håller här fast vid att 
den slutliga sammanställningen sker först 
på 900-talet, ungefär som den nyss nämnda 
boken om hästläkedom. De påminner också 
om varandra, då de består av ”excerptsam-
lingar”, dvs. rader med citat från angivna för-
fattare samlade under vissa huvudrubriker 
– och som sagt troligen med självständiga 
tillägg som smugits in i denna av auktori-
tetsberoende dikterade form. 

Om man räknar in översättningarna 
framträder en bild av en dynamisk agrar-
litterär tradition i hela detta område, över 
Anatolien, Kaukasus, Irak och Persien från 
900-talet till 1200-talet. Det motsvarar den 
omfattande översättningsverksamheten i 
Europa under senmedeltiden, som inte hel-
ler redovisas i tabell 1.

En intressant del av det bysantinska in-
tresset för lantbruk är att ett antal hand-
skrifter av Hesiodos gjordes, varav många 
var illustrerade.28

den arabiska traditionen
Det finns en lång forskningstradition rö-
rande den arabiska lantbrukslitteraturen. 
Denna redovisas i storverket Encyclopaedia 
of Islam (i den andra upplagan som brukar 
kallas EI 2; man har nu påbörjat en tredje 
upplaga). Förutom uppslagsordet ”filāha” 
(som betyder jordbruk) har de flesta av de 
arabiska agrarförfattarna fått sina egna upp-
slagsord.29 

Artiklar om livsmedel och jordbruk har 
sedan samlats i volymen Food Culture and 
Health in pre-modern Islamic society.30 Det 
finns också en särskild hemsida för arabisk 
(men inte persisk) lantbrukslitteratur, och 

jag hänvisar till denna som ”Filāha Texts 
Project”. Denna hemsida bygger till stor del 
på encyklopedins artiklar, men redovisar 
också ny forskning och samtliga editioner 
av texterna som finns tillgängliga. 

En viktig bok är Andrew Watsons om 
det som han kallade den arabiska gröna 
revolutionen, en expansion för jordbruket 
delvis baserad på en ökad spridning av od-
lingsväxter inom det av islam dominerade 
handelsområdet.31 Även om han byggde på 
litteraturen om lantbruk diskuterar han den 
inte utförligt. Det finns dock en intressant 
aspekt i att diskussionen kring den gröna 
revolutionen knutits till frågan om den is-
lamiska kulturens roll i världshistorien och 
att man därför också av ideologiska skäl dri-
vit fram en forskning om och redovisning av 
den lantbrukslitterära traditionen (se nedan 
under avsnittet om källkritik).

Ett verk som brukar tas med som det för-
sta arabiska storverket inom denna genre 
skrevs av Ibn Wahshiyya under 900-talet; 
emellertid är detta som ovan påpekades en 
översättning till arabiska av text som sam-
manställts några århundraden tidigare. Den 
är därför inte med i tabell 1. Emellertid fick 
detta verk ett stort inflytande över utveck-
lingen. Det är flitigt citerat av de iberiska 
författarna, som skrev på arabiska, och har 
bevarats i ett stort antal, ett fyrtiotal, hand-
skrifter. Dessutom liknar det de senare is-
lamiska skrifterna i det att det botaniska 
innehållet, och antalet omtalade växter, är 
mycket stort.

I översiktsverket Geschichte des arabischen 
Schrifttums skrev Fuat Sezgin 1971 ett kapitel 
med titeln ”Arabische Botaniker und Agro-
nomen”. Detta handlar om den lärda tradi-
tionens första tid och tar, trots sin titel, en-
bart upp botaniker. Sezgin visar att dessa 
författares texter leder fram emot genom-
brottet för de agrara skrifterna. Sezgin redo-
visar tjugofem verk från 800-talet och början 
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av 900-talet, vilka behandlade botanik och 
medicin, men således endast i mindre grad 
lantbruk.32

Denna starka botaniska inriktning kom 
att utmärka den arabiska agrarlitterära tra-
ditionen, när den under 1000-talet får ett 
genomslag på den iberiska halvön. En hel 
grupp författare, nära kopplade till var andra 
ofta som lärare och lärjungar, framträdde. 
Många av dem samlade växter från andra 
regioner och skapade botaniska trädgårdar. 
Miljöhistorikern Karl Butzer beskriver hur 
Ibn al-Abdun på 1000-talet gjorde botanis-
ka observationer över stora delar av halvön, 
och Butzer menar att dessa var ”unrivalled 
in Medieval times”.33 I en artikel går Wat-
son igenom dessa botaniska trädgårdar och 
visar, hur de med århundraden föregår sina 
motsvarigheter i resten av Europa. En av 
dessa författare var Ibn Wāfid, som i mit-
ten av 1000-talet byggde upp en botanisk 
trädgård i Toledo. Han skrev också en jord-
brukslära, där 35 av 106 kapitel har bevarats, 
enligt tabell 2 utgör dessa bevarade kapitel 
12 000 ord men originalet måste ha varit 
tre gånger så långt.34 I en lexikonartikel har 
Thomas glick, som är expert på det medelti-
da iberiska jordbruket, framhävt inflytandet 
från det indiska jordbruket, och han pekar 
då särskilt på hur de islamiska författarna 
redogör för växter som hade sitt ursprung i 
det sydasiatiska monsunklimatet.35

Den mest kända, och mest omfattande, 
av de iberiska skrifterna tillkom i slutet av 
1100-talet, och skrevs av Ibn al-Awwam. Den 
omfattar en halv miljon ord och är mer om-
fattande än allt annat som författades vid 
denna tid. I boken citeras 112 andra förfat-
tare, vilket kan jämföras med de kinesiska 
skrifterna vid denna tid, som också citerar 
ett stort antal författare (se nedan). 

Från slutet av 1100-talet och genom 
1200-talet skedde ett geografiskt skifte från 
väst till öst. Det kom fortfarande enstaka 

lantbruksskrifter på den iberiska halvön 
under 1200- och 1300-talen, men i övrigt var 
det det östra Medelhavsområdet som allt-
mer dominerade. Här hade redan omkring 
1000-talet funnits en intensiv verksamhet 
med översättningar (se ovan). Från slutet av 
1100 tar detta författande vid igen, och nu 
uppkommer självständiga skrifter.

Under de följande tvåhundra åren kom 
skrifter i Västasien samt i Egypten och Je-
men. Dessutom kom flera almanackor, men 
dessa har jag inte tagit med. Martin Daniel 
Varisco har bedrivit forskning kring dessa 
almanackor och även gett ut en av de mest 
omfattande. Den är på cirka 5 500 ord, var-
av en hel del handlar om annat än lantbruk,36 
och är således inte med i tabell 1. Sådana al-
manackor fanns redan från 800-talet på den 
iberiska halvön och i Egypten. För Jemen 
finns åtminstone åtta medeltida almanack-
or med agrart innehåll bevarade. Den äldsta 
är från cirka 1271, därefter finns sådana från 
1320-talet, omkring 1400 och från 1400-ta-
let.37 Från Egypten finns ännu fler, även om 
man inte ännu har något begrepp om det to-
tala antalet.
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Från senare århundraden är antalet skrif-
ter inte lika väl redovisat. Under 1400-talet 
kom en skrift av al-ghazzi i Syrien. Den-
na kom i flera bearbetade utgåvor under 
1600-talet. Jag utgår dock från att redovis-
ningen, exempelvis i Filāha Texts Project, 
inte är lika fullkomlig för senare århund-
raden som för medeltiden men att redovis-
ningen från före cirka 1500 kan betraktas 
som tämligen fullständig.

Den islamiska lantbrukslitteraturens 
geografiska tyngdpunktsförskjutning kan 
illustreras med en tabell (i ”Västasien” in-
räknas här inte bara Jemen utan också Egyp-
ten). Litteraturen från 1500- och 1600-talen 
är säkerligen underskattad – över hela Eura-
sien kommer vid denna tid ett antal agrara 
skrifter som inte registreras i översiktsver-
ken. Till den persiska litteraturen i Central-
asien och i Indien återkommer jag nedan

Tabell 6. Den islamiska lantbrukslitteraturens geo-
grafiska ursprung

Ib
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ka
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n

V
äs

t-
as

ie
n

C
en

tr
al

-a
si

en

N
or

ra
 In

di
en

1000–1100 3

1100–1200 2

1200–1300 1 1

1300–1400 1 3 1

1400–1500 1

1500–1600 1 1

En sökning i den digitala versionen av En-
cyclopaedia of Islam visar att antalet skrifter 
om hästar och veterinärmedicin är överväl-
digande stort inom den arabiska kulturen, 
även om de alla tycks inrikta sig på hästar 

för ritt och strid samt som statusegendom. 
Dessa uppgifter ges i artiklar om Bayt.ār  
(veterinärmedicin), Faras (häst), Ibn al-
Mund_h_ir (som skrev en berömd skrift från 
omkring 1300) med flera artiklar. Mer eller 
mindre poetiska verk om hästar tycks kunna 
räknas i hundratal, även om de flesta inte be-
varats. Även de mera vetenskapligt syftande 
verken är många och finns från 800-talet och 
framåt. 

persiska arbeten
Skrifter på persiska ingår i denna islamiska 
tradition men tas sällan med i översiktsverk 
om denna. Karl Butzer menar dock att det 
finns en koppling mellan östra Medelhavet 
och Persien, och han hänvisar till ett för-
svunnet arbete från 800-talet.38 Bo Utas, 
professor i iranska språk, har hjälpt mig med 
hänvisningar, efter det att han med en viss 
skärpa påpekade att det också fanns en per-
sisk tradition och inte bara en arabisk. 

En översikt gjordes av Živa Vesel 1986, 
där hon nämner ett antal texter om jord-
bruk. De flesta är dock korta avsnitt ur olika 
encyklopedier från 1100-talet till 1300-talet. 
De hon nämner är från cirka år 1117, 1179–
80, 1270–71 och 1340. De agrara avsnitten 
omfattar inte mer än 3–9 sidor tryckt text 
i moderna utgåvor.39 Även om de inte tagits 
med i tabellerna ovan ingår i de den stora 
agrartraditionen.

Encyclopaedia of Islam, uppslagsordet 
”filāha. Persia”, av Ann K.S. Lambton, näm-
ner ingen lantbrukslitteratur. I Encyclopædia 
Iranica, som ligger på nätet och är digitalt 
sökbar, finns endast en artikel som direkt 
handlar om jordbruksmanualer: ”Irshād 
al-Zirā’a” av Maria Eva Subtelny. Artikeln 
handlar om den jordbruksmanual från 1515, 
som behandlas mera utförligt nedan.

I övrigt finns en artikel om hästböck-
er, ”Faras-Nāma” av Īraj Afšār. Ett kapitel 
från en skrift daterad till början av 1400-ta-
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let nämns, vidare en skrift från mitten av 
1300-talet samt en hästlära från 1100-talet, 
som omfattar 55 kapitel och således var ett 
omfattande arbete. Dessutom omtalas ett 
par hästläror, persiska, men tillkomna i In-
dien på 1500-talet och då efter förlagor på 
sanskrit.

Det första större verket om lantbruk 
skrevs av den kände historieskrivaren och 
visiren Rashid al-Din i början av 1300-talet 
(cirka 1310).40 Senare har fler delar av denna 
författares agrara skrifter upptäckts. Maria 
Eva Subtelny skrev 1993, i en artikel om per-
siska manualer om jordbruk, att man då helt 
nyligen hade identifierat ett tidigare känt 
arbete som Āsār va-ahyā av Rashīd Al-Dīn. 
Ann Lambton har skrivit en längre uppsats 
om detta arbete, och beskrivit både innehåll 
och influenser, där hon bland annat pekat 
på att förutom en given anknytning till den 
arabiska litteraturen fanns möjligen också, 
åtminstone genom hörsägen, en koppling till 
den kinesiska lantbrukskunskapen.41 Chris-
tine van Ruymbeke har senare använt detta 
för att analysera botaniken hos poeten Ni-
zami, och hon menar att Rashid al-Din ut-
märker sig för att ha skapat en självständig 
och innehållsrik skildring av jordbruket.42

Ett annat känt arbetet om jordbruk är en 
manual, Irshād al-Zirā’a, från 1515, skriven av 
Qasim Yusuf i Herat i nuvarande nordväst-
ra Afghanistan. Han skrev också ett särskilt 
arbete om bevattning, men dessa båda verk 
har i tabell 1 och i tabell 2 räknats samman 
som ett verk. Subtelny har skrivit en serie 
artiklar om detta arbete och visat, hur det 
ingår i en tradition tillbaka från de arabiska 
skriftställarna men också framåt i tiden till 
mogulhärskarna i Indien.43 Hon påpekar 
också att både arbetet av Rashid al-Din och 
det från 1515 tillkom under tider av kriser 
för jordbruket, då nomadiska erövrare hade 
förstört mycket av de fragila bevattnings-
systemen. De båda författarna skrev för 

att försvara jordbrukets hotade ställning.44 
Qasim Yusuf flydde sedan till Indien (se  
nedan).

indien
Den äldre indiska lantbrukslitteraturen är 
av ganska begränsad omfattning, men detta 
har blivit ifrågasatt och därför måste frågan 
om den indiska lantbrukslitteraturens om-
fattning behandlas ganska utförligt – trots 
att resultatet i slutändan kan tyckas magert. 
I arbetet med denna del av texten har jag haft 
hjälp av Eva Myrdal, som är forskningschef 
på östasiatiska museet och expert på syd-
indisk äldre agrarhistoria, samt av Erik af 
Edholm, professor i religionshistoria och ex-
pert på Indiens kulturhistoria i allmänhet.

En tidig översikt av den indiska äldre 
lantbrukslitteraturen ges i en bilaga till 
Agriculture in ancient India från 1964.45 Bila-
gan har titeln ”Published literature found in 
Indian languages”, men den omfattar också 
handskrifter, framför allt på sanskrit men 
också på sydindiska språk som Tamil och 
Telugu. Förvånansvärt många av handskrif-
terna nämns utan datering, men de är med 
säkerhet sena. Här nämns egentligen bara 
en äldre lantbruksskrift (som jag återkom-
mer till) och dessutom några skrifter från 
1600-talet till 1800-talet. I M.S. Randhawas 
översiktverk A history of agriculture in India 
från 1980 finns ett kapitel om två av de vikti-
gaste äldre verken.

I den nämnda bilagan nämns skrifter om 
hästar och elefanter; den tidigaste av dessa 
skrifter är från omkring 200 f.Kr. I Indien 
spelade elefanten en viktig roll inte bara som 
stridsdjur och som riddjur för överklassen 
utan också som dragdjur för tunga trans-
porter.

Den tidigt kända, ganska begränsade om-
fattningen av indisk lantbrukslitteratur blev 
grunden för de första jämförande tolkning-
arna. I sin artikel om jordbruket i Indien 
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”filhāha. India” i Encyclopaedia of Islam skrev 
Irfan Habib 1983: ”Very few works seem to 
have been written in agriculture in medieval 
India, to judge from their extreme paucity 
in modern collections.”46 När hans text åter-
publicerades 2011 i boken Food Culture and 
Health in pre-modern Islamic societies hade 
han strukit detta avsnitt.47 Francesca Bray 
har i en jämförelse med den rika kinesiska 
traditionen argumenterat kring att vardaglig 
teknik sällan nämns i de skriftliga källorna i 
Indien, eftersom ”the literate Brahmin elite 
tend to pass over technology in silence”.48 
Hon hänvisar till en text av Marie-Claude 
Mahias i ett temanummer om Indien av tid-
skriften Techniques et culture 1989. Mahias 
i sin tur hänvisar till Habib. Hon framhä-
ver att Habib menat att även den islamiska 
överklassen var ointresserad av tekniska de-
taljer.49 Det är således inte så att den mus-
limske Habib angriper den hinduiska majo-
riteten i Indien. 

Delvis som en reaktion på denna tanke 
om avsaknaden av litteratur om agrara frå-
gor har en grupp indiska forskare under 
senare år framhävt att det funnits en lant-
brukslitteratur. The Asian Agri-History 
Foundation bildades 1994 med syftet att 
främja ”agricultural history” och ”sustain-
able agriculture”. På sin hemsida skriver de 
att före 1996 var dessa verk inte kända men 
de vill framhäva ”sages”, det vill säga ”visa” 
män, som skrev texter på sanskrit om jord-
bruk.50 I en lärobok som gavs ut 2009 av den-
na grupp räknar man upp sju centrala verk, 
men fem av dem är skrifter om botanik el-
ler statskonst.51 Eftersom denna grupps av-
sikt är att redovisa så många agrarlitterära 
arbeten som möjligt kan man anta att det 
inte finns särskilt många fler. Tyvärr tillhör 
denna grupp en ”hindu-nationalistisk” rö-
relse som systematiskt använt sig av histo-
rien för att hävda att det hinduiska Indien är 
överlägset andra kulturer, och även om man 

kan använda deras översättningar av verken 
måste tolkningarna granskas.

De två skrifter om lantbruk, som denna 
grupp redovisar, är också de som seriösa 
forskare tar upp. Den ena av dem är Krishi-
Parashara/Krsi-Parāsara.52 I läroboken från 
2009 dateras den till cirka 400 före vår ti-
deräknings början, författad av ”Sage Paras-
hara”.53 Denna datering är alldeles för tidig 
och attribueringen (till en mytomspunnen 
hinduisk lärd) är mot all vetenskaplig dis-
kussion.

Den vetenskapliga utgåvan från 1960 ba-
seras på tre sena handskrifter. Här anges 
flera dateringar, men en av dem placerar 
kompileringen av texten från olika källor 
(som ordspråk) till cirka 950–1100.54 I Agri-
culture in ancient India från 1964 anges da-
teringen till 5000–1000, och man hänvisar 
till handskrifter från 1800-talet och senare.55 
M.S. Randhawa behandlade denna text ut-
förligt i A history of agriculture in India och 
ansluter sig till denna datering.56 I History of 
agriculture in India up to 1200 AD, från 2008, 
framförs två helt andra dateringar, den ena 
från 1000-tal till 1500-tal, den andra från 
500-tal till 1000-tal.57 Det året skrev också 
Ranabir Chakravarti en utmärkt artikel om 
indisk jordbruksteknik, och daterar boken 
till mitten av 1000-talet.58 Jag har i tabell 1 
valt att föra texten till 1000-talet, dock med 
markering av osäkerheten i dateringen.

I sin stora översikt från 1980 skriver 
Randhawa att Kashyapiyakrishisukti av Kas-
hyapa är den andra längre indiska skriften 
om jordbruk. Han daterar den till mellan 
500-talet och 900-talet.59 guyla Wojtilla har 
gjort en utgåva och översättning till engel-
ska. I en inledande not skriver han att det 
finns god grund till att datera ”the core of 
the work to the 8-9th centuries”. Så lägger 
han till:”There are numerous interpolations 
belonging to a later age. Even some quite mo-
dern passages occur.”60 Handskrifterna är 
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från det senare århundradet, och innan tex-
ten kan användas som belägg på medeltida 
jordbruk måste alla sena tillägg identifieras. 
Även The Asian Agri-History Foundation 
har gjort en översättning.61 Texten omfat-
tar 22 000 ord, men ursprungligen har den 
alltså varit betydligt kortare. Jag har valt att 
i tabell 1 datera den till 800-talet, åter med 
markering av osäkerhet.

Att dessa två är de enda bevarade på san-
skrit markeras av flera författare. Faktum 
är att flera anser att Krishi-Parashara är den 
enda. Detta framförs i utgåvan från 1960.62 
Ranabir Chakravarti har i en artikel från 
2008 gått igenom ett antal texter från indisk 
medeltid som tar upp jordbruk, förutom 
Krishi Parasara ett tiotal texter, såsom lexi-
konet Desinemamala från 1100-talet. Ingen 
av dessa är skrifter enbart om lantbruk. Han 
nämner inte Kashyapiyakrishisukti, kanske 
beroende på att denna text inte kan använ-
das som belägg på medeltida förhållanden. 

En möjlighet som måste hållas öppen är 
att den indiska forskningen är så outvecklad 
att många fler handskrifter ligger och vän-
tar på upptäckt. Detta förefaller dock mind-
re sannolikt med tanke på det intresse för 
att framhålla lantbrukslitteratur med hög 
ålder, som funnits inom inflytelserika grup-
per under ett par årtionden. 

Sammanfattningsvis måste man konsta-
tera att Irfan Habib i stort sett hade rätt. De 
texter som finns från Indien är få och relativt 
korta. Den fråga som han formulerade är 
därför central: Varför intresserade de indis-
ka intellektuella och den indiska överklassen 
sig i så liten omfattning för praktiskt jord-
bruk? Kanske ligger svaret i Krishi-Parasara. 
Denna text skiljer sig från många andra på 
sanskrit genom att kast inte överhuvudtaget 
nämns. Braminer som hade hand om den 
intellektuella traditionen har uppenbarligen 
inte varit intresserade av att i någon större 
omfattning ägna sig åt de praktiska frågor, 

som lantbrukslitteraturen handlar om. (Att 
det finns andra texter som berör lantbruk 
har inte med saken att göra, sådana texter 
finns i enskilda dokument, lagar, ordspråk 
osv. från alla kulturer.)

Den tidiga indiska traditionen har säker-
ligen varit självständig, och den har bevarats 
i en muntlig tradition av ordspråk och andra 
folkliga visdomar. Den har däremot i myck-
et liten omfattning fångats upp av det lärda 
skiktet, varför antalet verk och handskrifter 
på sanskrit är häpnadsväckande litet. 

persiska arbeten i indien
Från 1500-talet och 1600-talet finns det yt-
terligare några skrifter om lantbruk från In-
dien, men då som en utlöpare av den islamiska 
traditionen. The Asian Agri-History Foun-
dation har publicerat en skrift på persiska, 
Nuskha Dar Fanni-Falahat. Handskriften är 
från cirka 1700, och enligt utgåvan har skrif-
ten tillkommit i mitten av 1600-talet snarare 
än i slutet av 1500-talet. grunden för detta 
antagande är svagt; de vill knyta texten till 
”a great scholar”,63 vilket bara är ideologi och 
inte något egentligt argument. Jag har med 
hänsyn till handskriftens ålder och de hi-
storiska omständigheterna antagit att den är 
från 1500-talet. Texten omfattar cirka 11 000 
ord i den engelska översättningen.

I den ovan nämnda artikeln ”Filāha: In-
dia” hänvisar Irfan Habib till en jordbruks-
manual på persiska, som baseras på en skrift 
från 1400-talet, Kitab Shadjarat, som skrevs i 
Persien eller Centralasien på 1400-talet. På 
1630-talet omarbetades och anpassades den 
till indiska förhållanden. (Denna skrift från 
senmedeltidens Centralasien har jag inte 
hittat vare sig i Encyclopedia Iranica eller i 
övrigt på nätet, och jag har därför inte tagit 
med den i avsnittet om persisk litteratur.) I 
en artikel i Indian Journal of History of Sci-
ence 1984 talar Majumdar om ett antal jord-
bruksmanualer på persiska i handskrifter 



• 252 • ja n k e n  m y r da l

från 1700-talet, men dessa återgår på äldre 
texter. Han redogör för en av dem, återgiven 
i en handskrift från 1800-talet men vars text 
kan gå tillbaka till 1500-talet.64 

Här nämns alltså tre olika handskrif-
ter från 1500- och 1600-talets Indien, och 
det måste ha funnits många fler. Detta den 
muslimska överhetens intresse för jordbruk 
är i överensstämmelse med den omfattande 
registreringen av jordbruk och övrig eko-
nomi, som skedde under mogulerna. Denna 
agrarlitterära tradition i Indien är således 
från 1500-talet en del av den islamiska. Ma-
ria Eva Subtelny ger ett intressant belägg på 
hur detta har gått till i sin studie av den per-
siska jordbruksläran från 1515. Hon visar att 
författaren tillhörde en släkt som arbetade 
med att anlägga trädgårdar och som efter 
kaoset, som bredde ut sig då nomader eröv-
rade de oasstäder där den arbetat, flydde till 
Indien där den kunde fortsätta sitt arbete.65

kina
Den agrarlitterära tradition som nu skall be-
skrivas, den i östra Asien, utvecklades utan 
någon kontakt med traditionen i den västra 
och centrala delen av Eurasien – och den är 
av lika stor omfattning. Vi har alltså två lik-
värdiga traditioner i Eurasien, som utveck-
lats nästan parallellt.

Forskningen om den kinesiska lantbruks-
litteraturen gynnas av att det funnits en väl 
utvecklad bibliografisk tradition, och den 
sträcker sig långt tillbaka i historien. Det 
finns en omfattande forskning på kinesiska, 
som jag inte kunnat tillgodogöra mig, men 
detta ersätts av en engelsk publicering på 
hög nivå. Ett grundläggande arbete är det 
som Francesca Bray skrev 1984. Det ingick 
i det stora projektet om Kinas intellektuella 
historia, som leddes av Joseph Needham. Jag 
har haft förmånen att få diskutera urvalet 
och andra aspekter av denna agrarlitterära 
tradition med Francesca Bray.

Senare har gang Deng 1993 samman-
ställt statistik över antalet skrifter, base-
rad på Bray och på kinesisk forskning. Fan 
Chuyu, från institutet för vetenskapshisto-
ria i Beijing, har också publicerat en artikel, 
där de viktigaste verken beskrivs.66 

gang Deng går genom den äldre biblio-
grafiska forskningen och visar att uppskatt-
ningen av mängden lantbruksskrifter varie-
rar. Toppnoteringen är över 2 500 titlar i en 
skattning. Deng väljer dock, liksom Bray, att 
basera sig på Wang Yuhu från 1964, som har 
mera rimliga siffror.67 Detta avser alla texter 
”known to have been written”. Den variation 
i olika uppskattningar, som Deng pekar på, 
visar hur viktigt det är med precisa avgräns-
ningar, och jag har tyvärr inte kunnat gå ige-
nom hur Wang Yuhu arbetat i detalj. (gang 
Dengs tabell över antalet titlar per dynasti 
är: 202 BC – AD 220 (Han) 14; 265–420 
(Chin) 2; 421–580 (N. & S. dynasties) 6; 581–
618 (Sui) 24; 618–906 (Tang) 28; 960–1279 
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(Sung) 105; 1280–1369 (Yuan) 28; 1368–1644 
(Ming) 127; 1644–1911 (Qing) 199. Dessutom 
anges sju från före Han-dynastin.)

Som redan påpekats kan detta omvand-
las till ungefärliga siffror per århundrade, 
och det stora språnget ligger på 1100-talet då 
antalet kända verk per århundrade går över 
30. Detta sker samtidigt som trycktekniken 
slår igenom. ökningen fortsätter därefter 
men är inte alls av samma omfattning som 
den, som skedde i Europa när trycktekni-
ken slår igenom (se nedan). Från 1500-talet 
och 1600-talet tillkommer dessutom skrifter 
som gjordes på privata initiativ av godsägare 
och som ofta inte trycktes (enligt muntlig 
upplysning från Francesca Bray; uppgifter-
na är under publicering).

För att identifiera de tryckta bevarade 
äldre skrifterna har jag använt mig av dem 
som Bray har använt i sin uttömmande redo-
görelse för det kinesiska jordbruket.68 Hon, 
liksom alla i Needham-projektet, redovisar 
alla skrifter från före 1800 som citeras, över 
600 titlar. I bilagan anges huruvida skrif-
terna är bevarade eller ej samt en kort redo-
visning av innehållet. Jag har valt de skrifter 
som enbart behandlar jordbruk och som är 
bevarade. Muntligt har Bray meddelat mig 
att hennes bok, liksom alla i det stora projekt 
som leddes av Joseph Needham, baserades 
på den samling av skrifter som fanns i Cam-
bridge. Den var tack vare Needham en av de 
bästa i världen.

En jämförelse erbjuder den text om 
lantbrukslitteratur som publicerats av Fan 
Chuyu och som baseras på de samlingar som 
finns i Peking. I huvudsak överensstämmer 
hennes redovisning med Brays, men för den 
äldre litteraturen anger hon fler skrifter. 
Fan nämner två bevarade skrifter som date-
ras till ”östra Zhou: vår- och höstperioden” 
770–464 f.Kr.69, där Bray skriver att den ena 
är helt förlorad och också nämner att det inte 
finns några äldre skrifter helt bevarade.70 

Från ”östra Zhou: De stridande staternas 
period”, 463–221 f.Kr., nämner Fan tre kor-
tare skrifter.71 Jag har inte hittat dessa alls 
hos Bray. Vidare finns hos Fan också fyra de-
lar av en encyklopedi, som enligt henne till-
sammans bildar ”a complete set of treatises”, 
daterad till 239 f.Kr.72 Bray beskriver denna 
skrift som ”a compendium of natural philo-
sophy”.73 Eftersom alla dessa skrifter ligger 
före den tid som tabell 1 omfattar berör olik-
heterna inte resultaten; de visar dock på den 
osäkerhet som vidlåder en sammanställning 
baserad på sammanställningar.

Den äldsta bevarade längre skriften är 
från 535, Chhi Min Yao Shu, som skevs av 
Chia Ssu-Hsieh. Detta är ett omfattande 
verk, som täcker hela jordbruket.74 Ännu 
mer berömd är den som Wang Chen skrev 
1313, Nung Shu. Den är också mycket lång 
och märkvärdig genom att den försågs med 
illustrationer. Detta underlättades av att 
den trycktes med blocktryck, och därmed 
kunde illustrationerna bli lika i alla exem-
plaren.75 Illustrerade verk om lantbruk fanns 
redan från 1100-talet, men Wang Chen ge-
nomförde detta konsekvent och hans illu-
strationer brukar återfinnas i all agrarhisto-
ria om Kina.

Den tredje stora boken kom på 1630-ta-
let, Nung Chen Chhüan Shu, som skrevs av 
Hsü Kuang-Chhi. Den är extremt omfat-
tande, och består av 700 000 karaktärer. 
Den största delen av texten är citat, och han 
citerar inte mindre än 299 andra böcker.76 
Enligt Bray är rikedomen på citeringar ka-
rakteristisk för den kinesiska lantbrukslit-
teraturen,77 men även i den arabiska littera-
turen finner man detta och Ibn al-Awwām 
citerar ett hundratal verk (se ovan). 

Det utmärkande för alla de tre stora i den 
kinesiska traditionen är att de tillkommit 
under oroliga tider, då lantbruket inte har 
varit expansivt utan istället i kris, särskilt 
de båda senare. I början av 1300-talet gick 
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Yuan-dynastin (mongolerna) mot sin kollaps 
efter många år av misskötsel av jordbruket. 
I början av 1600-talet gällde detsamma för 
Ming-dynastin, som kollapsade bara några 
år efter det att Hsü Kuang-Chhi skrivit sitt 
verk. Han var en lojal man som med sitt verk 
försökte rädda dynastin. Detta medförde att 
verket för lång tid kom att läggas åt sidan el-
ler rättare sagt ersättas av kortare kompen-
dier baserade på Wangs text.

Vid sidan av dessa storverk finns ett an-
tal mindre omfattande skrifter. En kort men 
originell skrift skrevs av Chhen Fu år 1149. 
Han går i polemik mot tidigare skriftstäl-
lare, som Chia Ssu-Hsieh från 500-talet. 
Men orsaken är främst att han represente-
rar ett annat jordbrukssystem, som blev allt 
mer dominerande – det som baserades på ris 
och som hade sin bas i mellersta Kina istäl-
let för i norr. 

Fler skrifter sammanställdes på statligt 
initiativ. Den äldsta bevarade är Nung Shang 
Chi Yao från 1273, som omfattar 60 000 ka-
raktärer men eftersom alla de bevarade tex-
terna är senare antar Bray att mycket har 
tillfogats, kanske hela sektioner.78 Andra 

större verk tillkomna på statligt initiativ 
men nu förlorade, tillkom under Tang-dy-
nastin (600- till 800-talet) och under Norra 
Sung-dynastin (omkring 1000-talet). 

Dessutom finns flera större arbeten med 
olika specialinriktningar. Flera handlar om 
teodling. Några arbeten behandlar teknik 
i samband med reglering av vatten. De har 
tagits med i tabellen om de inriktats mot 
jordbruk, men det stora flertalet handlar 
om flodreglering i allmänhet – dvs. även för 
transporter eller för undvikande av över-
svämningar. Arbeten om handel med säd el-
ler statlig magasinering har inte tagits med 
i tabell 1.

Encyklopedier innehåller för korta av-
snitt om lantbruk för att tas med. Bray fram-
häver Thien Kung Khai Wu, skriven av Sung 
Ying-Hsing 1637, som originell och inne-
hållrik just när det gäller lantbruk. Den är 
lyckligtvis översatt till engelska. Det ganska 
stora avsnittet om åkerbruk omfattar cirka 
6 000 ord. Sammanlagt finns cirka 11 000 
ord om lantbruk i skriften.79

Jag antar att fram till 1500-talet ger Brays 
redovisning inte någon större underskatt-
ning, men därefter finns många flera beva-
rade än de sju hon använder från 1500-talet 
och de åtta från 1600-talet. Upprepningarna 
i senare skrifter medför att hon inte haft nå-
gon anledning att använda sig av hela mäng-
den bevarade skrifter för sin beskrivning av 
jordbruket. 

korea ocH japan
Den kinesiska traditionen att skriva lant-
bruksskrifter fick utlöpare i Japan och i Ko-
rea. Denna litteratur presenteras i arbeten 
om ländernas agrarhistoria och ekonomiska 
historia, för Korea främst översikten av Ki-
baik Lee från 1980-talet, som fortfarande är 
en av de mest informationsrika på engelska, 
och för Japan forskare som Thomas Smith 
och från senare år William Wayne Farris.
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I Korea kom de två första arbetena om 
jordbruk på 1400-talet. Vid denna tid ut-
vecklades en enklare skrift vilket hörde sam-
man med en strävan att nå ut med litteratu-
ren. (Korea var för övrigt mycket tidigt med 
att utveckla tryckta böcker.) Att producera 
skrifter om jordbruk kom att ingå i denna 
statliga politik, och den viktigaste skriften 
kallades ”Enkelt tal om jordbruk”. Den sam-
manställdes på 1430-talet och gavs därefter 
ut ett antal gånger. I slutet av 1400-talet för-
sågs den med en bilaga som kan betraktas 
som ett eget verk. I mitten av 1600-talet kom 
en utvidgad version av skriften från 1400-ta-
let och samtidigt ett par nya och självständi-
ga arbeten. Under det följande århundradet 
publicerades ett antal studier, inte minst om 
sötpotatisen, som spreds i landet.80

De japanska arbetena om jordbruk är 
senare. En jordbruksmanual, som inklude-
rats i en skrift om militära händelser, ansågs 
länge vara från 1500-talet. Nyare forskning 
visar att den tillkom i slutet av 1600-talet 
men att den kan innehålla äldre element.81 
I slutet av 1600-talet kom flera arbeten. 
Det mest omfattande kompilerades 1697, 
och författaren deklarerade själv att detta 
var det första japanska om jordbruk. Han 
hade utgått från kinesiska förebilder men 
anpassat sitt verk efter japanska förhållan-
den. Det speciella för de japanska texterna 
är att många av dem skrevs av bönder redan 
från senare delen av 1600-talet.82 Detta kan 
jämföras med att Japan har ett källmaterial 
som annars endast finns i Europa – bonde-
dagböcker. Denna intressanta likhet lämnar 
jag här åt sidan men med noteringen att den 
kan vara värd att undersöka vidare för att se 
grunderna till den kommande utvecklingen.

europa
Den europeiska traditionen var en utlöpare 
på den stora traditionen i västra och centra-
la Eurasien, och fick en säregen utveckling 

i ett väldigt språng framåt under tidigmo-
dern tid. Den återknöt först till den antika 
traditionen, för att därefter utvecklas själv-
ständigt.

För de centrala länderna i Europa – Ita-
lien, Frankrike, Tyskland och England – 
har det sedan länge funnits översikter.83 En 
sammanfattning gav Adrian Verhulst under 
”Agronomie” i Lexikon des Mittelalters. Den 
franska konsthistorikern Perrine Mane, 
som specialiserat sig på bilder om lantbruk, 
publicerade 2006 en detaljerad genomgång 
av forskningsläget (den byggde på hennes 
doktorsavhandling i tre band från 2001). 
Eftersom det finns en ganska omfattande 
agrarhistorisk forskning från hela Europa 
är det troligt att det inte tillkommit några 
betydande skrifter om lantbruk i de perifera 
områdena av kontinenten. Dessa skulle i så 
fall ha blivit omnämnda. Från exempelvis 
Norden vet jag att det inte finns några såda-
na, men i slutet av medeltiden kommer Pe-
der Månssons parafraserande översättning 
av Columella – och texten ligger på gränsen 
till ett självständigt arbete. Jag antar att lik-
nande arbeten finns från flera andra länder.

Under medeltiden gjordes några över-
sättningar av arabiska lantbruksskrifter 
till kastilianska och spanska. På 1200-talet 
skapades botaniska encyklopedier i Europa 
som föregick de egentliga lantbruksskrif-
terna ungefär som i arabvärlden men i min-
dre skala. Ett exempel är Albertus Magnus. 
Dessa skrifter är inte medtagna i tabellen.

I mitten av 1200-talet kom flera texter 
om lantbruk i England som delar av en serie 
skrifter om bokföring och ledning av gods. 
Faktum är att det finns en kort text redan 
från 1000-talet, Gerefa, om hur en fogde 
skall leda ett gods.84 Oschinsky gjorde 1971 
en utgåva av de fyra viktigaste skrifterna 
med inriktning mot lantbruk från 1200-ta-
let. Tre av dem handlar huvudsakligen 
om lantbruk, men ingen av dem har tagits 
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med i tabell 1 ovan eftersom de är för korta. 
Den äldsta är den mest kända, som skrevs 
av Walter of Henley i början av 1270-talet. 
Den handlar nästan enbart om lantbruk och 
omfattar mellan 7 000 och 8 000 ord på eng-
elska (kortare på franska). Seneschaucy kom 
före 1276 och handlar till mer än hälften om 
lantbruk och har samma omfattning. Den 
kortaste av dem är Husbandry, som visserli-
gen har långa avsnitt om lantbruk men mest 
handlar om hur man skall styra ett större 
gods, och den texten är bara hälften så lång 
som de andra. (Den fjärde skriften är inrik-
tad mot räkenskapsföring.)

Man kan fråga sig om denna ansamling 
av agrarlitterära texter skulle kunna bero 
på att den brittiska agrarhistoriska forsk-
ningen har varit mera välutvecklad än andra 
länders. Emellertid utmärks England un-
der 1200-talet också av att ha fler och bättre 
godsräkenskaper än något annat europeiskt 
land. Det finns därför mycket som talar för 
att det under denna tid fanns ett stort in-
tresse hos adeln och det högre prästerskapet 
för praktiskt lantbruk och den direkta led-
ningen av ett gods.

Ett annat område med tidiga verk om 
lantbruk var Italien. Som ett uttryck för det-
ta intresse för det vardagliga hos den läsande 
överklassen finns en skrift om hästskötseln, 
som skrevs av hovstallmästaren Johannes 
Rufus i södra Italien före 1250.85 Texten 
handlar uttryckligen om ridhästar, och fem 
sjättedelar av den upptas av sjukdomar och 
läkemedel. Samtidigt måste man vara med-
veten om att många hästar startade sin ”kar-
riär” som ridhästar, för att sedan mot slutet 
av sitt liv användas till tyngre arbeten, och 
denna skrift (liksom andra hästskrifter) har 
därför relevans för studier av lantbruket. 
Rufus skrift fick stor spridning i Europa 
under medeltiden (även i svenska medeltida 
bibliotek fanns handskrifter). Den är om-
fattande, cirka 25 000 ord i den tyska över-

sättningen. Under slutet av 1300-talet och 
1400-talet kom ytterligare några böcker om 
hästar och hästläkedom i Italien och Frank-
rike.86 Dessa hästböcker har alltså uteslutits 
ur tabell 1. 

Det första stora arbetet om lantbruk i Eu-
ropa skrevs under de första åren av 1300-ta-
let i Italien av Petrus de Crescentiis, med ti-
teln Ruralia commoda och skrivet på latin.87 
Detta omfattade mer än 200 000 ord (i den 
tyska översättningen) och är därmed ett av 
de mest omfattande verken i Eurasien för 
sin tid. Det fick stor spridning i Europa. Det 
översattes till italienska och franska under 
1300-talet. Redan från 1300-talet finns över 
trettio handskrifter (den tidigaste från 1339), 
och från det följande århundradet ett hund-
ratal. Petrus de Crescentiis baserade sig i 
hög grad på antika författare som Palladius, 
men han hade uppenbarligen inte läst Colu-
mella även om han kände till denne.

När den franske kungen Charles V lät 
översätta Petrus de Crescentiis till franska 
1373 tillkom en lantbrukslära som mera säl-
lan nämns i översikterna, även om Mane 



 • 257 •l a n t bru k sl i t t e r at u r e n  i  eu r a s i e n

nämner den: Le bon berger (Den gode her-
den). Den franske kungen beställde detta 
som ett komplement till Petrus de Cres-
centiis, och det handlar helt om boskaps-
skötseln. Författare var den tidigare herden 
Jehan de Brie, som växte upp under fattiga 
förhållanden men som sedan fick studera och 
arbetade åt kungen. Han författade skriften 
1379, men den är bara bevarad i tryck från ti-
diga 1500-talet. Den har flera senare inskott, 
vilket forskningen också framhäver, och som 
tryckt bok från mitten av 1500-talet omfat-
tar den cirka 23 000 ord.88 

Perrine Mane nämner ett par lantbruks-
skrifter från 1400-talets Italien.89 Dessa 
nämns dock inte i Lexikon des Mittelalters 
(jag har gjort fritextsökning i en digital 
version av detta niobandsverk). De är dock 
omfattande verk. Det äldsta är av Corniolo 
della Cornia, med titeln Divina villa. Medan 
Petrus de Crescentiis i hög grad bygger på 
Palladius (26 % av hans citat), använder Cor-
niolo della Cornia ett bredare spektrum och 
citerar från alla de stora antika författarna: 
Plinius d.ä., Vergilius, Cato, Varro, Palladi-
us och Columella (i den ordningen från 18 % 
till 5 % av citaten).90 Mot slutet av 1400-ta-
let skrev Michelangelo Tanaglia verket De 
agricultura, som skall räknas in i den våg 
av mera självständiga skrifter som kom ef-
ter cirka 1500, exempelvis Herreras arbete i 
Spanien (det nämns ovan rörande innehållet 
i skrifterna). Dessa båda skrifter visar också 
svårigheten med globala översikter: nya och 
ganska betydande verk kan tillkomma, som 
inte nämns ens i auktoritativa översikter 
som artikeln i Lexikon des Mittelalters.

Några ytterligare verk som nämns i sam-
manställningarna har uteslutits på grund av 
att de inte inriktats enbart på lantbruk eller 
inte är tillräckligt omfattande. Till dessa hör 
ett par tyska verk från 1300-talet: en skrift 
om vin och en om naturaliehistoria.91 Den 
tyska så kallade husfaders-litteraturen för-

bigår jag; den hör till ett växande intresse för 
ekonomi, men det finns många verk som i 
så fall också måste inkluderas i en översikt.

Av Columella finns ett fyrtiotal hand-
skrifter från senmedeltiden. (Mane hänvi-
sar här till de båda svenska forskarna Åke 
Josephson 1955 och Sten Hedberg 1968 som 
auktoriteterna vad gäller antalet handskrif-
ter.) Av Palladius känner man till ett hund-
ratal handskrifter, av Plinius d.ä. ungefär 
lika många kompletta som av Columella. 
Vergilius skrift har en särställning, efter-
som den är mera av ett litterärt verk, och den 
kopierades därför genom hela medeltiden, 
även om antalet handskrifter ökade under 
1400-talet.92 Dessutom översattes Palladius 
till engelska 1442.93

I slutet av århundradet trycktes deras tex-
ter. Corinne Beutler har i en uppsats från 
1973 gått igenom antalet upplagor av de vik-
tigaste verken. Om man bortser från Vergi-
lius och Plinius d.ä., som kom i många tiotals 
upplagor, trycktes under slutet av 1400-talet 
Columella fyra gånger (första gången 1471), 
och en samlingsvolym med Cato, Varro, Co-
lumella och Palladius elva gånger. Dessutom 
utkom fyra utgåvor av Petrus de Crescentiis 
före 1500.94 Detta återspeglar ett omfattande 
intresse för lantbrukslitteraturen och utgör 
en del av det uppsving som bokproduktio-
nen hade i Europa.95 Det förebådar också de 
allt mer självständiga författare, som under 
nyare tid skrev om lantbruk.

europa från 1500-talet
Under 1500-talet förändras förhållandena 
radikalt i Europa. Corinne Beutler har i den 
nämnda uppsatsen gått igenom alla tryckta 
lantbruksskrifter hon funnit i Frankrike, 
Tyskland, Italien och Spanien men även i nå-
gon mån i England. Vid sidan av en fortsatt 
utgivning av antikens skrifter framträdde 
nu ett antal nya författare. I hennes uppräk-
ning ingår flera som skrivit botaniska över-
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sikter eller andra typer av arbeten, som jag 
inte har tagit med i denna översikt, och hon 
nämner cirka tjugo författare i de centrala 
delarna av Europa som skrev huvudsakligen 
om lantbruk.96 Egendomligt nog har Beutler 
inte hänvisat till Fussel, som flera år tidiga-
re gick igenom den engelska produktionen. 
Denne nämner fem engelska författare som 
skrev skrifter om lantbruk under 1500-talet 
och som Beutler inte nämner. Dessa engel-
ska författares verk trycktes gång på gång 
under 1500-talet.97

Dessutom finns mängder med handskrif-
ter med självständiga texter om lantbruk 
från 1500-talet. Man kan bara erinra om Per 
Brahes skrifter från Sverige. Eftersom de 
tryckta skrifterna tar över som grund för en 
genomgång kommer antalet titlar att mot-
svara ett mycket större antal faktiska exem-
plar i omlopp.

I en tidigare genomgång av produktionen 
av lantbruksskrifter i nordvästra Europa 
under 1700-talet har jag visat på det språng, 
som kom under senare delen av 1700-talet i 
stort sett i varje land.98 Det var en formlig 
explosion av lantbruksskrifter, där även de 
små länderna producerade flera skrifter om 
året, och i större länder som England pro-
ducerades tiotals skrifter per år (därtill kom 
alla kortare artiklar). Detta kan jämföras 
med att hela den kinesiska produktionen vid 
denna tid visserligen ökade, men inte nådde 
mer än omkring en skrift per år. 

Den nämnda uppsatsen, som också kom-
mer att publiceras i utvidgad form som in-
ledning till KSLAB:s nyutgåva av Hebbes 
bibliografi, sträcker sig bara tillbaka till 
1600-talet, eftersom de första svenska skrif-
terna kom först under slutet av 1600-talet. 
Den engelska produktionen av lantbruks-
skrifter sträcker sig dock tillbaka till början 
av 1500-talet (liksom i de andra stora kul-
turländerna, Italien, Spanien, Tyskland och 
Frankrike). För denna uppsats har jag där-

för följt produktionen i England tillbaka till 
de första tryckta lantbruksskrifterna, enligt 
den databas jag använde: The English Short 
Title Catalogue (ESTC). Jag har i mitt urval 
gått genom varje år och titel, eftersom man 
får ett antal dubbleringar om man söker på 
årtionden.

Sökningen har gjorts på ”agriculture”, och 
en jämförelse med Fussels stora genomgång 
av den äldre lantbrukslitteraturen visar att 
vissa titlar inte kommit med. För 1500-ta-
let redovisar han publiceringar av Leonard 
Mascall, som skrev tre böcker på 1570-talet 
om hönsskötsel och om boskap.99 Dessa fin-
ner man i ESTC under rubrikerna ”poultry” 
respektive under ”veterinary medicin”. Jag 
har hållit fast vid den mera begränsade sök-
ningen, eftersom en utvidgning skulle leda 
till dubbelregistrering och försvåra jämförel-
sen med den sökning jag gjort för 1700-talet. 

Man får då följande tabell över publicer-
ingen av böcker om ”agriculture” fram till 
1659 i England:

Tabell 7. Publicering av lantbrukslitteratur i Eng-
land, per årtionde 1500–1659

1500–1509 1
1510–1519 0
1520–1529 2
1530–1539 9
1540–1549 10
1550–1559 5
1560–1569 4
1570–1579 9
1580–1589 5
1590–1599 7
1600–1609 11
1610–1619 13
1620–1629 4
1630–1639 12
1640–1649 7
1650–1659 22

Källa: ESTC.
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Från 1530-talet publiceras således i genom-
snitt en skrift om året om lantbruk. Man 
kan, med utgångspunkt från den totala 
pub liceringen i andra länder, anta att även 
Italien, Frankrike och Tyskland når ungefär 
samma nivåer. 

Man kan jämföra med antalet kända 
skrifter om lantbruk från Kina, under an-
tagandet om att detta ganska väl motsva-
rar produktionen (se ovan). För 1500- och 
1600-talen ligger detta antal kring 50, för att 
stiga till omkring 60 på 1700-talet och om-
kring 75 på 1800-talet. I Europa når man fle-
ra hundra redan under 1500-talet, och detta 
antal ökar sedan för att stiga dramatiskt un-
der senare delen av 1700-talet.

ideologisk användning – ett 
källkritiskt problem

Ett ideologiskt användande av historien tar 
för det mesta utgångspunkt i faktiska för-
hållanden men förvrider dessa. För global-
historien är betoningen av den egna kultur-
kretsens betydelse ett stort problem. Den 
motsvarar nationalismen, men i globaliser-
ingens tid tar sig detta oftast uttrycket att 
man diskuterar hela kulturkretsar istället 
för enstaka nationer.

Kina har förvisso en stark tradition vad 
gäller produktionen av lantbruksskrifter. 
Jag har här argumenterat för att den inte 
är så unik och helt dominerande som man 
ibland har hävdat. År 2012 kom en skrift 
av några kinesiska agronomer, som argu-
menterade för att det afrikanska jordbru-
ket har mycket att lära av det kinesiska (i 
förlängningen argumenterar de således för 
kinesiskt ägande och brukande av mark i 
Afrika). Boken gavs ut av Routledge, som 
är ett akademiskt förlag med hög status och 
väl utvecklad peer-review-hantering. Förfat-
tarna ägnar sitt första kapitel åt att beskriva 
de äldre jordbrukslärorna, och i enlighet 
med den tendens som boken har betonas de 

äldsta, sådana som är försvunna och som vi 
inte vet mycket om.100 Deras argument för 
det kinesiska jordbrukets överlägsenhet vi-
lar alltså till stor del på en tolkning av den 
agrara litteraturens långa och betydelsefulla 
historia, som då också överdrivs.

Den islamiska kulturkretsen är från 
1000-talet till 1200-talet framträdande vad 
gäller produktionen av (bevarade) skrifter 
om lantbruket. Dessa har dragits in i dagens 
stora diskussion om islams världshistoriska 
ställning. Ett ofta använt sätt att mäta stora 
debatter i samhället är att se på uppslags-
ord i Wikipedia och deras ”history”.101 Upp-
slagsordet ”Arabic Agricultural Revolution” 
handlar om den omvandling av jordbruket 
som Andrew Watson identifierade och skrev 
en bok om 1983 (se ovan). Denna bok kriti-
serades av Michael Decker i en uppsats från 
2009, där han avvisade att det skett någon 
sådan stor omvandling – han tar dock inte 
upp den islamiska litteraturen utan den an-
tika för att visa att företeelser funnits redan 
före islams erövringar. Efter hans artikel in-
fördes uppslagsordet i Wikipedia, och det 
resulterade i mer än hundra inlägg under ett 
par år. I ett skede av debatten ströks arti-
keln ned till en tiondel av den storlek den 
hade. Den agrara litteraturen spelade en 
central roll, och delvis som en följd av de-
batten startade hemsidan Filāha Texts Pro-
jects, som nämnts ovan (det infördes också 
en hänvisning till denna sida i senare ver-
sioner av artikeln). Frågeställningen är hu-
ruvida islam hindrar eller främjar kunskap, 
och man skulle kunna hävda att frågan är 
fel ställd. Men det är inte det som intresse-
rar här utan hur lantbrukslitteraturen kom 
att bli en del av en av de stora debatterna i  
samtiden.

För Indien har jag redan redovisat de ten-
denser till överdrivande av ålder och bety-
delse som uppstår, när en grupp bestämmer 
sig för att hävda den egna kulturens företrä-
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de. I en lärobok från 2009 har det hinduiska 
framhävts (och diskussionen om varför den-
na kulturkrets skrivit så lite om det agrara 
undvikits), och dessutom har det islamiska 
nästan helt förbigåtts (trots att man inom 
den nämnda organisationen också givit ut 
sådana texter). Den snedvridning som den 
hindu-nationalistiska historieskrivningen 
leder till går också ut över de grupper av 
låg kast, som varit med och skapat de eko-
nomiska framstegen, och framhävandet av 
enskilda ”sage” är nästan absurd i sin ove-
tenskaplighet.

I en diskussion som denna bör man vara 
självkritisk: är framhävandet av det euro-
peiska ”miraklet” en likadan förvrängning, 
med syftet att framhäva vår egen kulturs 
överlägsenhet? Detta skall jag strax åter-
komma till.

avslutande reflektioner

Det totala antalet och Europas framryckning
Sammanfattas den totala mängden lant-
brukslitteratur i Eurasien har vi: 1/ under 
perioden omkring vår tideräknings början 
cirka fyra till fem bevarade/väl kända per 
århundrade (jag har här räknat in ett mot-
svarande antal för Kina som för Romarriket, 
trots att de förstnämnda nu är försvunna). 2/ 
Nästa steg är perioden 1000–1300, då pro-
duktionen av i huvudsak bevarade når tio 
till femton skrifter per århundrade. 3/ Det 
stora språnget kommer sedan i Europa på 
1500-talet, då enbart England producerar 
nästan hundra skrifter; inkluderas Italien, 
Frankrike, Tyskland och andra länder når 
man sannolikt upp till inemot ett halvt tu-
sental skrifter per århundrade, och därmed 
blir en årsvis beräkning mera rättvisande. 
4/ Slutligen kommer 1700-talets andra 
hälft, då denna ökning i Europa fortsätter 
och griper omkring sig till den europeiska 
periferin. Många tusen skrifter om lantbruk 

produceras per år från 1700-talets mitt till 
1800-talets mitt.

Fram till 1000-talet handlar det enbart 
om handskrivna texter, som traderas genom 
avskrifter. Därefter slår tryckningen igenom 
i Kina, sedan under senmedeltiden också i 
Korea och Europa. När tryckningen blir så 
omfattande som den blev i Europa kan man 
anta att ganska få titlar försvinner helt och 
hållet, eftersom varje titel (till skillnad från 
dem som spreds i handskrifter) producera-
des i många exemplar. 

Under de första 500 åren, från 200-talet 
före vår tideräknings början och framåt, do-
minerar det mediterrana Europa, dvs. Ro-
marriket – samt troligen även Kina, även 
om vi inte har några bevarade skrifter utan 
endast sådana som är kända genom citat. 
Därefter ökar den kinesiska dominansen 
under de kommande 500 åren. Så följer en 
period från 1000-talet till omkring 1500, då 
arabvärlden och Kina dominerar. Först med 
senmedeltiden och de senaste 500 åren har 
Europa dominerat. Man skulle kunna häv-
da att det först är med massproduktionen 
av skrifter under den ”europeiska perioden” 
som Europa får någon betydelse. 

Detta ställer två tolkningar emot var-
andra. Antingen är lantbrukslitteraturen 
en allt bättre beskrivning av en existerande 
kunskap. Eller också medför lantbrukslit-
teraturen att denna kunskap blir allt bättre 
organiserad. För att uttrycka det med två 
metaforer. Antingen är detta en scen där 
mycket händer, vilken gradvis blir allt bättre 
upplyst, från enstaka spotlights som flam-
mar till i mörkret fram till att hela scenen 
badar i ljus. Eller också är detta ett växthus 
där upplysningen i sig, med värmelampor, 
får saker att hända. Dessa två tolkningar är, 
som alltid när två motsatser ställs emot var-
andra, båda delvis riktiga. Men de innebär 
också att både Joel Mokyrs och Jan Luiten 
van Zandens tolkningar måste fördjupas.  
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Istället för att se, hur Europa under 1700-ta-
let plötsligt får sin jordbrukspraktik anting-
en mer och mer belyst eller allt bättre tan-
kemässigt organiserad, ser man att dessa 
två skeenden har pågått mycket länge och 
att lantbrukslitteraturen då är en reflex av 
en lång intellektuellt-praktisk historia.

Nästa steg blir därför att förstå i vilka pe-
rioder som denna bättre belysning, eller ef-
fektivare belysning, sker.

Ekonomiska uppgångsfaser
Lantbrukslitteraturen skulle kunna vara 
ett uttryck för agrar expansion, och på ett 
plan tycks det finnas ett sådant samband. 
Jag skall gå genom de perioder som tyder på 
detta: 

  • Eurasien upplevde en lång period av ex-
pansion efter järnets genombrott som 
grundläggande metall, från mitten av 
första årtusendet före vår tideräknings 
början och fram till århundradet efter 
Kristi födelse. I slutet av denna period 
kom också den första stora vågen av lant-
brukslitterära skrifter i Romarriket och i 
Han-dynastins Kina. Här inleddes en in-
tellektuell behandling och beskrivning av 
den grundläggande produktionen. Där-
med skapades en genre, utförliga skrifter 
om lantbruk, en genre som sedan i olika 
former lever kvar och växer fram till det 
stora språnget under 1700-talet. 

  I vilken mån detta har samband med 
den ”axial-ålder”, då de stora religionerna 
grundas, som brukar framhävas i den in-
tellektuella historien återstår att utreda.

  • Nästa stora agrara expansionsfas kom 
från 800-talet fram till 1200-talet. Dess 
kronologiska tyngdpunkt varierar lite, 
även om det är samstämmigheten över 
Eurasien som är mest slående. Den märks 
först i arabvärlden och i Kina och når sin 
höjdpunkt något senare i Europa och då 

särskilt i dess periferi. Under denna fas 
kom en andra våg av lantbrukslitteratur, 
i arabvärlden och i Kina samt slutligen 
också en begynnande i Europa (den eng-
elska). 

  • Under 1500-talet upplevde både Kina och 
Europa förnyat uppsving, medan arab-
världen föll tillbaka. Detta motsvaras 
också av det uppsving som lantbrukslit-
teraturen fick.

  • Det stora exemplet på samband mel-
lan agrar expansion och en ökad mängd 
skrifter om lantbruk är givetvis Europa 
under 1700-talet. Denna stora expansion 
kom under 1800-talet att gripa omkring 
sig över större delen av världen, genom 
kolonialiseringen.

Emellertid finns det också kraftiga expan-
sionsperioder som inte utmärks av någon 
ökning av antalet lantbruksskrifter – trots 
att en sådan genre funnits i näraliggande 
områden. Ett viktigt exempel är större delen 
av Europa under perioden från 900-talet till 
1200-talet. Ett annat exempel är Indien, där 
det skedde en omfattande agrar expansion 
från 1000-talet till 1200-talet på Dekan, med 
en ökning av bevattningen – vilket inte mot-
svaras av någon känd lantbrukslitteratur. 

Nedgångsperioder 
Ett intressant faktum är att flera av de rik-
tigt stora lantbruksskrifterna tillkom, när 
nedgång och kollaps var nära eller till och 
med pågående. Jag skall göra en genomgång 
kronologiskt: 1/ Palladius från senantiken 
är ett exempel. 2/ Nästa stora nedgångspe-
riod, under senmedeltiden, ser också flera av 
de stora arbetena: det persiska arbetet från 
början av 1300-talet är ett, och även det för-
sta stora europeiska arbetet, det av Petrus 
de Crescentiis, skrevs just när expansionen 
upphörde och Europa drabbades av svåra 
missväxter, vilka var inledningen till stag-
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nation och (efter digerdöden) nedgång. Näs-
tan samtidigt kom det andra stora kinesiska 
arbetet, år 1315, och i Kina rådde en kraftig 
ekonomisk nedgång under det mongoliska 
styret. Denna totala samtidighet, på 1310-ta-
let, för tre stora agrara skrifter, i Europa, 
Centralasien och Kina, är för övrigt egen-
domlig. 3/ Det andra stora persiska agrara 
arbetet kom under en nedgång i denna regi-
on i början av 1500-talet, och det tredje stora 
agrara arbetet i Kina kom också det under 
en nedgång, i mitten av 1600-talet. 

Man kan dock se ett visst samband mel-
lan avsaknad av lantbrukslitteratur och ned-
gång av agrar aktivitet. Det främsta exemplet 
är att den arabiska produktionen av skrifter 
faller tillbaka nästan helt från 1400-talet, 
vilket sker parallellt med att en lång stag-
nation inleds och fortsätter i detta område.

Traditionernas samband
En skillnad som brukar påpekas är att den 
kinesiska traditionen förefaller vara kon-
stantare, med en pågående återkoppling till 
tidigare skrifter. Här har statens, och stats-
tjänstemännens, roll varit avgörande, både 
för produktionen av agrara skrifter och för 
kontinuiteten.

Även i Väst finns en samlad rörelse, som 
är nästan obruten under två tusen år, om vi 
betraktar övergången från den romerska till 
den senantika och bysantinska samt där-
efter till den islamiska traditionen. Det är 
dock mera sällan staten som ingriper för 
att gynna denna genre, även om det hän-
der. Den bysantinske kejsaren lät samman-
ställa Geoponika på 900-talet, och i Europa 
lät den franske kungen översätta Petrus de 
Crescentiis på 1300-talet. I huvudsak är det 
andra grupper och målsättningar än staten 
och dess syfte att stärka sitt ekonomiska un-
derlag, som gör sig gällande.

En egendomlighet med den europeiska 
traditionen är att den romerska, mer än tu-

sen år gamla, traditionen övertogs nästan 
oförändrad under senmedeltiden. Man an-
såg att dessa skribenter beskrev något som 
fortfarande kunde användas. Emellertid 
börjar snabbt en anpassning till de lokala 
förhållandena, vilket leder över till vågen av 
helt nyskapade verk. 

För vem man skrev
Frågan om vem som var skrifternas tänkta 
mottagare har inte stått i centrum för denna 
artikel, men vissa ansatser till slutsatser kan 
ges. I romarriket var godsägarna en drivande 
kraft, om än med lite olika betoning på stora 
eller medelstora jordegendomar. I arabvärl-
den har de lärda, med furstens skydd, haft 
en central roll. Det innebär också att genren 
här kommer att likna vad som sker i Europa 
mycket senare, med kataloger över växter 
och botaniska trädgårdar. I Kina var det sta-
tens ämbetsmän som var målgrupp och skri-
vande, men även privata godsägare skrev, och 
i teorin vände man sig till den praktiske jord-
brukaren. I medeltidens England var det de 
privata godsägarna, kyrkliga och världsliga, 
som var drivande, och man ville lära sig att 
kontrollera godsekonomin. När det genom-
brottet kom i Europa under nyare tid var det 
stora grupper av läsande världslig överklass 
som var målgruppen för skribenterna, el-
ler rättare sagt: man skrev för den långsamt 
framväxande bildade medelklassen.

Emellertid skulle man kunna komma 
mycket längre, och jag kan tänka mig att 
man följde olika linjer i en sådan under-
sökning. En sådan är givetvis att se på an-
tydningar i texterna som sådana rörande 
en bredare läsekrets än den som man kan 
ta för given – den bildade överklassen. En 
annan väg är att jämföra med andra källor, 
som lagar och ordspråk, för att se i vilken 
mån denna litteratur skildrar ett faktiskt 
jordbruk och därför kan ha haft relevans för 
stora befolkningsgrupper.
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Gemensamma tendenser
Vissa gemensamma tendenser kan man ut-
läsa. Joel Mokyrs uppdelning mellan kun-
skap som föreskriver hur man skall göra och 
kunskap som registrerar verkligheten kan 
ha en relevans för att förstå några av förlop-
pen. I arabvärlden, liksom i europeiskt 1700-
tal, finns ett sådant sökande av kunskap (om 
växterna) för dess egen skull, som sedan län-
kas över i en mera praktisk kunskap. Man 
skulle kunna se detta som en väg för utveck-
lingen av en agrarlitterär tradition. Men vi 
finner ingen direkt motsvarighet i den ro-
merska eller kinesiska traditionen, även om 
det givetvis finns element av en sådan se-
kvens även där. Vi finner den inte alls i den 
engelska traditionen av fogdeinstruktioner. 
Dessa är traditioner som är starkt inriktade 
på omedelbara resultat. Mokyrs tanke om de 
långa perioderna av kunskapstillväxt utan 
praktisk nytta som mål har en tillämpbar-
het utanför det europeiska exemplet från 
1700-talet, och vi kan i Europa också finnas 
dess motsats.

En annan gemensam tendens är att man 
griper tillbaka till äldre föregångare, innan 
det sker ett språng med en egen produktion 
av lantbruksskrifter. Så sker i Västasien un-
der 900-talet och in i 1000-talet, med alla de 
översättningar som görs. Detta följs sedan 
av det islamiska språnget, förvisso först på 
Iberiska halvön men sedan också i Väst-
asien. Och så sker i Europa under 1400-talet, 
vilket också förklarar att vi har en tillväxt 
av lantbrukslitteraturen under den snabbt 
växande totala litteraturen – som Jan Lui-
ten van Zanden påpekade – innan språnget 
med nyproducerad litteratur kommer under 
1500-talet.

Vid flera tillfällen sker de stora samman-
fattningarna innan kollapsen. Så är det inte 
alltid; det gäller exempelvis inte Columel-
las stora verk men ofta nog för att bilda ett 
slags mönster. En hypotetisk tolkning skulle 
vara att det sker en ansamling av kunskap 
som når sin fullmognad, och man skulle då 
kunna se detta som tidvattenvågor vilka slår 
allt längre upp mot stranden. Då skulle man 
kunna se den antika litteraturens betydelse 
i Europa inte bara som något antikverat man 
snart tar sig förbi, utan faktiskt som en kun-
skapsmassa av sådan kvalitet och storlek, 
att den kunde vara inspirerande. Vi måste 
emellertid också ta till oss vad flera av förfat-
tarna, som skriver innan kollapserna, själva 
skriver – de vill sammanställa sina verk för 
att kunna rädda den rådande tillvaron. Det-
ta, som kommer fram, är en stark tro på kun-
skapen och dess roll, och även detta måste 
vägas in. Denna tro på kunskapens roll för 
utvecklingen finns således långt före upplys-
ningstiden och utanför Europa.

Några generella och enkla samband fin-
ner man inte, även om vissa tendenser kan 
identifieras. Den globala sammanställning-
en visar att det fanns flera alternativa vä-
gar och kombinationer mellan (bevarade) 
skrifter om lantbruk och den totala jord-
bruksproduktionen. Den sena europeiska 
utvecklingen, som följs av ett språng, är ofta 
modellen man jämför med. Lika intressant 
att utforska och förklara är den arabiska 
uppgången som bryts eller den långa kine-
siska, som inte når fram till ett språng – för 
att inte tala om den indiska, som aldrig ens 
blir av. Det är i denna spänning mellan olika 
möjliga vägar som man kan förstå kunskaps-
produktionens roll i världshistorien.



Romerska lantbrukssysslor. Fontespisen till Johann Matthias Gesners utgåva av 
Cato, Varro, Columella och Palladius (1735). 



sten hedberg

DEN K LASSISK A LATINSK A 
LANTBRUKSLITTER ATUR EN

aktörer, medeltida efterlevnad 
ocH nutida forskning

den tidigaste latinska 
litteraturen

Marcus Porcius Catos verk De agri cultura, 
Om åkerbruket, som nu för första gången 
utges i översättning till svenska, är det älds-
ta helt bevarade prosaverket skrivet på latin. 
Det kan ha tillkommit någon gång 170–150 
f.Kr., en tid när Rom etablerat sig som den 
ledande makten i västra Medelhavet, sedan 
dess konkurrenter successivt besegrats.

Därmed är inte sagt att det tidigare sak-
nats latinsk litteratur. Den apenninska 
halvön var vid mitten av årtusendet före 
vår tideräkning uppdelad i ett stort antal i 
princip självständiga statsbildningar, som-
liga av italiskt ursprung (dit Rom hörde), 
andra av etruskiskt och åter andra av gre-
kiskt, i och med att de bördiga kustområ-
dena tidigt koloniserats från de överbefolka-
de småstaterna i grekland. Det kulturella 
utbytet dem emellan var förvisso ansenligt. 
Den grekiska skriften blev sålunda förebild 
för alfabeten i de olika italiska språken el-
ler dialekterna, och Rom hade ett utbildat 
skriftspråk redan under sjätte århundra-
det f.Kr., av inskriftsmaterialet att döma. 
Den första nedskrivna lagsamlingen kom 
till omkring 450 f.Kr. grekisk teater blev 
mönster för en liknande genre på italiskt 
språk, om än skådespelarna inte nådde sam-
ma sociala anseende som i grekland, och 
Homeros’ Odyssé översattes av en grekisk 
krigsfånge Livius Andronicus till latin och 
italiskt versmått någon gång omkring år  
250 f.Kr. 

Bland författare, som verkade något tidi-
gare än Cato, märks Ennius, född ca 239 f.Kr. 
i ett oskiskt område starkt influerat av gre-
kisk kultur. Han var dock även latinkunnig, 
då vi av honom känner till ett antal dramer 
och framför allt ett historiskt verk på hexa-
meter, Annales, allt skrivet på latin. I dag 
är endast fragment kända genom citat hos  
andra latinska författare. Ungefär samtida 
är den äldre av de två komediförfattarna, 
Plautus, född ca 250 f.Kr., av vars 130 kome-
dier vi har i behåll 21.

Det ovan nämnda, även komedierna, är 
alltsammans verk i metriskt bunden form, 
poesi. Utvecklingen av en stilistiskt med-
veten prosa låg dock som en underström, 
starkt främjad av den sociala och politiska 
strukturen. Rom hade sedan omkring 510 
f.Kr. haft ett statsskick liknande de gre-
kiska städernas, sedan ett kungadöme av 
etruskisk modell avskaffats. Vid stormö-
ten, folkförsamlingar, valdes ämbetsmän 
på ettåriga mandat och samma församling 
fungerade som domstol, medan en mindre 
krets av tidigare ämbetsmän och andra högt 
ansedda män, senaten, biträdde och kontrol-
lerade ämbetsmännen. Proceduren var i allt 
väsentligt muntlig, utgången av ett val eller 
en rättsprocess kunde hänga på hur intres-
senterna kunde presentera sig eller sin sak, 
och lärare eller förebilder i retorik fanns att 
tillgå i de grekiska kolonierna, där model-
len var väl etablerad. Viktiga tal eller viktiga 
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Porträttbyst av okänd patricier, tidigare ansedd 
föreställa Cato. Torloniasamlingen, Rom. 

Ca 80–50 f.Kr.

talare fick sådan uppmärksamhet att deras 
verk nedtecknades. Cicero, som levde 106–
43 f.Kr., nämner eller läste tal av bland andra 
Appius Claudius Caecus (född ca 350 f.Kr.), 
Quintus Fabius Maximus Cunctator och 
Publius Cornelius Scipio Africanus Maior, 
de två sistnämnda befälhavare under andra 
puniska kriget (218–201 f.Kr.).

marcus porcius cato
Marcus Porcius Cato, ibland med tillnam-
net Maior (den äldre) för att skiljas från sin 
sonsonson med samma namn1, är en av de 
tidigaste romare om vilka vi vet tillräckligt 
mycket för att kunna beskriva en karriär 
från mycket enkla förhållanden till en ställ-
ning som ledande statsman.2 Han föddes 
234 f.Kr. i en plebejisk släkt i Tusculum, där 
hans far brukade en lantgård. Hannibals in-
vasion i Italien under andra puniska kriget 
medförde att Cato vid 17 års ålder enrolle-

rades som soldat. Han utmärkte sig i tjäns-
ten, och vid 20 års ålder ser vi honom som 
officer på Sicilien, där han även sägs ha lärt 
sig grekiska. Omkring 210 f.Kr. återkom han 
till Latium och skaffade sig ett visst namn 
som vältalig sakförare åt sina grannar i Tus-
culum. En av dessa, Publius Valerius Flac-
cus, rådde Cato att etablera sig i Rom, där 
han år 204 blev vald till quaestor, det lägsta 
ämbetet i hierarkin. Han deltog i fälttåg mot 
Karthago och till Sardinien och blev efter 
återkomsten till Rom vald till praetor 198 
f.Kr. Under ämbetsåret var han ståthållare 
på Sardinien, där han sägs ha motarbetat 
den korruption och plundring som Roms 
skatteindrivare och andra ämbetsmän re-
gelmässigt utsatte provinserna för. 

195 f.Kr. blev Cato, som den förste i sin 
släkt, vald till konsul tillsammans med just 
Valerius Flaccus. Han ledde under detta 
år ett mycket framgångsrikt fälttåg på den 
Iberiska halvön och befäste denna som del 
av det romerska riket. Vid återkomsten fick 
han hedersbetygelsen att hålla ett triumftåg 
in i Rom och utmärkte sig genom att dela 
ut det stora bytet till sina soldater och inte 
behålla något själv. Han blev senare dock 
anklagad för oegentligheter under detta 
krigståg men kunde försvara sig med tal och 
rapporter, vilka fanns tillgängliga för histo-
rieskrivare som Livius (59 f.Kr.–17 e.Kr.) 
mer än hundra år senare. Cato blev även in-
dragen i det politiska och juridiska efterspe-
let till Roms seger över Karthago i det andra 
puniska kriget.

Vart femte år utsågs i Rom två censorer 
med uppgift att under en mandatperiod på 
arton månader granska den allmänna för-
valtningen, de styrandes laglydighet och den 
allmänna moralen m.m. Cato och Valerius 
Flaccus kandiderade för år 189 f.Kr. men blev 
inte valda. Bättre gick det år 184 f.Kr., och 
den stränghet de därpå visade i sitt ämbete 
gav Cato tillnamnet Censorius. Framför allt 
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inskred de mot det överdåd, som brett ut sig 
i samhällets övre skikt, och mot allehanda 
missbruk av offentliga tillgångar, och Cato 
tvekade inte att angripa även politiskt star-
ka familjer. Han utsatte sig därmed givetvis 
för många attacker från motståndarna, och 
han lär ha fått försvara sig inför domstol 44 
gånger under sin livstid. 

Efter perioden som censor hade Cato 
drygt 30 år kvar att leva, under vilken tid han 
mycket aktivt deltog i det politiska livet – 
som tidigare högre ämbetsman var han med-
lem av senaten – och inskred när något gick 
mot hans principer. Samtidigt fick han tid 
att redigera sina viktigaste tal i en definitiv 
form samt ägna sig åt ett omfattande didak-
tiskt och historiskt författarskap. Han hade 
strax efter året som konsul gift sig med en 
högättad kvinna vid namn Licinia, och hans 
förste son föddes omkring år 192 f.Kr. Cato 
uppfostrade honom själv, bland annat med 
hjälp av egenhändigt författade läroböcker. 
Efter Licinias död – tidpunkten är inte be-
kant för oss – gifte Cato om sig och fick en 
son även i detta äktenskap. Han avled år 149 
f.Kr. och fick sålunda inte uppleva början av 
det tredje puniska kriget, det som han enligt 
traditionen så länge yrkat på med sitt stå-
ende Praeterea censeo Carthaginem esse delen-
dam (För övrigt anser jag att Karthago bör 
förstöras), de ord som han lär ha avslutat alla 
sina yttranden i senaten med.

Catos författarskap
Cicero, aktiv 100 år efter Cato, hade läst 
150 tal av Cato.3 Vi har dessutom ett antal 
fragment av ett stort upplagt historiskt verk 
i sju böcker med titeln Origines (Rötterna). 
Bland övriga anförda verktitlar kan nämnas 
en militär handbok (De re militari), ett verk 
om sederna (Carmen de moribus) och en all-
män bok med råd till sonen (Praecepta ad fi-
lium). Det enda som är bevarat i sin helhet 
till våra dagar är dock De agri cultura. Hur 

detta kommer sig kan man bara spekulera 
om, men om nu Cato snabbt blev legenda-
risk och hans lilla skrift var den första lant-
brukslära på latin som blev allmänt spridd är 
det kanske inte så underligt. Columella (se 
nedan) hyllar (1,1,11) Cato som den som lär-
de lantbruket tala latin, även om han därpå 
genast nämner fem författare till, däribland 
Varro och Vergilius, vilkas arbeten vi också 
har bevarade. Catos tal från politisk eller ju-
ridisk verksamhet, bevisligen nedtecknade, 
redigerade och spridda (som ovan antytts), 
blev däremot mindre intressanta att föra vi-
dare till en eftervärld, sedan den historiska 
händelse eller företeelse som de angick, de-
ras historiska bakgrund, fallit i glömska eller 
blivit mindre aktuell.

I jämförelse med latinska prosaverk från 
klassisk tid gör Catos De agri cultura ett 
märkligt, ofullgånget intryck. I nu gängse 
utgåvor består det av 162 kapitel av myck-
et olika längd – den innehållsförteckning 
som vissa handskrifter har upptar 170 ka-
pitelrubriker – och i en inbördes ordning 
som tycks helt slumpmässig. Efter ett kort 
före tal, som idealiserar den ärlige och sträv-
samme småbrukaren och där man kan spåra 
den erfarne talaren Cato, kommer sakfram-
ställningarna i en kärv och knapp stil; det 
ges inget utrymme för annat än sakupplys-
ningar. Bland dem, som från 1700-talet och 
senare arbetat med texten4, går också me-
ningarna isär om huruvida vi har framför 
oss en ren materialsamling av Cato, vilken 
på något sätt råkat ges större spridning, en 
halvgången redigering gjord av Cato när han 
hade alltför många andra projekt igång el-
ler var för gammal, eller återigen en teknisk 
presentation av enbart det speciella och nya, 
som en framgångsrik och medveten lantbru-
kare borde tänka på vid sidan av de elementa 
som han redan behärskade. Den sistnämnda 
ståndpunkten är troligast och numera all-
mänt vedertagen.5 Det pågick en struktur-
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förändring inom Italiens lantbruk på Catos 
tid, en övergång från småbruk till stordrift, 
och Cato var en konsekvent affärsman och 
godsägare. Så mycket är slutligen säkert som 
att verket är äkta och autentiskt. Citat och 
anspelningar på verket finns hos flera anti-
ka författare, och citaten stämmer med den 
text vi i dag har i de handskrifter som är våra 
primära källor. Viss stilistisk överarbetning 
kan dock inte uteslutas under de minst två 
sekel, när verket var mest spritt och använt.

En närmare granskning visar dock att 
den synbara oredan inte är total; det finns 
en viss systematik i framställningen. De 22 
första kapitlen behandlar anskaffningen av 
en lantgård och utrustningen av densamma 
med byggnader och maskiner. Kapitel 23–53 
tycks vara en i princip kronologisk genom-
gång av odlingsåret, medan återstoden av ka-
pitlen är löst tematiskt grupperade: 54–60 
skötsel av djur och slavar, 64–69 olivskörd 
och oljeberedning, 70–73 mediciner åt dju-
ren, 74–87 bakning, 91–103 användningen  
av olivdrägg, 104–126 beredning av olika 
slags vin, 131–141 offer och riter, 144–150 
kontrakt för arrende och entreprenad, 156–
158 nyttan av kål. Det finns luckor i denna 
uppräkning, där kapitlen behandlar olika 
löst infogade ämnen. Det är inte att undra 
på att den ovan kort beskrivna diskussionen 
om verkets egentliga status uppkom, men för 
vårt syfte är andra egenskaper mer viktiga 
och värdefulla.

Catos äldste son föddes, som ovan sagts, 
omkring 192 f.Kr., och den vedertagna upp-
fattningen är att det lilla verket skrevs som 
en handledning åt sonen, när han skulle ta 
ansvaret för en gård. Det bör alltså ha till-
kommit under åren 170–150 f.Kr.6 men vi 
får ingen inre ledtråd i detta avseende. För 
det nutida arbetet med texten är källorna en 
handskrift i Paris, daterad till ca 1200 e.Kr., 
samt en nu förlorad handskrift i ett biblio-
tek i Florens, vars läsarter är bekanta för oss 

tack vare två italienska humanister. Den 
ene, den berömde Angelo Poliziano, ägde 
ett exemplar av den första tryckta utgåvan 
och antecknade däri läsarter ur Florens-
handskriften; den boken finns i dag i na-
tionalbiblioteket i Paris. Den andre, Pietro 
Vettori, publicerade förbättringsförslag i 
ett arbete 1542, delvis grundade på samma 
handskrift. Vi har dessutom ett mindre an-
tal handskrifter från 1300- och 1400-talen7, 
men de går tillbaka på de två förstnämnda 
handskrifterna. Textens öden under de in-
emot 1 400 åren närmast efter Catos tid vet 
vi ingenting om, men man måste räkna med 
att texten traderats i mer än en släktlinje och 
i ett antal generationer av avskrifter. Under 
denna tid övergick man också från papyrus-
rulle till bok av vår nutida form, ett teknik-
skifte minst lika genomgripande som den 
digitalisering vi i dag upplever. 

Cato säger ingenting om vad han använt 
för källor till sitt verk. Hans egen erfaren-
het och den rådande allmänbildningen inom 
lantbruk bör ha räckt mycket långt. De re-
cept som ges för olika bakverk och medici-
ner, liksom råden rörande hur kontrakt med 
entreprenörer skulle utformas och vad de 
skulle innehålla, tyder dock på att det fanns 
en betydande flora av vardagsnära informa-
tion i skriftlig form. Särskilt tydligt fram-
går detta i kapitlen om de olika riterna kring 
reningsoffer (131–141), där ålderdomliga och 
redan för Cato obegripliga ord och uttryck 
föreskrivs, och den märkliga trollformeln i 
kap. 160 för hur en stukad led skall botas; 
denna innehåller inga begripliga latinska 
ord och ges till yttermera visso i två varian-
ter, som Cato hämtat ur olika källor.8 Efter-
som Plinius d.ä. (Nat. 20,78) anger Pytha-
goras (verksam under 6:e århundradet f.Kr.) 
som en av de viktigaste författarna kring 
växtslaget kål är det slutligen rimligt att anta 
att Catos långa och detaljerade kapitel 157, 
De brassica Pythagorea, bygger på ett verk av 
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denne eller från dennes skola, men Cato be-
höver för den skull inte ha haft tillgång till 
detta i originalform. 

Catos skrift som tidsdokument och källa
Catos korta skrift ger oss alltså en ögon-
blicksbild från ett Italien, där spannmåls-
odlingen på små enheter höll på att avlösas 
av ett lantbruk som mer betonade vin, olja 
och trädgård. Mycket var nytt, importerat 
från de trakter österut som Rom kommit 
i kontakt med. Trots sin allmänna inställ-
ning att det fäderneärvda och romerska var 
att före dra var Cato tillräckligt bekant med 
vad grekland kunde erbjuda för att ändå 
presentera vad han ansåg vara acceptabelt  
eller intressant. I den löpande framställning-
en finns ingenting som tar upp företalets ide-
alisering av den enkle bonden.9 I stället ser 
vi tydligt att Cato accepterade den antydda 
omläggningen av lantbrukets inriktning. 
Viktigast var att godset skulle drivas som 
ett företag med vinstmaximering och känsla 
för marknadens krav. Inköp skulle undvikas 
så långt möjligt, allt överblivet och uttjänt 
säljas, även gamla och sjukliga slavar (2,7). 
De maskiner och den utrustning som god-
set krävde beskrivs i större detalj än i någon 
annan antik lantbruksskrift, liksom även var 
i Latium med omnejd det var mest lämpligt 
att köpa de olika utensilierna som kvarnar, 
vagnar, tunnor och seltyg. Vi har här sålun-
da en fullständig inventarieförteckning för 
en vinodling och en olivodling, ända ner till 
vilka möbler och husgeråd som skulle fin-
nas i de rum, där de i verksamheten aktiva 
människorna skulle sova, och till hur långa 
de olika rep skulle vara, som krävdes för vag-
nar, pressar och oxspann framför årder.
Det finns dock en baksida av denna detalj-
rikedom. Vissa termer i fackterminologin 
förekommer i bevarad litteratur endast hos 
Cato, och i brist på uppenbara avläggare i 
andra språk är de ofta svåra att återge på ett 

annat språk och i en annan tid med motsva-
rande precision. Cato använder dessutom 
ofta samma term flera gånger i en beskriv-
ning trots att sammanhanget visar att före-
målet ifråga avviker i utförande, storlek eller 
material. Slutligen förutsätts en hantverks-
mässig allmänbildning, som en nutida män-
niska har små möjligheter att genomskåda. 
Det är kort sagt svårt att nu konkretisera re-
sultatet av Catos föreskrifter. Från fynd vid 
utgrävningar och på antika bildkonstverk 
får vi information om hur en del föremål 
som användes såg ut, och somliga, exempel-
vis olivkvarnarna, har förändrats ganska lite 
genom århundradena. Man måste dock vara 
beredd att acceptera viss utveckling av även 
dessa konstruktioner.

När en text med denna rika terminologi 
skulle skrivas av var det viktigt att kopisten 
antingen begrep sammanhanget eller var 
mycket noga med att exakt återge förlagans 
text. Brast det i något av detta var fackter-
merna, de ovanliga orden, mer utsatta för fel 
eller obefogade ändringar, särskilt som man 
måste räkna med att kopistens förlaga kunde 
vara skadad eller otydligt skriven. Den sen-
tida textforskningen, som vill rekonstruera 
den ursprungliga texten med begripligt och 
grammatiskt korrekt latin, har i detta verk 
en nästan olöslig uppgift. Som sagts ovan är 
handskrifterna få och sena, och oundvikliga 
avskriftsfel har uppkommit genom många 
generationer av skrivare.

annan tidig 
lantbrukslitteratur från 

medelHavsområdet 
Det ligger nära till hands att hävda att den 
egentliga betydelsen av Catos lilla skrift var 
att den påvisade nyttan hos och behovet av 
en praktisk, handledande lantbrukslittera-
tur. Å andra sidan var den väl knapphändig 
för att fylla denna plats. Det fanns inte heller 
något sådant verk på grekiska att hämta, vil-
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ket varit naturligt med tanke på kontakterna 
mellan kulturerna. Vi har inga belägg för att 
det någonsin skrevs en systematisk lärobok 
i lantbruk i det antika grekland. Även om 
Varro (1,1,8–9) nämner 50 greker som skri-
vit om lantbruksanknutna ämnen, antyder 
nämligen hans svepande karakteristik, ”de 
som har skrivit på grekiska om lantbruk, en 
om en sak och en annan om något annat” 
(1,1,7), att var och en av dessa endast behand-
lat någon detalj. 

Till våra dagar har bevarats instruerande 
verk i lantbruk av endast två grekiska förfat-
tare från tiden före vår tideräknings början. 
Det äldsta tillskrivs Hesiodos, den tidigaste 
säkert identifierbare grekiske författaren, 
och bär i svensk översättning (Elof Hellquist 
1923 och Ingvar Björkeson 200310) titeln Verk 
och dagar. Det är en lärodikt på hexameter, 
riktad till författarens något vidlyftige bro-
der, och inom raderna 381–617 finner man en 
arbetskalender för en lantgård, av nödtvång 
mycket summarisk. Det andra är skrivet av 
Xenofon (ca 428–354 f.Kr.), en lärjunge till 
Sokrates. Hans verk Oikonomikos, utgivet 
på svenska i översättning av Sture Linnér 
2004, återger några samtal kring livet och 
göromålen på ett gods i grekland. Av dess 
enligt nutida indelning 21 korta kapitel ger 
de sex sista praktisk information om odling, 
medan de tidigare partierna huvudsakligen 
gäller administration och sociologi kring 
godset. Det är fullt logiskt att Linnér gav 
sin översättning titeln Ledarskap, ett tema 
som finns i andra bevarade verk av Xenofon. 
Bland dessa märks den lilla skriften Peri 
hippikes (Om hästar och ridning, översatt av 
Jonas Palm, 1980). Mest bekant är han dock 
för sitt verk Anabasis, vilket skildrar ett upp-
ror mot den persiske storkonungen. Han 
deltog själv och ledde efter ledaren Kyros’ 
död i slaget vid Kunaxa 401 f.Kr. sina lands-
män, tiotusen grekiska legosoldater, tillbaka 
till grekland. 

Det kan ha varit i vetskapen om behovet 
av en lantbrukslära som romarna, när de i 
det tredje puniska kriget till sist förstörde 
Karthago år 146 f.Kr., på direkt order lär ha 
räddat den mycket omfattande lantbruks-
lära, som tillskrivs en man vid namn Mago. 
De 28 böckerna på feniciska, ett semitiskt 
språk, översattes på senatens initiativ till la-
tin, och de översattes även till grekiska fast 
i förkortad form. Verket fick stor betydelse 
för de latinska lantbruksförfattarna, trots 
att det antagligen var mer inriktat på för-
hållandena i det spannmålsproducerande 
Afrika än på lantbruket i Italien.

Hos senare författare nämns å andra si-
dan fyra lantbruksförfattare från Italien, 
verksamma efter Catos tid men före Varro. 
De äldsta av dessa var de två Saserna, far och 
son, som behandlade åkerbruk och boskaps-
skötsel i en framställning i två böcker. De två 
andra presenteras betecknande nog av Varro 
som aktiva deltagare i de fingerade dialoger 
som går under namnet Res rusticae. Den ene 
av dessa, gnaeus Tremelius Scrofa, beröms 
av Columella som en skicklig lantbrukare 
men också en god stilist, som kunde göra 
framställningen lättflytande. Columella ci-
terar honom på några ställen, liksom Plinius 
d.ä. Den andre, gaius Licinius Stolo, nämns 
men citeras inte av Columella.

marcus terentius varro
Närmast i tid av de bevarade lantbruks-
författarna kommer så Marcus Terentius 
Varro, som levde 116–27 f.Kr. Hans verk om 
lantbruket, Res rusticae, omfattar tre böcker, 
som även de nu för första gången utges i en 
samlad svensk översättning. I början av den 
första anger Varro att han griper sig an med 
verket i sitt åttionde levnadsår, alltså 37 f.Kr. 
Han hade hunnit med en innehållsrik kar-
riär dessförinnan.11

Varro tillhörde en ansedd plebejsläkt och 
var som sådan inriktad på en bana som äm-
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betsman. Sin första post fick han redan före 
år 90 f.Kr., och det högsta ämbete han nåd-
de var praetorns, omkring år 70 f.Kr. Under 
dessa år deltog han i krigståg mot Dalmatien 
och upplevde inbördeskriget mot Sertorius. 
År 67 hade han under Pompeius befälet över 
alla de flottstyrkor, som mellan Delos och 
Sicilien bekämpade sjörövare. Då inbördes-
kriget sedan bröt ut mellan Pompeius och 
Caesar stod Varro på Pompeius’ sida men 
inte okritiskt. När han hade en hög militär 
post under Pompeius i en av tre provinser på 
Iberiska halvön och anfölls av Caesar kapi-
tulerade han år 49 f.Kr. och fick därigenom 
fri lejd att resa till Pompeius’ högkvarter i 
Dyrrachion, där han vistades tills kriget slu-
tade med Pompeius’ nederlag vid Farsalos. 
Han försonades åter med Caesar, som gav 
honom uppdraget att skaffa och ordna lit-
teratur till ett planerat offentligt bibliotek i 
Rom.12 Detta arbete fick ett brådstörtat slut 
på grund av mordet på Caesar år 44. Varro 
var en tid uppsatt på proskriptionslistorna 
av Antonius, vilket innebar att han själv 
blev fredlös och hans egendom konfiske-
rad. Hans samlade bibliotek, både det pri-
vata och det blivande offentliga, förstördes 
i plundringar, medan han själv hölls dold av 
trogna vänner. 

Då Octavianus, sedermera kejsar Augus-
tus, tagit kontrollen över Italien återfick 
Varro sin gamla ställning och tycks under 
de sista omkring tio åren av sitt liv ha äg-
nat sig helt åt litterära studier i vid mening. 
Han hedrades med att se sin staty uppsatt i 
Augustus’ bibliotek, som den ende romaren 
bland statyer över då levande författare. Det 
minsta man kan säga om denna bana är att 
Varro var en duglig utförare som alltid ville 
vara på den vinnande sidan. Det är också 
tydligt att han vid flera tillfällen, särskilt 
före mordet på Caesar men också mot slutet 
av livet, hade en ansenlig förmögenhet. 

Varros författarskap
Vid sidan om denna turbulenta karriär i en 
politiskt helt kaotisk tid bedrev Varro ett 
omfattande författarskap.13 År 39 f.Kr., då 
Varro var 77 år, angav han att han skrivit 
490 böcker, och genom Rufinus av Aqui-
leia (345–410 e.Kr.) har vi en förteckning 
på 48 titlar, varav flera avser verk i åtskil-
liga böcker. Ett av de tidigaste verken är den 
stora samlingen Saturae Menippeae, skön-
litterära och filosofiska kortare texter (150 
böcker), färdigställda mellan 80 och 67 f.Kr. 
Det man numera snarast förknippar Varro 
med är det historiska eller humanistiska för-
fattarskapet, vari ingår Antiquitates rerum 
humanarum et divinarum (45 böcker) och 
ett stort antal smärre arbeten av historiskt 
och litteraturhistoriskt innehåll samt de 25 
böckerna De lingua Latina, de sistnämnda 
dedicerade till Cicero år 45 f.Kr. Tyvärr är 
denna enorma produktion bevarad endast 
i brottstycken och citat hos andra antika 
författare, och vi har därigenom gått miste 
om ett mycket värdefullt källmaterial kring 
romarrikets äldre historia. I ursprungligt 
skick är endast 6 av de 25 böckerna De lingua 
Latina och de tre böckerna Res rusticae be-
varade, de sistnämnda i samma handskrifter 
som Catos verk. Det vi har bekräftar bilden 
av Varro som en vetgirig och mycket flitig 
forskare med närmast mani på systematiser-
ing och presentation av fakta från alla kun-
skapsområden, en polyhistor, kanske den 
störste sådan som Rom upplevt.

De tre böckerna med titeln Res rusticae, 
en pluralform som medvetet betonar ämnets 
omfattande och skiftande innehåll, skall 
som ovan sagt placeras mot slutet av hans 
levnad, åren 37–ca 30 f.Kr. I början av den 
första boken ger han en programförklaring 
och en lista över de författare som behand-
lat lantbruk. Avsikten är att han vill ge sin 
hustru Fundania ett verk, där hon kan få 
råd om hur hon skall sköta sin nyligen köpta 
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lantgård, men han erkänner att han inte kan 
täcka allt själv utan ger en lista över författa-
re, som kan ge mer detaljerad kunskap. Med 
denna reservation skulle hans framställning 
dock vara pålitlig och fullständig.14 Tyvärr 
fullföljer han inte sitt löfte (1,1,7) att nämna 
både de grekiska och de latinska författarna, 
utan de han nämner är 50 greker och kartha-
gern Mago. 

Den form Varro sedan väljer för själva 
sakframställningen är den aristoteliska dia-
logen, känd från Platon och senare. Det som 
erbjuds är alltså samtal mellan historiska 
personer, återgivna i direkt anföring men 
utan anspråk på autenticitet. Den första bo-
kens dialog utspelar sig mellan Varro, hans 
svärfar Fundanius, de ovan nämnda gnaeus 
Tremelius Scrofa och gaius Licinius Stolo 
samt ytterligare två personer och sägs äga 
rum vid Tellus-templet i Rom någon gång 
under åren 59–57 f.Kr. Den andra bokens 
handling förläggs till en lantgård i Dalma-
tien någon gång under den tid, när Varro 
hade befäl över flottstyrkan under kriget 
med sjörövarna, alltså omkring år 67 f.Kr., 
och vi kan där följa ett meningsutbyte mel-
lan Varro och sex andra. Samtalet i den tred-
je sägs äga rum vid en offentlig byggnad på 
Marsfältet i Rom någon gång under åren 55–
50 f.Kr; även där nämns sju deltagare, men 
endast tre tar större del i presentationen. 

Då uppkommer genast frågan om hur 
fiktiva dessa Varros dialoger är.15 En teori, 
framförd av R. Martin16, går ut på att Varro 
hade någon form av sparade anteckningar 
från verkliga samtal, vilka han sent i livet, ca 
25 år senare, aktualiserade och redigerade, 
när hans hustrus beslut att köpa en lantgård 
gav honom en anledning. Hans fras i inled-
ningen, att han som åttioåring hade många 
kappsäckar att packa innan han for vidare, 
kan tolkas som att han hade en hel del mate-
rial halvt bearbetat. Redigeringen blev dock 
inte fullt konsekvent genomförd. Den första 

boken är nämligen i handskrifterna försedd 
med en innehållsöversikt, relativt detalje-
rad med korta kapitel, som verkligen kunde 
hjälpa Fundania i praktiskt lantbruk, medan 
bok 2 och 3 saknar sådana register. Det finns 
även starkare indicier som pekar på en sen 
redigering. 1,28,1 beskrivs en årskalender, 
som överensstämmer med den av Caesar år 
45 införda kalendern; när den beskrivningen 
läggs i munnen på Scrofa i ett samtal, som 
ägde rum medan Lucullus sägs vara i livet 
(1,2,10), är scenariot lätt anakronistiskt, ef-
tersom Lucullus dog redan 56 f.Kr. Å andra 
sidan är det begripligt att Varro omkring år 
35 f.Kr. inte ville referera till en kalender, 
som övergivits tio år tidigare. I slutet på ett 
genomarbetat företal till bok 2 finner vi slut-
ligen orden Hic intermisimus (”Här gjorde 
jag ett avbrott”), varpå vi kommer rakt in i 
ett yttrande i samtalet. Detta kan vara en 
notering av Varro, som markerar var han 
skulle fortsätta sin slutredigering, när han 
hade tillfälle till det.

Denna teori accepteras i huvudsak av  
J. Heurgon (2003), medan D. Flach (1996) 
anser att Martin dragit för långtgående 
slutsatser. Innehållsförteckningen kan vara 
ett sent tillskott, gjort långt efter Varros tid, 
och den besvärande luckan i början av bok 
2 kan ha uppkommit senare i traderingen. 
Slutsatsen skulle då bli att Varro kan ha 
författat alla tre dialogerna vid hög ålder, ur 
minnet och med stöd av litteratur och den då 
rådande lantbrukstraditionen, men då råkat 
göra vissa inkonsekvenser i tidsföljden. Det 
är nu omöjligt att fastställa vilken av dessa 
två teorier som är närmast sanningen, som 
kan ligga någonstans mitt emellan. Den 
mest rättvisa karakteristiken är kanske att 
verket minst lika mycket blev ett skönlitte-
rärt underhållningsstycke som en handbok 
i lantbruk.17 Förmodligen hade Varro inte 
tid och kraft att riktigt utföra den källkritik 
han borde tillämpa, och verket bär spår av 
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att ha blivit ganska snabbt producerat av en 
mycket gammal man. 

Tonen är genomgående saklig och sam-
tidigt gemytlig, men Varros svaghet för sy-
stematisering18 gör sig gällande. Varro kan 
inte heller släppa sin förkärlek för ordlekar 
och etymologier. De förra märks särskilt i 
valet av namn på deltagarna i samtalen. Den 
ledande talaren i bok 1 och 2 har tillnam-
net Scrofa, ”avelssugga”, och en annan he-
ter Vaccius – vacca är det latinska ordet för 
”ko”. Lekfullheten tilltar i bok 3: En expert 
på kramsfågel heter Merula, ”trast”, en av 
de centrala gestalterna har namnet Appius, 
nära ordet apis ”tambi”, och några mindre 
talföra personer har tillnamn som Pavo (”på-
fågel”), Pica (”skata”) och Passer (”sparv”).

Etymologierna ter sig i dag som fantasi-
foster, instoppade för att lätta upp framställ-
ningen. Den ledande principen är ljudlikhet 
från ordens början. Några exempel: geten 
heter capra därför att den skadar växter ge-
nom att knipsa av dem, carpere, med tänder-
na (2,3,7). Det yttersta skottet på vinrankan, 
där druvklasen kommer, heter palma som är 
en förenkling av parilema ur verbet parere 
”alstra” (1,31,3). Timjan heter serpillum där-
för att den brukar serpere, ”krypa” (1,35,2). 
Ibland träffar han helt rätt, som när 2,1,11 
pecu ”boskap” läggs till grund för pecunia 
”pengar”.

I konflikten mellan gamla tiders jord-
bruk och storgodssystemet är han skarpa-
re än Cato i sitt fördömande av samtidens 
stordrift och korruption, samtidigt som han 
också tänker på andra sidor hos lantlivet än 
de rent ekonomiska.19 Man märker tydligt 
att det är godsägare som talar, män som öns-
kar finansiell avkastning av sina gårdar men 
också gärna vill omge sig med viss lyx och 
kunna visa upp praktfulla eller märkvärdiga 
saker för sina gäster. Varro hörde bevisligen 
själv till denna kategori. Detta är särskilt 
märkbart i bok 3, där de extremt inbring-

ande näringarna biodling samt produktion 
av vackra kramsfåglar och andra läckra små-
djur behandlas.

Innehåll och inflytande
Den första boken av Res rusticae handlar helt 
om växtodlingen, den andra om den betande 
boskapen och de djur som krävs för växtod-
lingen, där man överraskas av att även finna 
hundarna och herdarna. Den tredje boken 
behandlar de djur som vistas eller sköts 
hemma på gården, alltså inte söker sin föda 
på vidsträckta betesmarker, och i denna ka-
tegori hamnar då fjäderfä och bin men också 
snäckor, sjusovare och odlad fisk.

Bok 1 inleds med ett företal, där bland 
annat ett stort antal grekiska lantbruks-
författare räknas upp. I början av kapitel 2 
får vi veta var samtalet äger rum och vilka 
som deltar, varefter de gör vissa inledande 
distinktioner: skillnaden mellan lantbruk 
och åkerbruk, förhållandet mellan åker-
bruk och djurhållning, relationen mellan 
lantbruk och annan användning av marken 
(gruvdrift, lertag) osv. I kapitel 5 presenterar 
Scrofa så dialogens huvudteman: gårdens 
kvalitet (5–16), gårdens utrustning (17–22), 
göromålen på gården (23–26) och odlings-
årets huvuddelar (27–36). gårdens kvalitet 
delas in i mark och byggnader, utrustningen 
i bemanning och redskap, göromålen i ”var” 
och ”hur”, medan odlingsåret naturligt föl-
jer årstiderna.20 I hela denna del är Scrofa 
huvudtalare, fast det förekommer inpass av 
de andra, och strukturen blir emellanåt lös-
ligare. Dock tar sedan Stolo ordet och ger 
ytterligare en genomgång av växtodlingen 
(37–69,1), där varje växtslag eller gröda be-
skrivs ur aspekterna förökning, skötsel och 
skörd. Råden här blir ibland andra än de 
som Scrofa lämnat, alltså just så som det bör 
vara i en diskussion. 

Bok 2 är betydligt striktare i sin tematis-
ka indelning än bok 1. Den inleds efter fö-
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Varros fågelhus (3,5,9–17). 
Ovan: planritning. Motstående sida: tvärsnitt av den runda byggnaden med fiskdamm, matbord och 
soffa för middagsgäster. Rekonstruktion i Gesners utgåva av de romerska lantbruksförfattarna (1735).  
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retalet av en historisk skiss kring boskaps-
skötselns betydelse för kulturutvecklingen, 
varpå Scrofa presenterar de kommande 81 
ämnena: Det finns tre huvudslag av djur på 
en gård, nämligen mindre djur (svin, får, get-
ter), större djur (oxar, åsnor, hästar) och djur 
för att sköta gård och djur (mulåsnor, hun-
dar, herdar). Vart och ett av dessa nio slag 
kan behandlas ur nio aspekter, fyra kring 
anskaffning (ålder, utseende, härstamning, 
köpekontrakt), fyra kring skötsel (foder, 
avel, uppfödning fram till könsmognad, 
sjukdomar) och en beträffande hur stor en 
optimal besättning skall vara. Det går inte 
riktigt att genomföra alla dessa ämnen för 
alla djurslag, men i stället tillkommer i kapi-
tel 11 de speciella produkterna mjölk och ull. 

Bok 3 fokuseras på lantgården, alltså 
godsets centrala byggnader, och den pro-
duktion som kan ske där snarare än ute 
på betesmarkerna eller de mer vidsträckta 
arealer, som upptas av vingårdar, olivlun-
dar och sädesfält. I kapitel 2 får vi slående 
exempel på den extremt goda ekonomin i att 
producera honung eller kramsfågel till av-
salu, varpå kapitlen 5–11 innehåller råd för 
olika slags fåglar, även vattenlevande. 12–15 
behandlar vilthägn, snäckor och sjusovare, 
varpå vi i kapitel 16 får en fullständig hand-
ledning i biodling. Boken avslutas med ett 
kapitel om fiskodling. Det är då markant att 
de anordningar som beskrivs för att möjlig-
göra denna produktion ofta utformades så 
att de skulle vara praktfulla eller märkvärdi-
ga eller enbart illustrera hur frikostiga eller 
skrytsamma ägarna var. Då kramsfåglarna 
hölls i voljärer kunde nämligen arkitekter 
inspireras till fantastiska kombinationer av 
fågelhus och bankettsalar. Varros eget fågel-
hus vid Casinum, beskrivet 5,9–17, innehöll 
sålunda en cirkelrund matsal omgiven av en 
kolonnad med nät mellan kolonnerna, så att 
småfåglar kunde hållas där; matbordet hade 
en vridbar ringformig skiva och en fontän i 

mitten, vatten och vin fanns att tappa ur kra-
nar och en vindflöjel på taket var kopplad till 
en visare så att rådande vindriktning kunde 
avläsas av deltagarna i gästabudet. Hur hela 
denna anläggning såg ut har mycket disku-
terats, och ett förslag återges på sid. 274–275.

Varros språk och stil är avpassad till den 
fingerade miljön. Det är ett lättflytande 
språk, inte helt klassiskt korrekt, utan det 
finns inslag av det som senare blev vanligare 
hos de efterklassiska författarna. En särskild 
svårighet orsakas av att det ofta är otydligt 
vem som talar. Det allmänna anföringsver-
ket inquam har två betydelser, dels ” jag [Var-
ro] sade då”, dels – inom ett yttrande av en 
annan person – ”menar jag”. Andra gånger är 
det åter av yttrandets innehåll tydligt att det 
måste ha skett ett byte av talare, men man 
har inga tecken på detta i den traderade tex-
ten i form av namnet på en av personerna. 
De olika moderna utgåvorna skiljer sig alltså 
åt vad angår fördelningen av roller på delta-
gare, och jag har i denna översättning följt 
den som Flach arbetat fram.

Varros arbete, som förelåg omkring år 30 
f.Kr., tilltalade hans samtid. Columella ger 
(1,1,12) omdömet att Varro förfinade fram-
ställningen, sedan Scrofa gjort presentatio-
nen fylligare och mer lättflytande, och då 
Varro dessutom var berömd hos sin samtid 
som en produktiv och pålitlig presentatör är 
det inte förvånande att hans verk kom att er-
sätta och tränga undan Scrofas verk. 

publius vergilius maro
När Columella ger sitt ovan refererade om-
döme om Scrofa och Varro tillfogar han 
ytterligare en författare, Publius Vergilius 
Maro, som den som lärt lantbrukslitteratu-
ren att utnyttja versmåtten. Vergilius föd-
des år 70 f.Kr. och hade gjort sig ett namn 
som skald genom sina ca 39 f.Kr. utgivna 
herdedikter, Bucolica. Hans nästa verk blev 
Georgica, en lärodikt på hexameter, grundad 
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på skalder som Hesiodos, Aratos och Lucre-
tius. Den består av fyra sånger, som behand-
lar respektive spannmålsodling, vin- och 
olivodling, djurskötsel och biodling. Vissa 
interna tecken tyder på att Vergilius endast 
planerat de två första sångerna men fortsatt 
på uppmaning av Maecenas, en rik romare 
nära förbunden med Octavianus (senare kej-
sar Augustus).21 De två sista sångerna upp-
märksammar nämligen inbördeskriget och 
den blivande segraren Octavianus på ett 
markerat sätt. 

Det finns mycket mytologi i framställ-
ningen, som mera skall betona lantlivets 
och lantbrukets betydelse som motpol till 
den alltmer tilltagande urbaniseringen, 
landsbygdens avfolkning och storgodsen i 
händerna på kapitalstarka ägare. Det är det 
lugna, idylliska livet på landet, där man an-
språkslöst erfar både sorger och glädjeäm-
nen, som lyfts fram som ett ideal. I detta 
avseende liknar han Varro, och mycket ty-
der på att en av de viktigaste källorna för 
faktauppgifter var just Res rusticae.22 Trots 
att Georgica omöjligen kan betecknas som 
en handledning för odlare gör dock dess 
elegans och fina avvägning att man måste 
tillerkänna verket stor betydelse i den latin-
ska lantbrukstraditionen. Det fullbordades 
strax efter det att Octavianus år 30 f.Kr. 
gått segrande ur kraftmätningen med An-
tonius, och då blev nästa projekt för Vergi-
lius att skapa hjältedikten Eneiden, som blev 
stil- och skolbildande som ett idealiserande 
nationalepos. Efter mönster av Iliaden och 
Odyssén skildras där den trojanske hjälten 
Aeneas, som undkommer Trojas förstöring 
och efter ett antal äventyr till sist når Lati-
um, där han får möjlighet att etablera en bo-
sättning för sig och sina ledsagare. Verkets 
tolv sånger på hexameter har under dessa 
drygt tvåtusen år oavbrutet varit levande 
litteratur i Europa, i nivå med Homeros’ två 
verk och Bibeln.

Det är beträffande Vergilius svårt att 
avgöra om han avsåg Georgica att vara en 
läro dikt eller ett idylliskt epos.23 Filosofen 
Seneca (ca 6 f.Kr.–65 e.Kr.) menade att hu-
vudsyftet inte var att undervisa utan att för-
nöja läsarna (Epist. 86,15). Plinius d.ä. ser sig 
dock föranlåten att korrigera sakuppgifter i 
Georgica, och Columella lutar sig gärna mot 
Vergilius sakframställning som stöd för sin 
egen uppfattning. Även under medeltid och 
renässans höll verket ställningen som läro-
dikt.24 Så uppfattade även Voltaire det un-
der upplysningstiden, medan man numera 
konstaterar att det inte skrivits primärt för 
en läsekrets av lantbrukare. Verket finns i 
ett antal svenska metriska översättningar. 
Länge gällde Adlerbeths version, första 
gången utgiven 1807, men den har i sen tid 
fått konkurrens av Jan Mogrens (1967) och 
Tönnes Klebergs (1989, ny utgåva 2004). 

andra författare vid vår 
tideräknings början 

I början av vår tideräkning hör ett antal för-
fattare hemma, som Columella nämner som 
sina närmaste föregångare eller till och med 
samtida. Dit hör gaius Julius Hyginus, bib-
liotekarie åt kejsar Augustus och nära vän 
till Ovidius. Han hade god tillgång till äldre 
litteratur, och titlarna på flera av hans arbe-
ten (nu alla förlorade) leder oss att betrakta 
dem som samlingar av utdrag ur befintliga 
verk. Det rörde sig om ett verk med titeln 
De re rustica och ett om biodling. En annan i 
samma kategori var Aulus Cornelius Celsus, 
verksam på kejsar Tiberius’ tid (14–37 e.Kr.), 
som ur befintliga källor sammanställde en 
stor encyklopedi utan att själv vara praktiskt 
erfaren. Columella använder honom gärna 
och berömmer honom (2,2,15). De åtta böck-
er med medicinskt innehåll vi har bevarade 
ger intrycket att han förfogade över pålitliga 
källor och hade stor förmåga att utvärdera 
och presentera sitt material. Hans lant-
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brukslära omfattade fem böcker, och det är 
beklagligt att de gått förlorade. De bör ha 
utgjort en genomarbetad och heltäckande 
presentation av var det romerska lantbruket 
stod, när Columella började sitt arbete. 

Specialframställningar kan också beläg-
gas från denna tid. Vi finner enligt Columel-
la (1,1,14) Julius Atticus och Julius graecinus 
som författare till varsitt arbete om vinod-
ling, den senare den mer lättillgänglige och 
informative av de två. 

marcus junius  
moderatus columella

Omkring år 60 började så den pensione-
rade officeren Marcus Junius Moderatus 
Columella färdigställa den lantbrukslära 
som hans grannar, likaledes pensionerade, 
behövde för att sköta de egendomar de fått 
som avgångsvederlag. Det blev tolv böcker 
med titeln De re rustica, fem om växtodling, 
fyra om olika slags djur, en om trädgården 
och två uppsamlingsböcker med en bonde-
praktika, instruktioner för förvaltaren och 
dennes kvinnliga partner samt diverse re-
cept. Denna framställning är den tidigaste 
lantbruksläran i modern mening på latin, 
stilistiskt genomarbetad och innehållsmäs-
sigt fullständig i dåtidens mening. I början 
av första boken finner vi en kort översikt över 
tidigare författare på området, den som jag 
redan flera gånger refererat till.

Vad vi vet om Columella som person 
grundar sig nästan helt på de spridda upp-
gifter om sin härkomst och sitt liv, som han 
lämnar i sitt verk. Det enda utifrån hämtade 
belägget är en nu förlorad inskrift25 påträf-
fad i närheten av Tarentum, där som föremål 
för hedersbetygelser nämns en militärtribun 
Lucius Junius Moderatus Columella i 6:e le-
gionen. 

Ur De re rustica framgår klart att Colu-
mella var bördig från Spanien, närmare be-
stämt gades, att han väl kände till lantbru-

ket i provinsen Baetica, som omfattade en 
stor del av södra Iberiska halvön, och att han 
hade en farbror som bedrev lantbruk i denna 
provins (2,15,4). Senare var han godsägare i 
Italien men hade dessförinnan på ort och 
ställe bekantat sig med förhållanden i Ki-
likien, en provins i sydöstra Mindre Asien, 
Syrien och områdena däromkring (2,10,18). 
Tidsmässigt bestäms han av att han näm-
ner filosofen Seneca, vars egendomar han 
nämner i tempus för nutid (3,3,3), och att 
Plinius d.ä., som dog vid Vesuvius’ utbrott 
år 79 e.Kr., refererar till hans verk i sin Na-
turalis historia. Till detta bör läggas att den 
i inskriften nämnda legionen, som rekryte-
rades från bl. a. provinsen Baetica, var sta-
tionerad i Syrien från år 23 e.Kr. och att en 
styrka därur år 36 gjorde en straffexpedition 
in i Kilikien. Befälhavare för denna styrka 
var Marcus Trebellius, en man med samma 
namn som den nära vän till Columella som 
förmådde honom att i början av bok 5 foga in 
ett längre avsnitt om lantmäteri (5,1,2). 

Följande levnadsbana är på dessa grunder 
trolig: Columella föddes omkring år 4 e.Kr. 
i gades. Hans föräldrar tillhörde vad som 
kallas riddarståndet, equites. Staden var då 
en mycket livlig handels- och sjöfartsstad 
och även administrativ huvudort för en del 
av provinsen Baetica. Columella uppfostra-
des på sin farbroders gods, där han i detalj 
kunde följa och lära sig alla sidor av lantbru-
ket. Då han tillhörde riddarståndet var en 
militär karriär naturlig, där en ung riddare 
vid en ålder av ca 30 år lätt nådde den officers-
grad, militärtribun, som nämns i inskriften. 
Vid tiden för expeditionen in i Kilikien bör 
Columella därför ha varit drygt 30 år gam-
mal, vilket ger hans ovan nämnda födelseår. 
Efter militärtjänsten kom han och övriga av-
dankade veteraner till Syditalien, där hans 
administrativa insatser vid avmönstringen 
renderade honom en berömmande inskrift. 
Då denna inte är daterad, vet vi inte när han 
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lämnade den militära banan, men det är 
känt att kejsarna efter Augustus lät aktivera 
trakten kring Caere, där Columellas gård låg 
(3,3,3), genom att låta veteraner få jord där 
och åtnjuta vissa privilegier. Han återvände 
alltså inte till Baetica utan slog sig ner i Ita-
lien, där han delade sin tid mellan att sköta 
sin egendom, att författa och att umgås med 
sina vänner och grannar, vilka läste och kri-
tiserade hans arbeten. Bland dem bör han 
också ha haft kamrater från legionen, till ex-
empel den ovan nämnde Marcus Trebellius. 
Han ägde åtminstone tidvis egendomar även 
nära Alba, Ardea och Carseoli (3,9,2). Det 
går inte att avgöra om han ägde flera egendo-
mar samtidigt eller hur stort varje gods var. 

De re rustica: Syfte och innehåll
Columellas tolv böcker med titeln De re rus-
tica är en av de mest omfångsrika fackböcker 
som bevarats från klassisk tid. De är skrivna 
med uppenbara litterära ambitioner. Man 
spårar flera incitament till hans projekt, var-
av de viktigaste är ett kulturellt och ett pe-
dagogiskt. 

Columella vill rehabilitera lantbruket i 
Italien, som helt oförtjänt råkat i vanrykte 
under tidig kejsartid, genom att peka på det 
grundlösa och felaktiga i uppfattningen att 
marken var utsugen och genom att förlöjliga 
det lyxliv i städerna, som ersatt de gamla 
romarnas sunda umgänge med lantlivet. 
Detta hade lett till meningen att lantbruk 
inte krävde några som helst förkunskaper 
och till att ägarna sällan besökte sina egen-
domar, som sköttes genom förvaltare eller 
arrendatorer. Ett ofta återkommande tema 
(t.ex. 1,3,9) är att en liten välskött enhet ger 
större avkastning än en stor som inte sköts. 
Columella betonar härmed att han, trots sin 
spanska härkomst, följer de gamla romerska 
idealen, vilket också tilltalade hans närmas-
te läsekrets, Italiens jordägande överklass.26

Då kunskaper ansågs obehövliga, erbjöd 

ingen undervisning och saknades en fakta-
samling för undervisning. Columella ville 
alltså skapa en kunskapskälla för vetgiriga 
och kallt räknande godsägare, som ville få 
ett ekonomiskt utbyte av sin näring.27 Före-
tagsekonomiska kalkyler förekommer där-
för relativt ofta vid sidan om de rent odlings-
tekniska.28 Att han också tvingas in i andra 
vetenskaper, som astronomi, geometri och 
meteorologi, förvånar inte, eftersom dessa 
då och då aktualiseras för lantbrukaren i 
praxis. Å andra sidan är han medveten om 
att han absolut inte kan ha täckt alla sidor av 
ämnet. Denna insikt inpräntas i oss på flera 
ställen och så även i den efterskrift, som av-
slutar den tolfte och sista boken.

Columella avsåg att i tio böcker presen-
tera en väl sammanhållen praktisk lärobok, 
där de olika områdena beskrevs i den ord-
ning de aktualiseras för en vetgirig nybliven 
godsägare. De fem första böckerna skulle be-
handla växtodlingen, alltså vad gården pro-
ducerade för avsalu. De fyra följande skulle 
presentera husdjursskötseln, som främst 
avsåg att ge lantbrukarna dragdjur för åker-
bruket och i andra hand livsmedel åt skaran 
av lantarbetande slavar. Därtill skulle fogas 
en bok om trädgårdsodling. Som mottagare 
för verket nämns en Publius Silvinus, en av 
hans grannar, och han apostroferas då och 
då under framställningen (exempelvis 1,1,15). 
Vi vet inte hur många år Columella arbetade 
på sitt verk, men han lät grannarna ta del av 
avsnitten allteftersom.

I inledningen till bok 1 utvecklar Colu-
mella mycket utförligt sin filosofi kring lant-
brukets rätta plats med den grundsyn, som 
ovan kort relaterats. Han varnar för per-
fektionism och menar att det är tillräckligt 
att ha lärt sig behärska det viktigaste, inte 
allt. Ett första kapitel innehåller därpå en 
kort översikt över tidigare lantbruksförfat-
tare, varefter återstoden av bok 1 behandlar 
jordmån, läge, byggnader och bemanning. 
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Stor plats ägnas åt godsägarens skyldighe-
ter gentemot sina underlydande. I början av 
bok 2 ser Columella sig föranlåten att svara 
på kritik mot vad han skrivit i bok 1, där han 
hävdat att det var vanvård och inte ålderdom 
som var orsaken till att avkastningen av jor-
den blivit sämre. Därpå behandlas odlingen 
av spannmål och av diverse fodergrödor, in-
klusive en kalkyl över hur stor arbetsstyrka 
som erfordras. gödsling, skörd och trösk-
ning avrundar boken. 

I bok 3–5 finns det inget kvarstående från 
tidigare, utan Columella griper sig direkt an 
med skötseln av träd, varav han urskiljer 
tre slag: fruktträd (främst olivträdet), bus-
kar och vin. Det sist nämnda blir huvudte-
mat för denna bok och nästa. De tre första 
kapitlen i bok 5 är en exkurs, föranledd av 
synpunkter från Silvinus och en annan av 
vännerna, Trebellius. Det gäller hur man 
skall beräkna ytan av en åker, något som var 
viktigt för beräkningen av arbetsinsatsen vid 
plöjning, djupgrävning och sådd, samt av an-
talet plantor som får plats där. Kapitel 4–7 
ägnas åt några särskilda typer av vingårdar. 
Två kapitel om olivträd och ett om något 
dussin fruktträd leder fram till ett generellt 
kapitel om ympning, varpå boken avslutas 
med ett kapitel om busklusern, cytisus, en 
mycket viktig foderväxt.

Bok 6 inleder behandlingen av djuren, 
och i ett företal ser sig Columella tvungen 
att försvara boskapsskötselns plats inom 
lantbruket. Han ser, ungefär som Varro, två 
huvudgrupper: djur som hjälper till i arbe-
tet (oxar, mulor, hästar, åsnor) och djur som 
ger oss föda och bevakning (får, getter, svin, 
hundar). Schemat är tämligen stereotypt, 
nämligen utseende, skötsel, vari även ingår 
kastrering, avel och betäckningstider, samt 
skador eller sjukdomar. Bok 6 ger råd an-
gående oxar, kor, tjurar, hästar och mulor/ 
mulåsnor, bok 7 om åsnor, får, getter, svin 
och hundar. I bok 8 avhandlas fjäderfän 

och fisk. Ägg var ett viktigt födoämne, och 
spillningen från landlevande fåglar var er-
känd som ett överlägset gödselmedel, men 
även gödning av fåglar för slakt beskrivs in-
gående. Höns, duvor, trastar, påfåglar, gäss 
och ankor presenteras med ovan beskriven 
teknik samt anvisningar om lämpliga burar 
och rastgårdar. De två sista kapitlen ägnas  
så åt fiskodling. Det är tydligt att det åt-
minstone i närheten av städer fanns mark-
nad för färskvaror, särskilt av lamm (7,3,13), 
killingar (7,6,7), ägg (8,6,2), fåglar (8,8,9; 
8,10,16) och fisk (8,17,15) men även i viss ut-
sträckning av frukt såsom druvor (3,2,1). Bok 
9 inleds med ett kapitel om vilthägn men  
ägnas därefter helt åt biodlingen, som var 
den dominerande källan för sötningsmedel 
och vax. Columella erkänner här (9,2,1) att 
han egentligen inte skulle behöva avhandla 
detta ämne, som vi vet varit föremål för flera 
andra författares verk, men att hans vilja att 
göra sitt verk heltäckande tvingade honom 
att ta med det.

Den avslutande, tionde boken hade Co-
lumella planerat som en handledning i träd-
gårdsodling, på prosa som de övriga nio. 
Vergilius hade dock i sin hexameterdikt 
Georgica förbigått trädgårdsodlingen, vilket 
fick Silvinus att förmå Columella att skriva 
denna bok på hexameter. Det blev 436 rader, 
som mest sysslar med sortval och svepande 
beskrivningar av årstidernas växlingar. Det 
finns många mytologiska kopplingar, och 
tankegången eller identifikationerna är ofta 
långsökta. Om man bortser från den för Co-
lumella klart ogynnsamma jämförelsen med 
Vergilius framstår boken som ett tidstypiskt 
och i sig fullgott exempel på en lärodiktstra-
dition med rötter i den hellenistiska kultu-
ren.29

Enligt 11,1,2 förmådde en av Columellas 
bekanta honom därpå att skriva en handled-
ning i trädgårdsskötsel även på prosa, bok 11, 
en utvidgning av den ursprungliga planen, 
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där han i det sista kapitlet (11,3) ger odlings-
råd för flertalet av trädgårdens växter i tur 
och ordning. I de två första kapitlen presen-
terar han dels förvaltarens åligganden, vilka 
redan summariskt behandlats i första boken 
(1,8,1–14), dels en årskalender med lämpliga 
åtgärder på lantgården för en halv månad i 
taget samt en foderstat för ett par oxar under 
hela året. Boken avslutas med innehållsför-
teckningar till de nio första böckerna.

Bok 12 ägnas åt husföreståndarinnan, 
alltså den kvinnliga slav, som delade bostad 
med förvaltaren och som hade ansvaret för 
den inre tjänsten på gården. Liksom sin 
make hade godsägarens hustru, mater fami-
lias, nämligen kommit att delta allt mindre i 
verksamheten på gården, utan hennes upp-
gifter hade överlämnats åt en betrodd sla-
vinna. De tre första kapitlen beskriver hus-
föreståndarinnans roll. Med kapitel 4 börjar 
en detaljerad framställning av en mängd till-
redningar och konserveringar.

Columella har alltså i sitt verk givit oss 
en presentation av romerskt lantbruk, näs-
tan helt inriktad på produktion och lagring 
av avkastningen. Det viktigaste var vin och 
olivolja. Spannmål, foderväxter (särskilt 
baljväxter) samt köksträdgård med blom-
mor och grönsaker skulle finnas för gårds-
folkets och djurens skull. Djur skulle hållas, 
men viktigast var de som hjälpte till i arbetet, 
alltså oxar, hästar, hundar och olika åsnor. 
övriga djur, alltså får, getter, svin, fjäderfän, 
bin, fisk och vilt, var främst till för produk-
tion av livsmedel och andra nyttigheter för 
gårdsfolket, men ett överskott kunde ibland 
beräknas för försäljning. Även levande växt-
material kunde avyttras (3,3,13), särskilt så-
dant av erkänt god kvalitet. 

Andra verk av Columella 
De re rustica var inte Columellas första eller 
enda litterära arbete. Han omtalar nämligen 
själv (11,1,31) ett tidigare arbete, riktat mot de 

kaldeiska astrologerna. I handskrifterna 
nämns vidare i innehållsförteckningarna i 
bok 11 ett verk Liber ad Eprium Marcellum de 
cultura vinearum et arborum, men detta verk 
är inte bevarat. Slutligen nämner Columella 
(2,21,6), att han har för avsikt att skriva en 
bok om offer och andra religiösa bruk i sam-
band med lantbruk. Vi har dock inga bevis 
för att avsikten förverkligades. Plinius d.ä., 
som ofta citerar Columella, säger ingenting 
om något sådant arbete. Antagligen fullbor-
dades De re rustica först under 60-talet i vår 
tideräkning, när Columella var för gammal 
för att författa något ytterligare verk. 

Det finns dock en text som allmänt till-
skrivs Columella men vars äkthet är om-
stridd. Under titeln De arboribus förekom-
mer den i handskrifterna av De re rustica 
som bok 3 av detta verk, och enligt textens 
första ord är texten den andra boken av 
ett arbete om lantbruk, vars första bok, nu 
förkommen, behandlade åkerbruk. De ar-
boribus innehåller föreskrifter om odling 
av vin, olivträd och fruktträd. Beträffande 
fruktträden råder nästan ordagrann över-
ensstämmelse mellan De arboribus och and-
ra halvan av bok 5 av De re rustica, medan 
beskrivningen av vinodlingen är betydligt 
mera kortfattad. 

På grund av De arboribus har bok 3 av Co-
lumellas De re rustica i handskrifterna be-
tecknats som nummer 4 etc. och hela verket 
angivits omfatta 13 böcker. Columella refere-
rar dock själv i de senare böckerna av De re 
rustica till sin egen text som om denna bok 
inte fanns. Redan den första tryckta utgå-
van av Columella behandlade De arboribus 
som ett fristående arbete, som mycket tidigt 
fogats in i De re rustica. Redan Cassiodorus 
(485–583) uppger att Columellas arbete om-
fattar 13 böcker (Institutiones 1,28,6).

Det ligger närmast till hands att se De 
arboribus och dess omtalade, men inte be-
varade, första bok som ett första försök av 
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Columella att skriva om lantbruk. Så pre-
senteras också oftast förhållandet mellan de 
två verken i olika handböcker. W. Richter30 
har dock aktualiserat en tidigare framförd 
men förbisedd förklaring, nämligen att De 
arboribus i stället är resten av en senare skri-
ven kortfattad lantbrukslära, som i långa 
stycken återger Columellas text. Columella 
själv kan teoretiskt men inte särskilt sanno-
likt vara författare även till denna version, 
som kan ha tillkommit redan kort efter De re 
rustica. Det finns inga entydiga bevis beträf-
fande detta problemkomplex. 

Källor
Columella hade som antytts mycket klara 
litterära ambitioner med sitt författarskap. 
Att anta utmaningen att skriva på hexame-
ter om trädgårdsodling är ett bevis på detta. 
Ett annat, och mer subtilt, är hans medvet-
na stilkänsla, som bland annat tar sig det 
uttrycket att han är angelägen att variera 
framställningen. Han byggde sin framställ-
ning på vad han i sin ungdom lärt sig av sin 
farbror i Baetica och på en omfattande egen 
praktik, där han uppmärksamt och ihärdigt 
noterat för- och nackdelar för en viss metod. 
Dessutom utbytte han erfarenheter med 
sina grannar, men det är oundvikligt att han 
också hade tillgång till en stor mängd littera-
tur. Vilka verk han själv ägde eller hade läst, 
och vilka han endast kände i andra hand, är 
det i dag omöjligt att fastställa. Vissa fakta 
framstår dock som säkrare än andra.

Columella citerar Cato då och då, mest i 
allmänt hållna, närmast filosofiska råd kring 
valet av egendom (1,3). Han behöver för detta 
inte ha haft direkt tillgång till Catos verk, då 
de anekdotiska citaten kan ha varit allmänt 
spridda i litteraturen. Cato var å andra sidan 
för stor för att helt förbigås med tystnad av 
Columella. De två Saserna nämns endast i 
de fyra första böckerna och då som källa till 
Atticus och Celsus, varför Columella inte 

behöver ha läst Sasernas verk. Däremot är 
det tydligt att de kritiska kommentarerna 
till Tremelius Scrofa bör gå tillbaka på egen 
läsning.

Columellas beroende av Varro är inte 
särskilt betydande. Richter vill begränsa 
det till bok 831, även om det också av andra 
ställen framgår att Columella hade tillgång 
till Varro. I vad mån Columellas redovisning 
(1,1,7–11) av tidigare författare, särskilt gre-
ker, bygger på Varro kan man endast speku-
lera om. Särskilda litterära källor för delar 
av verket kan man belägga även för and ra 
avsnitt. Exempelvis är Atticus och graeci-
nus viktiga för bok 3 och 4, Hyginus för 
biodlingen i bok 8 och Vitruvius Pollio för 
de byggnadstekniska råden i bok 1. Denne 
hade vid vår tideräknings början författat ett 
byggnadstekniskt uppslagsverk i tio böcker, 
De architectura, det enda mer omfattande  
arbetet inom detta ämne från romartiden. 

I de flesta av böckerna 1–9 citerar Colu-
mella ofta Celsus, som ovan karakteriserats 
som en kompilator ur andra skrifter snarare 
än en erfaren lantbrukare. Detta beroende 
är särskilt tydligt i böckerna om djurhåll-
ning och i medicinska råd. Det föreligger 
nämligen en tydlig skillnad mellan de delar, 
där Columella talar utifrån egen erfarenhet, 
och dem, som han känner sig tvungen att 
ha med för att fylla sitt ämne men där hans 
egen erfarenhet är begränsad. Det är svårt 
att uppfatta Columellas råd om fiskodling 
och biodling som annat än allmänna hand-
boksråd, hämtade ur tillgänglig litteratur.

Det föreligger ytterligare minst en källa 
vid sidan av Celsus. Den efter honom mest 
citerade föregångaren, karthagern Mago, är 
antagligen den egentliga källan för både Cel-
sus och Columella. Om man analyserar, vad 
Columella själv och hans samtida uppger om 
tidigare författare, finns det inget annat verk 
att tillgå, som har en tillräcklig bredd i fram-
ställningen. Böckerna 10–12 saknar sådana 
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direkta citat av lantbruksförfattare på prosa. 
För bok 10 måste detta förklaras med dess 
litterära form. I bok 11 och 12 är en annan 
källkategori mera näraliggande, nämligen 
den populära facklitteraturen. Bondeprak-
tika och recept var säkert allmänt spridda 
som vardaglig brukslitteratur. Kalendern i 
bok 11 bygger på sinsemellan skiljaktiga ka-
lendrar av hellenistiskt ursprung, men Co-
lumella kommer med en viktig nyhet i och 
med att han anknyter till den julianska ka-
lendern.32

Å andra sidan visar Columellas ca 60 ci-
tat ur Vergilius’ Georgica, spridda över alla 
böcker utom 10 och 12, att han hade en le-
vande kontakt med detta verk. Dessa citat 

används som utsmyckning av den ganska 
torra prosan, men det händer att han ock-
så åberopar Vergilius som stöd för sin egen 
uppfattning i någon speciell fråga.

Vi kan alltså konstatera att Columella 
stilistiskt hade höga ambitioner och att han 
medvetet eftersträvade att presentera hela 
lantbruksvetenskapen i ett samlat verk, som 
levde upp till detta ideal. Han hade god över-
blick över tidigare författares verk, och i det 
centrala området, växtodlingen, kunde han 
bygga på en stor egen erfarenhet och lärdo-
mar från ungdomsåren. Han drog sig inte 
för att ställa olika författare mot varandra 
eller mot den verklighet han själv lärt känna. 
Att verket till följd av detta kommit att bli 

Lärare med två elever. Relief på stele från 2:a–3:e århundradet e. Kr. 
Rheinisches Landesmuseum, Trier.
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ojämnt vad angår fullständigheten och att 
det är nästan omöjligt att urskilja exakt vad 
som går tillbaka på andra författare och vad 
som är hans eget bidrag är fullt naturligt. 
När han även återger mycket som även på 
hans egen tid måste ha varit magi och vid-
skepelse33 blir intrycket att han inte kände 
sig bunden till någon enstaka av samtidens 
filosofiska riktningar.

plinius d.ä. 
Columellas verk var känt för Plinius d.ä. 
(23–79 e.Kr.), som ovan nämnts. Denne 
man, född i en stad på Alpernas sydslutt-
ningar, var verksam som militär och ci-
vil ämbetsman i olika delar av romarriket, 
särskilt under Vespasianus (kejsare från 69 
e.Kr.). År 79 e.Kr. var Plinius stationerad i 
Misenum nära Neapel som befälhavare för 
en flottstyrka, då vulkanen Vesuvius fick sitt 
utbrott. En bekant till honom bad om hjälp 
att bli evakuerad, och Plinius organiserade 
en räddningsinsats men var alltför nyfiken 
för att sätta sig själv i säkerhet. Han begav 
sig till en plats relativt nära vulkanen men 
blev där kvävd av den heta och askbemäng-
da luften. Denna hans sista insats har utför-
ligt beskrivits av hans brorson, Plinius d.y. 
(Epist. 6,20).

Vid sidan av de officiella uppdragen äg-
nade sig Plinius åt ett omfattande författar-
skap i olika fackämnen. Vi känner titlarna 
på flera arbeten med militärt eller historiskt 
innehåll, och historikern Tacitus, verksam 
ungefär 50 år senare, nämner honom med 
respekt. Det vi i dag har kvar är dock endast 
Naturalis historia i 37 böcker, ett encyklope-
diskt verk, ovärderligt som källa för vår kun-
skap om hur romarna uppfattade naturen. 
De sju första böckerna behandlar astronomi, 
bok 8–11 zoologi, 12–19 botanik och 20–27 
medicin, grundad på växter. Dispositionen 
bryts sedan, när bok 28–32 ägnas åt medicin 
grundad på produkter från djurriket, innan 

verket avslutas med fem böcker om mineral-
riket. Inom avsnittet om botanik ägnas bok 
16 och 17 åt träd och vin och bok 19 åt träd-
gårdsodling, medan den ovanligt omfångs-
rika bok 18 kan ses som en lantbrukslära.34 
Vi finner där en samling råd och iakttagel-
ser rörande lantbrukets växtodling i vid me-
ning, hämtade från ett stort antal författare. 
Columella nämns uttryckligen två gånger 
(18,70; 18,303), båda gångerna med negativa 
omdömen, men man spårar betydligt oftare 
beroende av Columellas text i Plinius’ for-
muleringar, fast källan inte anges och dess 
text blivit starkt sammandragen utan att bli 
obegriplig eller missvisande.35 Cato används 
betydligt mer, liksom Varro och Vergilius36, 
och det är tydligt att Plinius inte delade 
Columellas grundsyn på tidens lantbruk i 
Italien.37 Det finns dock anledning minnas 
att Plinius samlade sin information från en 
mängd källor, ofta ganska okritiskt, att han 
var angelägen att komprimera sin framställ-
ning och att han själv saknade praktisk erfa-
renhet av lantbruk.

senantiken. palladius 
Med undantag för Plinius d.ä., vars egentliga 
syfte var ett ge en naturvetenskaplig encyklo-
pedi och inte en lantbrukslära, finns det inga 
uppgifter om lantbrukslitteratur från en 
ganska lång tid efter Columella, varför den-
nes verk kan ha uppfattats som onödigt att 
förbättra. Den ovan antydda korta versionen 
av Columella, varav Liber de arboribus är en 
rest, kan vara ett exempel på korta, anonyma 
bruksversioner av Columellas stora arbete. 
En ny finns, gargilius Martialis (200-talet 
e.Kr.). Han citeras ett antal gånger av Pal-
ladius, som anför arbeten kring fruktträd, 
medicinalväxter och veterinärmedicin. Han 
nämns också i Servius’ kommentar till Ver-
gilius’ Georgica som författare av en hand-
ledning i trädgårdsodling. Näste författare, 
av vilken något lantbruksanknutet verk med 
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egenvärde bevarats till vår tid, är Rutilius 
Taurus Aemilianus Palladius, vanligen kal-
lad enbart Palladius.

Det är osäkert när Palladius levde. I hans 
verk får vi endast veta är att han hade egen-
domar i gallien och mellersta Italien samt på 
Sardinien (2,7; 3,25,20; 4,10; 12,15,3). Hand-
skrifterna ger honom titeln vir inlustris, vil-
ken från 350 e.Kr. användes om de högst stå-
ende medlemmarna av senaten i Rom. Den 
senaste utgivaren, R. Martin, ansluter sig 
(1976, s. vii–xx) med vissa reservationer till 
en teori som också tilltalat Josef Svennung 
(1935, s. 1–14), nämligen att han är identisk 
med en ung släkting till hovmannen Ruti-
lius Numatianus, som denne nämner i sitt 
verk De reditu suo (1,208–215) från 416 e.Kr. 
och som då nyligen lämnat gallien och farit 
till Rom för att studera juridik. Bartholdus 
(2012, s. 10–35) bygger vidare på denna grund 
och gör, med stöd av omfattande extern in-
formation, det troligt att Palladius var född 
omkring år 400, antagligen i Milano, i en 
släkt med många höga ämbetsmän. Hans 
egen karriär som ämbetsman kröntes av 
posten som praefectus urbi i Rom år 458, var-
efter han drog sig tillbaka till sina gods norr 
om Alperna omkring år 460. Bartholdus ser 
honom till och med som identisk med den 
Palladius, som på 460-talet är belagd som 
(ärke)biskop i staden Bourges, nära släktens 
centrala område, och som dog år 470. Hur 
det än må vara med denna detalj bör hans 
författarskap kunna placeras till 440-talet 
e.Kr., då han hade samlat erfarenhet från 
sina egendomar i Italien och gallien.38 

Opus agriculturae:  
innehåll och efterlevnad
Palladius’ verk, Opus agriculturae, utger sig 
enligt företalet för att vara en rent praktisk 
handbok, som vill ge lantbrukarna konkre-
ta råd utan att tävla med talare i stilistiska 
konstgrepp. Det är uppdelat i 15 böcker, av 

vilka den första är en allmän inledning och 
ger instruktioner om gårdens läge, bygg-
nader och övriga allmänna förhållanden. 
Denna bok är väsentligt längre än de andra. 
De tolv därpå följande böckerna, som inte är 
numrerade utan bär månadsnamn, går ige-
nom de för varje månad aktuella göromålen. 
Bok 14 avhandlar veterinärmedicinen, ett 
tema som inte kunde fördelas på månader 
och fogas in i den ursprungliga dispositio-
nen. En önskan att behandla hela området 
lantbruk kunde så tillgodoses. Den femton-
de boken, en kort lärodikt (85 verspar hexa-
metriskt distikon) kring temat ympning, 
upprepar råd som redan getts i de tidigare 
prosaböckerna. Att avhandla en del av stof-
fet i bunden form, i likhet med Columel-
las bok 10, var ett medvetet steg för att höja 
det litterära värdet hos framställningen av 
lantbruket. Dikten är dedicerad till en viss 
Pasiphilus, som Bartholdus (2012, s. 23–25) 
vill identifiera med en Fabius Felix Passifi-
lus Paulinus, bekant till Palladius i Rom och 
praefectus urbi några år efter Palladius.

Palladius skrev utifrån egen erfarenhet, 
och det är tydligt att han var mycket intres-
serad av fruktträden, som tar större plats i 
texten än åkerbruk eller vinodling. Hans 
betoning av ympningen, viktig särskilt för 
fruktodlare, är ett annat tecken på detta. 
Dock är han beroende av litterära källor, 
främst Columella, den ovan nämnde gar-
gilius Martialis och ett grekiskt arbete av 
Anatolios Berytios, av vilken vi har en del 
bevarat i samlingen Geoponici Graeci. För 
arkitekturen har Vitruvius anlitats. Eventu-
ellt kan delar av inflytandet från Columella 
ha gått via gargilius Martialis, på samma 
sätt som Vitruvius’ arbete kan ha varit känt 
genom en senare bearbetning. För något  
hundratal detaljuppgifter kan litterär källa 
inte beläggas39, utan där kan vi se att hans 
egen erfarenhet fått göra sig gällande. Intres-
sant är vidare att Palladius överhuvud inte 
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Codex Parisinus 6842A, Cato, De agri cultura, 1,1–4. 
Handskrift i Bibliothèque nationale de France. 
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nämner vare sig Cato, Varro eller Plinius. 
Stilistiskt når Palladius inte upp till 

samma litterära nivå som Columella, och 
den ovan anförda målformuleringen tyder 
på att detta inte heller var hans avsikt. Han 
avstår sålunda från Columellas ofta mång-
ordiga diskussioner om olika metoder eller 
om vilka sorter som var bäst att odla. Enk-
la, raka handgrepp är att föredra, liksom 
de sorter som erfarenhetsmässigt är bäst i 
varje område. Hans samtida läsekrets var-
ken uppskattade eller begrep de äldre för-
fattarnas stilistiskt medvetna prosa, varför 
Palladius’ rakare och knapphändigare stil 
var mer ändamålsenlig. Detta hindrar dock 
inte att hans språk uppenbarligen är stilis-
tiskt medvetet, skrivet av en bildad man med 
litterära ambitioner. Texten är vidare ett av 
de bästa exemplen på senlatinsk sakprosa, 
varför det inte överraskar att Svennung lade 
den till grund för sin magistrala undersök-
ning (1935).

Den viktigaste nyheten i Opus agricul-
turae är den ovan antydda kronologiska dis-
positionen, där det som kan hänföras till en 
viss tid på året presenteras samlat månad för 
månad i bok 2–13. Böckerna är stereotypt 
uppställda med de olika grenarna av lant-
bruket i en fast inbördes ordning och med en 
innehållsförteckning. Som sagts ovan finns 
en ansats till detta i Columellas bok 11, men 
hos Palladius är det renodlat och utfört för 
praktiker.

Palladius har ofta betraktats som en ren 
epigon till Columella, men detta är alltså 
mycket orättvist: Han hade en klar målsätt-
ning, nämligen att för sin tids lantbrukare, 
i en mer jordnära form än Columella, pre-
sentera en heltäckande och praktiskt dispo-
nerad lantbrukslära. Han byggde på Colu-
mella, men inte enbart på denne, och hans 
verk blev en komprimerad, koncentrerad 
och uppdaterad version av Columellas läro-
bok.40 Ett tydligt exempel på detta är att det 

inte finns någonting kvar av Columellas dis-
kussioner kring antalet arbetare eller ekono-
misk lönsamhet, och de termer han använ-
der för arbetsstyrkan antyder ingenting om 
dessas sociala status. 

Palladius lyckades i sin föresats. Hans ar-
bete övertog rollen från Columellas att vara 
den gängse eller mest använda lantbruks-
läran. När den romerske ämbetsmannen 
och författaren Cassiodorus (485–583) till 
biblioteket i det kloster han grundat nära 
Squillace i Syditalien lämnade handskrifter 
av Columella, gargilius Martialis och Pal-
ladius – men inga andra – som hjälp åt mun-
karna i deras lantbruksarbete berömmer 
han Palladius för klara råd och säger samti-
digt, att den stora mängden information gör 
Columella mer lämpad för kunnigare och 
mer krävande odlare (Institutiones 1,28,6).41 
Ett väl så tydligt bevis av annat slag är att vi 
i dag känner hans text genom ett hundratal 
handskrifter, varav så många som sex säkert 
kan dateras till 800-talet e.Kr., alltså endast 
400 år efter verkets tillkomst.42 Märkligt 
är dock att alla dessa gamla handskrifter, 
utom den yngsta, saknar bok 14, den om 
veterinärmedicin; även bok 15 saknas i åt-
skilliga handskrifter. Som jämförelse kan 
nämnas att Columella bevarats genom två 
ännu befintliga och en förlorad handskrift 
från 800-talet, varefter texten var bortglömd 
fram till 1400-talet.43 Ett ytterligare tecken 
på intresset för Palladius är att vi känner 
översättningar till italienska och spanska 
redan från 1300-talet samt till engelska från 
tidigt 1400-tal.44

tidig medeltid 
Något århundrade senare än Palladius levde 
en av de viktigaste gestalterna vid tiden för 
övergången från senantik till medeltid, Isi-
dorus från Sevilla (560–636). Titeln på hans 
verk, Etymologiae, visar att hans inriktning 
snarast var språklig. Det är en encyklope-
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di, vars 17:e bok (av 20) ägnas åt växtodling 
inom ett avslutande block om sex böcker, 
15–20, som behandlar den mänskliga kul-
turen. Odlingsråd och användning berörs, 
men huvudvikten läggs vid översikter, sna-
rast allmänbildning, och försök att etymo-
logiskt härleda beteckningar för växter och 
delar av växter.45 Andra uppgifter av värde 
för lantbrukare fogas in tematiskt. Exempel-
vis behandlas tamdjur och bin under zoologi 
i bok 12, vind och väder i bok 13 samt lantmä-
teri och lantbrukets byggnader i boken om 
stadsplanering och arkitektur (15). 

Isidorus’ källor är många. Columella 
finns med, liksom Palladius och andra.46 
En kategori, som han var den förste att an-
vända, är de omfattande kommentarer och 
texttolkningar som under de gångna 500 
åren skapats kring Vergilius’ Georgica. Den 
viktigaste av dessa, bevarad till våra dagar, 
tillskrivs en Servius (400-talet e.Kr.). 

Isidorus samlade sitt material inte för 
praktiker utan för en vetgirig allmänhet. 
Han saknade alltså eget personligt intres-
se av sakområdena, medan orden var hans 
huvudintresse47 och sakupplysningarna tjä-
nade huvudsakligen till att motivera och un-
derbygga de etymologiska teorierna. Som en 
av de första breda fackförfattarna med öp-
pen anknytning till kristendomen kom han 
att utöva ett stort inflytande på kommande 
författare.

Som exempel på Isidorus’ efterföljare kan 
anföras Hrabanus Maurus (ca 780–856)48, 
som i sin encyklopedi De rerum naturis kom-
binerade uppgifter från Isidorus med alle-
goriska betraktelser, huvudsakligen efter 
Cassiodorus. Han behandlade lantbruket i 
sin nittonde bok (av de 21 verket omfattar), 
och en klart märkbar ambition var att hämta 
endast rena sakuppgifter från Isidorus. Fö-
rebilder för allegorierna hade han gott om i 
de omfattande bibelkommentarerna.

Vi vänder åter till de rena lärodikterna 

i och med Walafrid Strabo (808–848) och 
Wandalbert från Prüm (813–870). Den först-
nämnde, abbot i klostret i Reichenau med 
en omfattande litterär produktion, förfat-
tade De cultura hortorum på 444 hexameter-
rader, en ren instruktion i trädgårdsodling, 
som behandlar 24 nytto- och medicinalväx-
ter. Han byggde mycket på egen erfarenhet 
men hämtade också ur litteraturen. Plinius 
d.ä. kan beläggas som källa för uppgifter om 
medicinalväxters verkningar, medan Vergi-
lius kan spåras som inspiration för den lit-
terära formen.49 

Wandalbert gav sitt verk titeln De men-
sium duodecim nominibus signis culturis ae-
risque qualitatibus (Om de tolv månadernas 
namn, kännetecken, odlingar och klimat-
egenskaper), en sorts kalender för landsbyg-
dens invånare i 366 hexameterrader. Valet av 
versmått visar ett starkt beroende av Vergili-
us50, medan dispositionen anknyter till Pal-
ladius. För sakinnehållet måste hans egen 
erfarenhet ha haft stor betydelse.51

Högmedeltid (1200–1500)
Under 1200-talet spreds genom främst Al-
bertus Magnus (1200–1280) kunskapen om 
Aristoteles i den västeuropeiska kulturen. 
I Albertus’ produktion finner vi verket De 
vegetabilibus, som ingår i det större verket 
Parva naturalia. Detta betydande botaniska 
arbete i sju böcker behandlar allmän bota-
nik och ger i de två sista böckerna odlings-
råd för ungefär 400 växtarter. Förebild är en 
pseudoaristotelisk skrift från århundradet 
närmast före vår tideräkning, men mycket 
av innehållet går tillbaka på Palladius och 
den arabiske filosofen och läkaren Avicenna 
samt på Albertus’ egen erfarenhet.52

Samma källor kan, liksom Albertus Mag-
nus själv, beläggas för Vincent av Beauvais 
(ca 1184–1264) Speculum naturale, där böck-
erna 9–22 ger en bred introduktion i botanik 
och zoologi med särskild hänsyn till nyttiga 
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Titelsidor till tidiga utgåvor av de romerska lantbruksförfattarna. 
Aldus (Venedig 1514), Robert Estienne (Paris 1543), Gesner (Leipzig 1735).
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arter. Det egentliga lantbruket behandlas på 
andra ställen i hans omfattande, encyklope-
diska arbete, nämligen inom Speculum doc-
trinale, särskilt bok 6 De arte oeconomica och 
bok 11 De arte mechanica. Den förstnämnda 
är mer utförlig, 133 kapitel, och bygger helt 
på Palladius.53 Den senare är mycket kortfat-
tad men förmodligen nödvändig för att sum-
mariskt redovisa även det viktigaste kring 
lantbrukets teknik. 

Om nu lantbruket hos Vincent var en li-
ten del av världsalltet ter det sig helt annor-
lunda hos den italienske juristen Petrus de 
Crescentiis (1233–1321).54 Hans omfattande 
Ruralia commoda är, som titeln antyder, helt 
ägnat lantbruket, och det intar en särställ-
ning som den första fristående monografin 
över detta område, som avfattades under 
medeltiden. Det var också det första arbete 
om lantbruk som översattes i större omfatt-
ning och som spreds i tryck. Det finns 59 ut-
gåvor, varav 47 på annat språk än latin, och 
tio av dessa utgavs under åren 1471–1495.

Ruralia commoda omfattar tolv böcker, 
av vilka de tio första är tematiskt samman-
hållna i ungefär samma ordning som i Colu-
mellas De re rustica, medan de två sista inne-
håller respektive ett kompendium och en 
årsplan efter månaderna. Avvägningen mel-
lan böckerna är dock en annan än Columel-
las, och även detaljerna avviker. Att vi har 
att göra med en kompilation är uppenbart, 
och en närmare granskning av källorna ger 
vid handen att alla citat av Columellas text 
är hämtade från Palladius, som tillsammans 
med främst Varro och i någon mån Cato, 
Vergilius och Plinius d.ä. var Petrus’ antika 
källor.55 Även betydligt senare kunnande tas 
i anspråk och redovisas, särskilt i fråga om 
veterinärmedicinen, där handböcker hade 
sammanställts för kavalleriets behov. Pet-
rus är dock mycket förtegen om sina källors 
identitet. Den läsekrets han avsåg var den 
jordägande adeln, knappast den enkle bon-

den, och han hade som mål att sammanfatta 
det viktigaste inom lantbruket utifrån all ti-
digare litteratur och i ganska stor utsträck-
ning även egen erfarenhet. Han slutade sina 
dagar som godsägare i närheten av Bologna.

Det finns ytterligare ett antal författare 
från sen medeltid, vilka behandlat lantbru-
ket, men övergången till den nya tiden är 
redan påbörjad med Petrus de Crescentiis 
och deras inflytande är mycket begränsat. 
Till denna skara hör Konrad von Megen-
berg (1309–1374), vars skrift Yconomica sna-
rast är en furstespegel i tre böcker, indelade 
i totalt elva traktater som behandlar de flesta 
världsliga och andliga samhällsfrågorna. I 
första bokens tredje traktat finns tre kapitel 
kring lantbruk, och han visar klart att hans 
källa är Albertus Magnus’ skrift De vegeta-
bilibus.56

renässansen 
1400-talet såg genombrottet för det vi nu 
kallar renässansen samt uppfinningen av 
boktrycket. Renässansen präglades bland 
annat av ett närmande till den klassiska kul-
turen, som man ansåg överlägsen den som 
utvecklats under medeltiden, och en yttring 
av denna tendens blev att klosterbibliotek 
och andra samlingar medvetet inventerades 
i jakt på äldre eller unika handskrifter från 
klassisk tid. En av de främsta handskrifts-
jägarna var Poggio Bracciolini (1380–1459), 
en framstående samlare, som bland annat i 
ett arbete från 1440 anger att han i klostret 
Fulda i Tyskland funnit en handskrift med 
en fullständigare Columellatext än man ti-
digare haft tillgång till. Poggio förde sina 
fynd till Norditalien, där det tydligen enligt 
Poggio fanns en gammal men ofullständig 
Columella-handskrift, nu förlorad. Dessa 
två gamla handskrifter gav raskt upphov till 
en mängd avskrifter, och vi har nu ett fyr-
tiotal 1400-talshandskrifter av Columella i 
behåll, alla framställda i Norditalien. Det 
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finns ett ansenligt antal 1400-talshandskrif-
ter även av Cato, Varro och Palladius.

I och med uppfinningen av boktryck-
ningen vid mitten av 1400-talet (den första 
tryckta bibeln färdigställdes 1456) ändra-
des radikalt förutsättningarna för litteratu-
rens spridning. Tidigare var ju avskrivning 
det enda som stod till buds, men det är en 
tidskrävande och riskabel process, möjligen 
mindre vid diktamen än när en skrivare har 
framför sig en förlaga och omväxlande tittar 
i denna och på den sida han skriver. Denna 
teknik blev dock den normala i och med att 
mångfaldigandet av de klassiska texterna 
under medeltiden flyttades från kommersi-
ell produktion till framställning av enstaka 
exemplar för kloster, furstebibliotek och lik-
nande användare.

De tidigaste tryckta utgåvorna av klas-
siska författare återgav en eller några få dis-
ponibla handskrifters text, och den hand-
skriften förstördes ofta i samband med 
tryckningen, då den togs isär i samband 
med sättningsarbetet. Ett stort antal i prin-
cip helt identiska exemplar skapades dock 
och kunde spridas och köpas för helt andra 
priser än de handskrivna volymerna. Redan 
1472 utkom i Venedig den första tryckta ut-
gåvan av de latinska lantbruksförfattarna 
Cato, Varro, Columella och Palladius, om-
besörjd av georgius Merula och tryckt av 
Jenson. Ett av de bevarade exemplaren av 
denna utgåva, som bildar skola genom att 
dessa fyra författare utges tillsammans, är 
det ovan nämnda exemplar, där en tidigare 
ägare, den store humanisten Angelo Poli-
ziano (1454–1494), fört in marginalanteck-
ningar grundade på en nu förlorad gammal 
handskrift med Catos och Varros verk. 

Denna kombination av fyra lantbruksför-
fattare fann en stor marknad. Vi kan belägga 
inte mindre än 31 utgåvor fram till år 1700, 
varav nio under 1400-talet. Förlagshuset  
Aldus i Venedig, tidigt känt för sina utgåvor 

av klassiska texter i små böcker tryckta med 
kursivt typsnitt, sin tids pocketböcker, gav 
ut texterna i maj 1514.

Peder Månsson, munk från Vadstena, fö-
restod 1507–1523 Birgittas hus i Rom. Under 
dessa år gjorde han parafraser på svenska av 
delar av verk som han stötte på och bedömde 
vara intressanta för svenskarna. I samlingen, 
bevarad till vår tid och utgiven under titeln 
Peder Månssons Bondakonst, finns ett hund-
ratal kapitel, som måste vara baserade på 
Columellas text, samt ett mindre antal efter 
Palladius. Vi kan i dag knappast avgöra om 
han haft en handskrift eller en tryckt volym 
som källa, men han är i vilket fall den för-
ste som återgivit något ur dessa verk på vårt 
språk. 

modern textforskning
Den för modern forskning mest betydan-
de utgåvan kom drygt 200 år senare, 1735, 
då J.M. gesner gav ut de fyra tillsammans 
med några korta veterinärmedicinska tex-
ter. Då hade också texterna fått den indel-
ning i numrerade kapitel och paragrafer, 
som därefter utnyttjats för citeringar och 
hänvisningar. Det som gör gesners utgåva 
så värdefull är uppgifter om varianter från 
handskrifter, textkritiska kommentarer av 
gesner själv och andra, förklaringar av sak-
förhållanden samt ett sakregister. Samma 
inriktning och innehåll har J.g. Schneiders 
utgåva, tryckt i Leipzig 1794–1797.

I takt med att fler och fler handskrifter av 
samma verk blev kända kom språkforskar-
na, som alltsedan 1800-talets slut haft den 
uttalade målsättningen att rekonstruera den 
ursprungliga texten, sådan som dess förfat-
tare en gång skrivit den, till insikten att en 
om möjligt heltäckande analys av förhål-
landet mellan de bevarade handskrifterna 
av samma text var ett ofrånkomligt källkri-
tiskt arbete. Även den första tryckta utgå-
van, editio princeps, kunde som ovan antytts 
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betraktas som en handskrift. Att på grund-
val av handskrifterna själva, deras ålder, 
deras proveniens och även deras konstater-
bara inbördes olikheter upprätta ett stam-
träd, därpå mönstra ut som ointressanta de 
handskrifter, som visat sig vara avskrifter av 
andra bevarade handskrifter, samt gruppera 
de resterande i familjer med gemensam för-
laga erkändes som de första leden i arbetet. 
För fortsättningen måste man ta med i be-
räkningen faktorer av mindre matematisk 
natur, som exempelvis att en skrivare kun-
de ha haft mer än en förlaga vid sitt arbete  
eller själv försökt rätta ett uppenbart fel-
aktigt textställe. Analysen brukar dock till 
sist ge en god uppfattning om vilka hand-
skrifter, som är mera pålitliga som källa för 
textens urform, och om vad de andra har för 
allmänna kvaliteter. På denna grund kan 
sedan det långt mer grannlaga arbetet inle-
das, det som skall leda fram till en text som 
är grammatiskt korrekt enligt författarens 
språkbruk och dessutom sakligt begriplig 
och överensstämmande med annan infor-
mation om förhållandena kring det som 
avhandlas. Denna text ges ut med uppgift 
om varianter i de viktigaste handskrifterna 
och om vem som föreslagit en rekonstruk-
tion av texten som accepterats, en s.k. kritisk 
utgåva. Andra forskare kan sedan på denna 
grund föreslå andra rekonstruktioner, och 
facktidskrifterna innehåller ett stort an-
tal separata förbättringsförslag till enstaka  
textställen. 

Handskrifternas kvalitet tilläts länge att 
dominera, och de olika utgivarnas närmare 
överväganden bakom textställena kan vara 
svåra att belägga, eftersom de mest spridda 
utgåvorna till långt in på 1900-talet i regel 
endast redovisade en latinsk text och de 
viktigaste handskrifternas avvikelser men 
inte refererade de språkliga, historiska och 
naturvetenskapliga fakta som lett till rekon-
struktionen av texten. Lantbruksförfattar-

na borde annars vara ett gott område för en 
tvärvetenskaplig metod, eftersom djur och 
växter förändrats relativt lite under dessa 
tvåtusen år och klimatet och lantbrukets 
metoder utvecklas långsamt. 

Den som inledde det moderna arbetet 
på Catos och Varros arbeten var H. Keil, 
som 1884–1902 utgav dem med detaljerad 
kommentar och ordindex. Kommentaren, 
helt på latin, har tonvikten vid att redovisa 
läsarterna i de få bevarade källorna men 
motiverar också de ganska omfattande in-
grepp som gjorts för att skapa en begriplig 
text. Typiskt nog, som antytts ovan, var se-
dan utgåvor utan kommentar, grundade på 
Keils text, de mest spridda och lättillgängli-
ga källorna för dessa texter, som exempelvis  
g. goetz’ utgåva av Varro från 1929. Det an-
seende Keil så fick är numera omdiskuterat. 
A. Mazzarinos Cato-utgåva från 1962 tycks 
också frigöra sig från Keil, men detta är mer 
tekniskt och typografiskt än språkligt, då 
han sökt redovisa vad som kan ha varit den 
förlorade handskriften genom att återge ex-
isterande källors text med hjälp av en reper-
toar av klamrar. R. goujards utgåva av Cato 
med fransk parallelltext och D. Flachs och 
J. Heurgons liknande utgåvor av Varro ger 
i kommentarerna en utvärdering av särskilt 
Keils resultat och är numera de mest pålit-
liga källorna för dessa verk. 

Columella var den av de fyra som sist 
fick en modern vetenskaplig utgåva, då den 
okommenterade utgåva, som Vilhelm Lund-
ström påbörjade, efter nästan sju decennier 
blev slutförd 1968 och 1971 kompletterades 
med en ordindex. En utgåva i Loeb Classical 
Library med engelsk parallelltext kom redan 
1941–1955, grundad på dittills utgivna delar 
av Lundströms arbete samt på 1700-talsut-
gåvorna. Därefter har texten utgivits med la-
tinsk och tysk parallelltext och kommentar 
(1981–1983) samt i översättning till italienska 
(1977) och svenska (2009). Under arbete är 
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en utgåva med latinsk och fransk parallell-
text och kommentar (sedan 1969). Den se-
naste fullständiga utgåvan, av R. H. Rodgers 
i serien Oxford Classical Texts (2010), sam-
manfattar på ett föredömligt sätt de många 
inlägg kring Columellas text, som gjorts un-
der 1900-talet, och kan bli den vedertagna 
vad den latinska texten angår; enligt seriens 
praxis saknar den kommentar. 

Av Palladius kom den första moderna 
vetenskapliga utgåvan 1876 och 1898, ombe-
sörjd av J.-C. Schmitt. Den saknade den ve-
terinära texten, som J. Svennung påträffade i 
en handskrift i Italien och gav ut 1926. R. H. 
Rodgers gav 1975 ut en ny utgåva med hela 
den bevarade texten men utan kommentar 
och översättning, varför J. Fitch’s 2013 ut-
givna översättning till engelska, grundad på 
Rodgers text, verkligen var efterlängtad. En 
presentation med fransk parallelltext och 
kommentar är under arbete, med hittills två 
delar utgivna (1976 och 2011), omfattande 
respektive bok 1–2 och 3–5. 

Sammanfattningsvis är det alltså ett fak-
tum att det under 1900-talets senare del av 
de fyra lantbruksförfattarna – vid sidan 
av välgjorda översättningar till nu levande 
språk – har presenterats eller påbörjats nya 
vetenskapliga utgåvor, i regel försedda med 
parallella översättningar till västeuropeiskt 
språk och utförliga kommentarer i gesners 
och Schneiders anda men grundade på da-
gens väldiga informationsmassa. Äldst och 
oförtjänt ännu tongivande i dessa avseenden 
är de i serien Loeb Classical Library med 

engelsk parallelltext, där utgåvorna av dessa 
författare numera måste betraktas som för-
åldrade. Av en helt annan klass är utgåvorna 
i Collection des universités de France samt 
de moderna tyska utgåvorna, samtliga från 
tiden efter 1950. Arbetet är dock mycket 
tidskrävande; i den franska utgåvan av Co-
lumella föreligger exempelvis nu efter 25 år 
fyra av de tolv böckerna, och det är 35 år 
mellan första och andra bandet av Palladius- 
utgåvan i samma serie. (Se bibliografin för 
detaljer om utgåvorna.) 

De fyra latinska lantbruksförfattarna 
Cato, Varro, Columella och Palladius kom 
alltså redan från renässansen att uppfattas 
som en grupp, där de olika texterna endast 
uppvisar sådana inbördes skillnader, som 
beror på att de tillkommit vid olika tider. 
De ville alla instruera, men de ville också ge 
sina verk värde som litteratur, och sist men 
inte minst ville de framhålla den fäderne-
ärvda, lantliga enkelheten som ideal, i kon-
trast mot vissa yttringar i samtiden.57 Deras 
råd är fortfarande aktuella: De beskriver 
vad som i dag kallas ett ekologiskt lantbruk, 
utan användning av konstgödsel och synte-
tiska bekämpningsmedel, detta därtill i ett 
klimat där tillgången till vatten var begrän-
sad, och av beskrivningarna framgår tydligt 
att odlarna lärt sig bemästra dessa villkor. 
Det enda vi här i Norden bör komma ihåg är 
att produktionen passar det sydeuropeiska 
köket, grundat på vin, olivolja, vegetabilier 
och frukt samt med begränsad användning 
av kött. 



ÖrJan Wikander

AgR AR EKONOMISK A  
OCH SOCIALA FöR HÅLLANDEN 

HOS CATO OCH VAR RO

De tre ”stora” romerska agrarförfattar-
nas skrifter utgör redan var för sig histo-
riska urkunder av oskattbart värde, men än  
mer har de att säga oss när de studeras till-
sammans. genom sina tre nedslag i tiden, 
skilda av ett sekel eller mer, ger de oss ut-
gångspunkter för intressanta jämförelser. 
De likheter vi möter i mycket av deras tan-
kar ger oss möjlighet att definiera vad som 
karakteriserar det antika romerska lantbru-
ket i allmänhet. genom sina många skillna-
der avspeglar de den dynamiska utveckling 
som trots allt ägde rum inom denna givna 
ram.1

 Men även om dessa skrifter uttryckligen 
behandlar endast en speciell del av den ro-
merska kulturen, ger de oss i förbigående 
många upplysningar om det omkringliggan-
de samhället – och de förblir ofta obegrip-
liga utan kunskaper om det. Framför allt 
gäller detta naturligtvis Varro, som i mot-
sats till de övriga fyller sina dialoger med re-
ferenser till det politiska livet i Rom och till 
den antika världen i allmänhet. Men också 
Cato och Columella har mycket att förmedla 
till den lyhörde, om religionens utveckling, 
om attityderna till företeelser som slaveriet 
o.s.v.2

Skillnaderna i medvetande om och intres-
se för omvärlden framgår nämligen tydligt 
vid en sammanställning av de geografiska 
begrepp som förekommer hos agrarförfat-
tarna. Av de tjugo städer som Cato nämner3 

låg sexton i Mellanitalien, där Cato själv 
hade sina gods, en i Syditalien (Tarentum), 
två i grekland (Megara och Delfi) samt en 
i Spanien (Saguntum). Han nämner endast 
två italiska landskap, inget grekiskt, en gre-
kisk ö och en romersk provins. Om världen 
utanför Italien, grekland och det romerska 
riket – på hans tid tämligen begränsat till 
omfattningen – kan vi läsa om afrikanska 
fikon (8,1), cyprisk lager (8,2; 133,2), punisk 
(= karthagisk) gröt (85) och pontisk (= från 
Svarta havet) malört (159). Det är allt. 

Hos Varro och Columella öppnar sig 
världen. Deras verk är betydligt mer omfat-
tande än Catos, men anledningen är säkert 
framför allt imperiets ökade utsträckning 
och integrering, den allt livligare handeln 
över Medelhavet och den mer kosmopolitis-
ka inställning vi möter inom den romerska 
överklassen vid republikens slut och kejsar-
tidens början. Hos de senare agrarförfat-
tarna finner vi mer än tre gånger så många 
geografiska namn, framför allt när det gäller 
italiska landskap (C 2, V 9, Col 5), romerska 
provinser (C 4, V 12, Col 6), grekiska land-
skap (C 0, V 8, Col 4), städer (C 2, V 8, Col 
22) och öar (C 1, V 7, Col 8). Trots att impe-
riet nu sträckte sig ända till Rhen och Eufrat 
möter vi också en viss medvetenhet om värl-
den utanför. Både Varro och Columella talar 
om Judeen (V 2,1,27; Col 3,8,4) och Medien 
(V 3,9,6; 3,9,19; Col 8,2,4; 8,2,12–13). Varros 
uttalande om Kolchis (2,1,6) är en saga, men 
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Columella skriver om både Skythien (8,8,10) 
och det sydarabiska, rökelseexporterande 
Saba (10,262; jfr 3,8,4). Palladius slutligen 
avspeglar imperiets successiva sammanbrott 
under 400-talet e.Kr. genom sina extremt 
sparsamma geografiska referenser.

Att teckna en allmän bakgrund till eko-
nomiska och sociala förhållanden skulle 
spränga ramarna för boken, och jag har 
därför lagt tyngdpunkten på en detaljerad 
genomgång av de fakta rörande lantbruks-
ekonomin och dess förutsättningar som lå-
ter sig letas fram hos agrarförfattarna själva. 
Hänvisningarna till dessas text är följakt-
ligen många, inte så mycket för att belägga 
mina påståenden som för att göra det möj-
ligt för läsaren att själv studera de relevanta 
textställena in extenso. Min framställning 
tar i grunden upp samma frågor som mot-
svarande artikel i Columellavolymen,4 men 
jag har i görligaste mån försökt presentera 
andra uppgifter och annan litteratur, i hopp 
om att artiklarna skall komplettera var-
andra mer än de överlappar.

samHällsklasser, krig 
ocH politik

Det antika romerska samhället utmärktes 
av strikt markerade klassgränser, men det 
erbjöd också invånarna betydande möjlig-
heter att avancera socialt. Slavar frigavs i 
betydande omfattning, och de frigivnas 
barn ägde fullständiga medborgerliga rät-
tigheter. För den energiske (och tursamme) 
medborgaren var det möjligt att förvärva 
en förmögenhet stor nog att vinna inträde 
i riddarståndet (ordo equester), och därifrån 
öppnade sig den ytterligare möjligheten att 
via en politisk karriär bli medlem av senaten, 
den politiska församling om 300 (på Catos 
tid) och senare 600 (på Varros och Columel-
las) medlemmar, som de facto styrde den ro-
merska republiken (V 2,5,5; 3,2,1; Col 1, pf.18; 
1,1,13; 1,3,11; jfr 9,11,2).5

Alla väsentliga beslut – om krig och 
fred, stiftande av lagar, val av årets exeku-
tiva ämbetsmän o.s.v. – togs av de romerska 
medborgarna i någon av de återkommande 
folkförsamlingarna. Folkets verkliga makt i 
sammanhanget är en omtvistad fråga, men 
det är obestridligt att församlingarnas kon-
struktion gjorde det tämligen lätt för över-
klassen att manipulera omröstningarna. I 
Catos och Columellas verk skymtar vi inte 
ens det politiska livet i huvudstaden, men 
hos Varro spelar det en betydande roll.

Själva ramhandlingen för Varros tredje 
bok är just ett val av ediler, som utspelade 
sig i Villa publica på Marsfältet i norra delen 
av Rom, där den folkförsamling som kalla-
des Comitia tributa höll sina sammanträden 
(V 3,2,1; 3,5,18). Varje valdistrikt (tribus: Col 
5,1,7) röstade för sig, och det förslag som 
vann majoritet i störst antal av de 35 tribus 
segrade (V 3,17,1). Kandidaterna kändes igen 
på sin vita toga, som vinnaren kunde utbyta 
mot en med brett purpurbräm (V 3,17,10).6

Den politiska eliten förväntades bekläda 
de högre statsämbetena i en bestämd ord-
ning, och under republikens senare del fast-
ställdes också minimiåldern för de sökande. 
Vid 31 års ålder kunde man bli quaestor, 
ansvarig för statsfinanserna i Rom eller en 
ståthållares eller armés krigskassa (V 2,4,1). 
Vid 37 kunde man bli edil, överuppsynings-
man över offentliga byggnader och platser 
i huvudstaden (V 1,2,2; 1,7,10; 3,2,1; 3,17,1; 
3,17,10), vid 40 praetor, ursprungligen ett 
slags justitieminister eller överdomare, men 
i senrepubliken också titel på många härfö-
rare och provinsguvernörer (V 1,1,10; 2,4,1–2; 
2,5,5). Högst i rang var de båda konsulerna 
(från 43 års ålder), som under sitt ämbetsår 
ledde staten i både krig och fred (V 3,2,2; 
3,2,4; 3,5,18; 3,7,1; Col 1, pf.13; 1,3,10; 1,7,3). De 
båda censorerna utsågs vart femte år bland 
före detta konsuler och hade till uppdrag att 
upprätta förteckningar över senatorer, rid-
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dare och medborgare i allmänhet (V 1,7,10; 
2,1,16; 3,2,4; Col 12,pf.10).

En romersk armé måste ledas av en äm-
betsman med den speciella maktställning 
som benämndes imperium och bland annat 
gav honom rätt att genom auspicier efterfrå-
ga gudarnas vilja. Armén bestod av romerska 
medborgare, ursprungligen främst bönder 
(C pf.4; jfr Col 1,pf.17), som skrevs ut genom 
mönstring på Marsfältet (V 3,2,4). Efter 
framgångsrik krigföring kunde fältherren 
sluta ett preliminärt fredsfördrag (V 2,4,9), 
som dock måste ratificeras av senaten. Om 
hans ledning uppfattades som särskilt skick-
lig, kunde han av soldaterna hälsas med he-
derstiteln imperator (V 2,4,2)7 och av senaten 
beviljas rätten att tåga in i Rom i spetsen för 
ett triumftåg (V 3,2,16; Col 1,3,10).

Någon heltäckande romersk lagsamling 
fanns inte vid denna tid.8 Folkförsamlingen 
stiftade lagar endast vid särskilt behov (C 
pf.1; V 2,1,16), och i synnerhet civilrätten ba-
serade sig till stora delar på sedvanan (mos 
maiorum). Vid tvister mellan grannar och 
vid affärstransaktioner tillkallades en opar-
tisk skiljedomare för att avgöra frågan (C 
14,3; 144,2; 149,2; V 1,15,1; 3,2,3). Fasta, stå-
ende domstolar fanns länge inte ens i huvud-
staden (jfr C 149,2): först från och med 149 
f.Kr. började sådana organiseras för speci-
ella typer av rättegångar (V 2,1,26). Arvsrät-
ten var dock tidigt reglerad; därav begreppet 
”rättmätigt arv” (hereditas iusta: V 2,10,4; jfr 
3,16,2; 3,16,10).

gods ocH gårdar
Medan Cato och Columella tar lantbruket 
för givet, ägnar Varro åtskillig möda åt att 
förklara dess uppkomst.9 Först levde män-
niskorna i vad vi skulle kalla jägar- och sam-
larstadiet, ”av det som en orörd jord fram-
bringade av sig själv”. Sedan övergick de till 
herdelivet, då de ”av djuren fångade, stängde 
in och tämjde de vilda de kunde”, och sist till 

åkerbruket, ”varvid de av de två föregående 
stegen behöll mycket” (V 2,1,3–5). Härav 
följde uppdelningen i åkerbrukare och her-
dar (3,1,7–8),10 av vilka de senare var mest 
ansedda bland ”de gamle” (2,1,6–10). Först 
ungefär 2 100 år före Varro skall den första 
staden ha grundlagts (3,1,1–4), men ”stora 
män, våra förfäder, satte inte utan anled-
ning de romare, som bodde på landsbygden, 
framför dem som bodde i städerna” – de 
ansåg ”att de som bodde i en stad var lättje-
fullare än de som drev lantbruk” (2,pf.1; jfr 
Col 1,pf.15–17).11 Till dessa ”stora män” kan vi 
utan vidare räkna Cato, vars entusiasm för 
lantbruket var allmänt känd.12

Om de tidigaste romerska jordbrukarna 
vet vi inte mycket, men vi möter i den an-
tika litteraturen upprepade uppgifter – på 
det hela taget trovärdiga – att deras bruk-
ningsenheter var små. ”Två plogland [iugera, 
om drygt en fjärdedels hektar], som Romu-
lus först sades ha delat ut till varje man för 
att följa hans arvingar, kallade man heredi-
um [arvsjord]” (V 1,10,2). Efter konungarnas 
fördrivande 510 f.Kr. skall varje romersk 
medborgare ha tilldelats sju plogland (ca 
1,8 hektar),13 en yta som ännu Manius Cu-
rius Dentatus år 290 f.Kr. skall ha förklarat 
vara tillräcklig för nya bosättare (Col 1,pf.14). 
Lucius Quinctius Cincinnatus, två gånger 
konsul och diktator 458 f.Kr. skall bara ha 
ägt fyra (Col 1,pf.13). När romarna efter sina 
erövringar på den italiska halvön skickade 
ut kolonister till de beslagtagna områdena, 
tilldelades dessa normalt mellan två och fem 
iugera. Mest talande är kanske slutsatsen att 
man för att inskrivas i den högsta av de fem 
förmögenhetsklasserna inte behövde inneha 
mer än tjugo iugera (ca 5 hektar) – en i dag 
närmast löjligt liten brukningsenhet.

Men dessa förhållanden skulle snart 
komma att ändras, framför allt efter det för 
det italiska bondeståndet förödande Han-
nibalskriget (218–201 f.Kr.). Många stupade 
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eller gjordes arbetsoförmögna, och deras 
gårdar led sviterna efter många års eftersatt 
underhåll. Stora arealer köptes upp av den 
romerska överklassen, och vi ser de första 
stegen tas mot de storgods, latifundia, som 
skulle få sitt genombrott ett stycke in i kej-
sartiden. Men ännu Columella (1,3,8–10) för-
klarar att han föredrar en liten eller lagom 
stor egendom framför en stor.14 Hellre skaf-
fade man sig ett antal medelstora gårdar på 
olika håll. Cato ägde åtminstone fem sådana 
(tre av dem på mellan 100 och 240 iugera), 
Varro och Columella vardera minst fyra – 
alla utom en belägna i Mellanitalien, inte 
alltför långt från Rom. Talaren Ciceros nio 
egendomar låg inom samma område, och de 
flesta omfattade mindre än 200 iugera.15 

Ännu Varro menar att en vanlig gods-
storlek var 200 iugera (1,18,5), och just så stor 
var Quintus Axius’ gård i Reate (3,2,15). Men 
han nämner också i förbigående (2,3,10), att 
riddaren gabinius hade en om 1 000 iuge-
ra i närheten av Rom, och han är den för-
ste som nämner begreppet latifundium (lati 
fundi 1,16,4). Utvecklingen gick inte att hej-
da. Redan på Columellas tid hade verkliga 
latifundier börjat breda ut sig i Syditalien, 
och snart blev de vanliga över stora delar 
av halvön. Men ännu på Varros tid kunde 
bröderna Veianius bli förmögna på ”en liten 
lantgård och en jordlapp nästan inte större 
än ett plogland” (3,16,10–11) genom att ut-
nyttja den intensivt för något så exklusivt 
som biodling.16 

För den som står i begrepp att skaffa sig ett 
lantgods ger Cato (1,1–6) en serie kriterier 
att ta särskild hänsyn till. Motsvarande lis-
tor finner vi inte hos Varro och Columella, 
men på olika ställen i deras första böcker 
återkommer Catos rekommendationer, när-
mare utarbetade och kompletterade av åt-
skilliga fler. Palladius’ (1,2–7) föreskrifter är 
de mest detaljerade.

Det tilltänkta godset bör inte ligga alltför 
långt från ägarens hemstad, så att han har 
möjlighet att besöka det regelbundet och in-
spektera det utförda arbetet (Col 1,1,19–1,2,1; 
jfr 1,7,6). Vad vi vet om Columellas egna gods 
– liksom Catos och Varros – bekräftar gil-
tigheten av denna princip. Det är också vik-
tigt att inte skaffa sig en gård som är större 
än vad ens resurser, ekonomiska och andra, 
tillåter (Col 1,3,8–13).

Författarna återkommer upprepade 
gånger till betydelsen av att platsen är häl-
sosam (C 1,3; V 1,4,3–4; 1,12,1–3; Col 1,3,2; 
1,4,3; 1,4,9–10) och har ett bra klimat (C 1,2; 
V 1,4,4–5; 1,6,3–5; Col 1,2,3; 1,3,1–2; 1,4,2–4; 
1,4,9; 1,5,4–6; 1,5,8). Ogynnsamma vindar, 
heta somrar, hårda vintrar, dimmor och 
träsk med skadedjur inverkar inte bara men-
ligt på skörd och utrusning utan innebär en 
fara för arbetarnas hälsa och liv .

gården bör ha ett naturligt skydd (V 
1,6,1), gärna ligga vid foten av ett skogklätt 
berg och vetta mot söder eller öster (C 1,3; 
V 1,7,1; 1,12,1; Col 1,2,3; 1,5,5; 1,5,7–8). Bygg-
naderna skall dock inte ligga i en dalsän-
ka med risk för översvämningar, ej heller 
på en bergstopp utsatt för regn och vind  
(V 1,12,3–4; Col 1,4,10). Bäst är en jämn slutt-
ning, med tillgång till både slät och kuperad 
mark för brukandet (V 1,6,2–6; Col 1,2,3– 
4; 1,5,9). 

god jordmån är avgörande för jordbruka-
rens framgång, men det är också viktigt att 
hålla i minnet att olika grödor kan behöva 
olika jordar (C 1,2; V 1,5,3–4; 1,6,1–2; 1,7,5–
10; 1,8,7; 1,9,1–7; Col 1,2,3–4; 1,3,1–2; 1,4,1–5). 
Lika viktig är tillgången på hälsosamt vat-
ten, både för bevattning av ägorna och för 
dricksvatten till människor och djur (C 1,3; 
V 1,11,2; Col 1,2,4; 1,3,3–5). Columella (1,5,1–
4) värderar dricksvattnets kvalitet som föl-
jer: regnvatten är det mest hälsosamma, men 
”endast om det leds i rör av bränd lera till 
en cistern, som är täckt”. Sedan följer i tur 
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och ordning rinnande källvatten, brunns-
vatten och sist kärrvatten – men även detta 
blir ”mindre farlig[t] under vintern, då de[t] 
liksom tämjs av regnen …, eftersom [regn-
vattnet] till och med tvättar bort det farliga 
i en giftig vätska”.17

Med hänsyn till behovet av att frakta ut-
rustning till och avkastningen från gården 
bör godset ligga nära havet, en segelbar flod18 
eller en trafikerad väg (C 1,3; V 1,2,14; 1,2,23; 
1,16,1–2; 1,16,6; Col 1,2,3; 1,3,3–4). När det 
gäller vägar, varnar dock Columella (1,5,6–
7) för närhet till de militära huvudvägarna, 
som ”frestar på gårdens resurser genom 
plundring … och genom täta gästningar av 
övernattande”. Helst bör det ligga en välmå-
ende stad eller marknadsplats i godsets när-
het (C 1,3; 7,1; 8,2; 9; V 1,16,1–4; 1,62; 2,pf.6; 
Col 3,2,1; 8,17,15; 10,310; 10,317; 11,1,23; 12,13,1). 
Vin, olja och spannmål köptes upp av kring-
resande storhandlare (mercatores: se t.ex. Col 
12,52,14), men grönsaker, frukt, blommor, 
odlad fisk, sälgkvistar o.dyl. producerades 
för avsalu på den lokala marknaden.

Man bör ha goda och välmående grannar, 
för att kunna sälja och köpa utrustning och 
tjänster (C 1,2; V 1,16,3–4; Col 1,3,3; 1,3,5–7), 
men Columella (1,8,8; 11,1,20) menar ändå, 
att man skall ha dubbla uppsättningar av 
redskap och verktyg för att inte behöva be 
grannarna om hjälp. Dåliga grannar kan till-
foga mycken skada: tvister om ägogränser, 
försämrad avkastning, till och med direkta 
härjningståg (V 1,15,1; 1,16,1–2; 1,16,6). För-
valtaren och hans hustru skall över huvud 
taget undvika alla kontakter med grannarna 
(C 5,2–4; 143,1; Col 1,8,7; 11,1,13; 11,1,23; jfr V 
1,16,5). gäster får de heller inte ta emot, ”om 
det inte är en vän eller bekant till ägaren” 
(Col 1,8,7; jfr C 5,3) – en viktig distinktion, 
då personer ur de högre klasserna var bero-
ende av att kunna övernatta hos sina vänner 
under sina resor (V 3,2,14–15; 3,3,9; jfr 3,17,5). 
Antikens hotellstandard var genomgående 

mycket låg, och övernattning på ett hotell 
var långt ifrån riskfri.19

gården bör inte ofta ha bytt ägare, och 
den man själv köper av skall vara ”en god od-
lare och god byggare” (C 1,4). Den skall ha 
välbyggda hus och stall (C 1,4; V 1,5,3–4), och 
byggnaderna bör stå i rimlig proportion till 
godsets storlek (V 1,11,1–2; 1,13,6; Col 1,4,6–
8): ”Ty mer vidsträckta anläggningar är inte 
bara dyrare att uppföra utan drar också stör-
re kostnader i underhåll, men då de är mind-
re än vad egendomen kräver, förstörs skör-
den” (Col 1,4,7). gården måste också vara väl 
utrustad och ha god tillgång till arbetskraft 
(C 1,3–5; V 1,5,3–4).

godsets byggnader ocH 
installationer

De vanligaste latinska termerna för ett lant-
gods var (vid sidan av ager, ”åker”) fundus och 
praedium, vilka används i stort sett syno-
nymt av agrarförfattarna. Samma betydelse 
kan också villa ha, men vanligen syftar detta 
ord mer specifikt på byggnaderna. Särskilt 
tydligt framgår detta hos Cato (3,1), som me-
nar att man bör bygga ”så att husen [villa] 
inte letar efter ägorna [ fundus] och inte hel-
ler ägorna efter husen”. När villa används om 
ett gods, är det inte sällan mindre än fundus 
eller praedium (V 3,2,13).20

Redan Cato skilde mellan villa rustica 
(”lantvillan”, d.v.s. ekonomidelen: C 3,2) 
och villa urbana (”stadsvillan”, d.v.s. det så-
som i staden utrustade boningshuset: C 4; 
V 3,2,10). Columella (1,6,1) tillfogar en tredje 
del, villa fructuaria (lagerutrymmen för god-
sets fructus, ”avkastning”). Hos Varro fram-
går på flera ställen (t.ex. 3,1,10; 3,2,3) att bo-
stadsdelen på många lantegendomar var på 
väg att utstråla allt mer lyx i sin inredning, 
för att snart nå den överdådiga standard som 
ett drygt sekel senare karakteriserade den 
yngre Plinius’ lantvillor.21

I kapitel 1,6 ger Columella en detaljerad 
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överst: Modell av romersk villa rustica vid Boscoreale nära Vesuvius, utgrävd 1893–1894. Villan, som 
främst brukades för vinproduktion, förstördes vid vulkanutbrottet 79 e.Kr. Museo Della Civilita Roma-
na, Rom. nederst: Plan över villan. Rummens funktion har, i de flesta fall övertygande, identifierats 
som följer: A) Öppen centralgård, B) Kök med trappa till övervåningen, C) Badanläggning, D) Latrin, 
E) Stall, F) Förråd, G) Sovrum, H) matsal med förrum, J) Bageri med djurkvarn och bakugn, K) Press-
rum med vinframställning, L) Öppen gård fylld med stora förrådskärl (i centrum av modellen ovan), M) 
Loge, N) Tröskplats, O) Rum med handkvarn, P) Pressrum för oljeframställning, Q) Rum med olivkvarn 

(trapetum), R) Korridor.
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översikt över gårdens tre huvuddelar och 
de byggnader och installationer som skulle 
ingå i var och en av dem. Hos Cato och Var-
ro saknas sådana sammanställningar, varför 
uppgifter av detta slag måste hämtas ur hela 
deras verk.22

I sin översikt börjar Columella med bostads-
delen, men han fattar sig mycket kort, och 
inte heller Cato och Varro har mycket att 
säga. Helt i linje med den ökande kritiken 
mot senrepublikens och kejsartidens lyxvil-
lor ville man uppenbarligen inte gå närmare 
in på deras utformning. I ett av sina oden 
(2,15,1–8) gör sig skalden Horatius åskådligt 
till tolk för dessa känslor, endast några få år 
efter utgivandet av Varros Res rusticae:

Snart överdåd och lyx kommer ej att  
              mer

ge plats åt årdret. Fiskdammar överallt
brer ut sig större än Lucrinska
sjön, och den onyttiga platanen
besegrar almen.23 Då kommer myrten  

              och 
viol och allsköns väldoft att sprida sig
i de olivlundar som nyss var
fruktbara än för den förre ägar’n.

 
Cato, som levde vid en tid då lyxen ännu inte 
utgjorde något verkligt problem, rekom-
menderar (4) ett välbyggt hus, för då ”kom-
mer du hellre dit och oftare, egendomen blir 
bättre skött … och du får större avkastning”. 
I kapitel 14 beskriver han tämligen detalje-
rat hur en villa (uppenbarligen inte bara bo-
stadsdelen) skall byggas, från grunden till 
takåsen. Varro ger oss en intressant upplys-
ning: duvslagen för ”lantliga” duvor fanns på 
villans tak eller torn (in turribus ac columini-
bus villae: 3,3,6; 3,7,1; 3,7,8). Att villa här syftar 
på själva bostadshuset bekräftas av Palladi-
us, som uttryckligen förklarar att dessa duv-
slag brukade vara placerade ”i residenset”.24 

Ett antal arkeologiskt utgrävda romerska 
lantvillor från sen republik har också rekon-
struerats med ett eller flera torn.25

I övrigt ger oss Varro bara några hänvis-
ningar till tidens lyxvillor (3,16,15; 3,17,3) och 
deras ägare, som ”är mer angelägna att deras 
sommarmatsalar vetter åt ostsidans svalka 
men vintermatsalarna åt den nedgående so-
len än att, som de gamle, bry sig om åt vilket 
håll vinrummet och oljerummet skulle ha 
fönstren” (1,13,7). Columella tycks dock inte 
ha haft några invändningar mot detta utan 
menar, att hela bostadsdelen bör delas i en 
vinterdel och en sommardel, där inte bara 
matsalarna utan också sovrum, badrum och 
promenadytor skall placeras ”så att de kan 
ta emot så mycket sol som möjligt på vin-
tern och så lite som möjligt på sommaren” 
(1,6,1–2).26

De oftast diskuterade delarna av gårdens 
ekonomiavdelning är djurstallarna (stabula), 
som kunde vara belägna under tak, bara be-
stå av en inhägnad (praesepe) eller utgöra en 
kombination av båda för att kunna utnyttjas 
i både köld och hetta (Col 1,6,4; jfr C 14,1). 
Vi hör talas om sådana stall avsedda för kor 
och oxar (C 4; 14,1; V 1,13,1; 2,5,15–16; Col 
1,6,2–4), hästar (C 14,2; V 2,7,7; 2,7,10–11; Col 
6,30,2; 7,5,5), får (V 2,2,15; 2,2,19; Col 7,3,8; 
7,5,5; 7,5,17; o.s.v.), svin (Col 7,10,5) och getter 
(V 2,3,6; Col 7,6,6), men ofta definieras inte 
vilka djur de var avsedda för (V 1,5,4; 1,13,1; 
1,13,6; 2,2,7; 2,9,10; 3,2,10; Col 1,6,4–5).

I jämförelse med detta intresse för dju-
rens välbefinnande är det anmärkningsvärt 
hur det bara i förbigående påpekas att det 
bör finnas ”tillräckligt stora skydd för vag-
nar och all övrig utrustning, som tar skada 
av att stå ute i regn” (V 1,13,2). Columella 
(1,6,7) preciserar detta som en byggnad ”för 
att hysa alla lantbruksredskap”, i vilken ”bör 
även finnas ett låst utrymme, där man för-
varar alla eggverktyg”.27 Att man ändå var 
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medveten om betydelsen av att skydda ut-
rustningen mot stöld, framgår dock av att 
både förvaltarens och fogdens kammare 
skulle ligga i omedelbar anslutning till red-
skapsbyggnaden (Col 1,6,6–7; jfr V 1,13,2).

Slavarnas kammare (C 14,2; jfr 13,1) skall 
vetta ”mot middagssolen vid vårdagjämning-
en” (Col 1,6,3), men ”åt oxdrivare och herdar 
inrättas boningsrum i anslutning till deras 
djur, så att de lätt kommer åt att sköta dem” 
(Col 1,6,8).28 Åt kedjeslavarna lät Columella 
(1,6,3; 1,8,16) inrätta ett underjordiskt fängel-
se med små, högt belägna fönster, uppenbar-
ligen i källarvåningen. En viktig del av villa 
rustica utgjordes också av köket, ”stort och 
högt …, så att takbjälkarna inte riskerar att 
antändas och gårdsfolket bekvämt kan up-
pehålla sig där under alla tider på året” (Col 
1,6,3) – det senare så mycket viktigare som 
köket med all sannolikhet var det enda rum i 
ekonomiavdelningen som var uppvärmt un-
der vintern (V 1,13,2; jfr 1,13,6). 

Om byggnaderna i allmänhet kan vi uti-
från Catos kapitel 14–15, spridda uppgifter 
hos andra författare och från arkeologiska 
utgrävningar av en rad romerska lantvillor 
konstatera, att de i äldre tid var uppförda i 
sten, soltorkat tegel och trä, som senare er-
sattes av den romerska betongen (opus cae-
menticium).29 De kunde ha källare och torn, 
men ofta inte mer än en våning. Taket var 
under hela perioden vanligen ett sadeltak 
klätt med tegel. Att väggarna var försedda 
med fönster och dörrar, behöver knappast 
påpekas – däremot att dörrarna kunde låsas 
med nyckel (V 1,56; jfr Col 1,6,7). Nycklar i 
princip liknande våra egna var vitt spridda 
i det romerska riket. Ett stort antal har på-
träffats i Pompeii och så många som ca 300 
i legionslägret Saalburg i södra Tyskland.30

Andra delar av lantbruksfastigheten var 
belägna utomhus. Varro (1,13,3–4) menar 
att ett stort gods bör ha ”två gårdar, så att 
den ena har en damm för att under dagtid 

samla regnvatten”, avsett för att skölja djuren 
när de återvänt från arbetet på fälten eller 
från betet. Om man saknar ”rinnande vat-
ten, måste man göra cisterner under tak och 
dammar under bar himmel, de förstnämn-
da till människornas bruk, de senare för 
djurens” (V 1,11,2; Col 1,6,21).31 Vid den yttre 
gården ”bör man ha två gödselstäder” (V 
1,13,4; Col 1,6,21–22) och för uppvärmningen 
av villa urbana vedstaplar (eller möjligen en 
vedbod: C 55); därtill ”ugn och kvarn, så stor 
som det blivande antalet arbetare kräver” 
(Col 1,6,21). Hela anläggningen skall sedan 
omges av ett skyddande stängsel, eventuellt 
också en vallgrav (V 1,11,2; 1,14,1–1,15,1).

Den cirkelrunda tröskplatsen, där man 
befriade säden från agnar genom att driva 
runt oxar och andra större djur, beskrivs i 
detalj: dess konstruktion (C 91; 129; V 1,51,1–
2; Col 1,6,23; 2,19; Palladius 1,36,1; 7,1) såväl 
som dess funktion (V 1,52,1–2; Col 2,20). 
I dess omedelbara närhet borde finnas en 
lada, ”där den halvtröskade säden kan sam-
las och skyddas, om det plötsligt kommer en 
regnskur” (Col 1,6,24; jfr V 1,13,5; Palladius 
1,36,2).

Villa fructuaria slutligen bestod av lador och 
magasin för skörden, men också av arbets-
ytor som pressrummen för oliver och vin-
druvor. Detaljer rörande de senare diskute-
ras i kapitlet ”Tekniska investeringar”.32 

”Det som det skall bli olja av brukar sam-
las i högar dag för dag på en yta av brädor för 
att där jäsa lite” (V 1,55,5; jfr Col 12,52,3). När 
oliverna sedan krossats i olivkvarnar, förs 
massan till pressrummet (torcularium: C 18,1; 
66,1; 67,1–2; Col 1,6,9; 1,6,18) för att utvinna 
oljan. Denna förvarades sedan i särskilda 
magasin på markplanet (cellae oleariae: C 
66,1; 67,2; V 1,13,1; 1,13,6–7; Col 1,6,9; 1,6,18). 
Cella olearia översätts ofta med ”oljekällare”, 
liksom cella vinaria med ”vinkällare”, men 
cella betyder bara ”litet förvaringsrum”, och 
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det finns ingenting som tyder på att de nor-
malt skulle ha legat under marknivå. I stället 
betonas på flera ställen motsatsen (särskilt 
Col 1,6,9).33

De druvor som skulle pressas till vin för-
des till forum vinarium (ordagrant ”vintor-
get”: V 1,54,2), där de trampades sönder av 
arbetarna. Columella (1,6,9) skiljer på för-
varingsrum för must och vin. Han näm-
ner, att de skall ligga i markplanet (1,6,11; jfr  
V 1,11,2; 1,13,1; 1,13,6–7), men talar också om 
vinmagasin på övervåningen (1,6,20). Man 
kunde ha ett särskilt rum för att koka druv-
must och eventuellt ”en rökkammare, där 
ved kan torkas snabbt” (Col 1,6,19).

Den skördade spannmålen samlades i la-

dor och magasin (granaria, horrea: V 1,11,2; 
1,57,1–3; 1,63). Columella (1,6,9–10; 1,6,16) 
uppger att dessa låg på ett övre plan, men 
han ger även (1,6,12–17) en översikt över olika 
konstruktioner – inklusive förvaring ”under 
jord, såsom sker i vissa provinser på andra 
sidan havet” (1,6,15).34 Varro (1,13,5; jfr Col 
1,6,24) talar om ”en byggnad, under vars tak 
man kan föra in hela skörden”, belägen nära 
tröskningsplatsen, så att säden lätt kunde 
föras dit och, i fall av regn, lika snabbt fö-
ras tillbaka. Enligt Columella (1,6,9; 2,20,4) 
fanns också ett tröskrum, där säden kunde 
tröskas inomhus med käppar (bacula, fustes).

Hö, löv, hackelse och annat torrfoder för-
varades också på ett övre plan (Col 1,6,9; 2,18; 

Romersk lantvilla vid Bondorf, Baden-Würtemberg, från tiden ca 150–240 e.Kr. Huvudbyggnaden  
A, med ett par rum uppvärmda av en hypokaust, motsvarar inte bara Columellas villa urbana: på den 
inre gården påträffades de flesta av villans kvarnstenar. Byggnad B är ett tämligen sofistikerat badhus, 
med tre hypokaustvärmda rum. C är en ekonomibyggnad, troligen en lada till att förvara skörden; D, och 
möjligen även H, är stall. E har uppfattats som en helgedom, medan funktionen av F och G inte har kun-

nat fastställas. J slutligen markerar platsen för en kalkugn. 
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jfr V 1,13,1). Varro (1,56) tillägger att höet 
hellre skall placeras ”under tak än i stackar, 
eftersom det blir godare foder på det sättet”. 
För frukt hade man särskilda fruktlador 
(oporotheca: V 1,59,1–3), ”en torr och kylig 
plats … [med] fönster åt norr [så] att de kan 
ventileras men [som] dock inte saknar föns-
terluckor så att frukten … inte skrumpnar 
av en envis vind”.

Kött förvarades, rökt eller saltat, i särskil-
da köttbodar (carnaria). Cato menar att en 
lantvilla behövde tre sådana (14,2) men ger 
på ett annat ställe (162,3; jfr V 2,4,3) intryck-
et att man bara haft en. Columella (12,55,3) 
beskriver hur köttet saltas och sköljs av, för 
att sedan ”hängas upp i köttboden, dit det 
kommer lite rök, som kan torka det, om det 
ännu finns någon fukt kvar”. Varro (1,54,2) 
föreslår också köttboden som förvarings-
plats för vissa utvalda vindruvor – anled-
ningen är oklar.35

Hur alla dessa verksamheter och magasin 
förhöll sig till varandra rent fysiskt – under 
ett och samma tak eller i olika mindre bygg-
nader – klargörs inte av agrarförfattarna. 
Arkeologiska undersökningar visar dock 
att det vanliga, åtminstone under den tidi-
gare kejsartiden, var ett stort antal friståen-
de byggnader, samlade inom en rektangulär 
omfattningsmur e.dyl.36

godsets ledning
godsets högsta ledning utgjordes naturligt-
vis av ägaren, som av Cato normalt kallas 
dominus (”ägaren”, ”husbonden”) och bara 
två gånger pater familias (”familjefadern”: 
2,1; 2,7). Varro omväxlar mellan dessa be-
grepp och dessutom agricola (”lantbruka-
ren”, ”åkerbrukaren”), rusticus (”lantbon”) 
och patronus (”husbonden”). Columella an-
vänder dem alla utom patronus. 

Columella betonar vikten av ägarens re-
gelbundna närvaro på gården (1,pf.18–19; 
1,1,18–19; 7,4,1; 12,pf.10) och påpekar (1,pf.15) 

att redan Varro klagat över att ”nu vi alla 
familjefäder lämnat skäran och plogen och 
gömt oss innanför stadsmurarna” (= V 
2,pf.3; jfr 2,2,14). Redan 18 år före Varro (55 
f.Kr.) gav talaren Cicero uttryck för samma 
uppfattning (De orat. 1,58,249). Om honom 
vet vi att han endast under kortare perioder 
besökte sina många lantgods men icke desto 
mindre ansåg sig fullt kompetent att leda de-
ras skötsel: 

Vem av oss har rätt att besöka våra gods 
eller besiktiga lanthushållen för anting-
en avkastningens eller nöjets skull? Ändå 
lever ingen så helt utan synförmåga och 
förstånd, att han är totalt okunnig om 
vad sådd och skörd, vad beskärning av 
träd eller vinstockar innebär, och vilken 
tid på året eller på vilket sätt detta sker. 
Alltså behöver väl inte den, som skall in-
spektera sitt gods eller uppdraga någon-
ting rörande åkerbruket åt fogden eller 
ge befallning till förvaltaren, lära sig kar-
thagern Magos böcker utantill; vi kan väl 
ändå låta oss nöja med sunt förnuft?

Men i själva verket var detta inte något nytt 
fenomen. Redan Cato (2,1; 142) utgår ifrån 
att ägaren var bosatt på annan ort och lät 
sig nöja med sporadiska inspektioner.37 Han 
ger också (2,1–6) detaljerade föreskrifter om 
hur dessa inspektioner borde gå till: redan 
ankomstdagen (eller möjligen följande dag) 
skall ägaren besöka alla delar av gården (jfr 
Col 1,8,20), nästa dag utfråga förvaltaren om 
det utförda (och det ännu inte utförda) arbe-
tet, begära redovisning av arbetare och dags-
verken, kritisera det som i onödan eftersatts, 
gå genom räkenskaperna (jfr C 5,3) samt ge 
skriftliga direktiv om det fortsatta arbetet.

För att klara av allt detta måste ägaren na-
turligtvis själv vara väl insatt i agrara frågor 
(V 3,3,1), och hans auktoritet fick inte ifrå-
gasättas: förvaltaren ”skall se till att det som 
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ägaren befallt utförs. Han skall inte tro att 
han kan mer än ägaren” (C 5,2; jfr 143,1). Co-
lumella (1,1,19) beskriver drastiskt vad som 
kan hända på en gård som inte står under 
regelbunden kontroll, och han citerar (1,2,2) 
”ett gammalt talesätt från Cato: Den egen-
dom far mycket illa, vars ägare inte instru-
erar förvaltaren om vad som skall göras på 
den, utan lyssnar på honom”. En slarvig el-
ler rovgirig förvaltare bör snarast avlägsnas 
(Col 1,7,5). 

Ägarens hustru, domina (”ägarinnan”: C 
143,1), matrona eller mater familias (”famil-
jemodern”, ”husmodern”: Col 1,4,8; 12,pf.10; 
12,3,10), hade uppenbarligen rätt att själv 
ge order (C 143,1), men Columella (1,4,8; 
12,pf.8–9) betonar framför allt hennes för-
väntade ovilja att alls vistas på gården. Att en 
kvinna kunde vara ytterst ansvarig för sköt-
seln av ett lantgods, framgår dock tydligt av 
Varros verk, som uttryckligen är avsett att 
vara till hjälp för hans hustru Fundania ”inte 
bara så länge jag lever utan även efter min 
död” (V 1,1–4).38

I ägarens frånvaro vilade det högsta an-
svaret på en fogde (procurator). Han nämns 
bara tre gånger, och det är inte mycket vi får 
veta om honom:39 han ”bör ha nära uppsikt 
över förvaltaren” och ha sin bostad ”ovanför 
porten” (Col 1,6,7), och han skall i ägarens 
ställe inspektera tröskplatsen (Col 1,6,23).40

Men de som i praktiken administrerade 
verksamheten på godset var två arbetsle-
dare, som själva var slavar: ”Den ene kallas 
vilicus [förvaltare], den andre magister pecoris 
[boskapschef]” (V 1,2,14). På andra ställen 
där Varro nämner den senare (2,10,2; 2,10,5) 
ger han dock intrycket att det kunde finnas 
mer än en på samma gods – i motsats till 
förvaltarna, av vilka det aldrig behövdes mer 
än en (V 1,18,3–5). Om denne betydelsefulle 
person har Varro anmärkningsvärt lite att 
säga (1,13,2; 1,22,6), men Cato och Columella 
så mycket mer. Förutom spridda notiser ger 

de båda detaljerade översikter över förval-
tarens plikter, som innebar ett totalt ansvar 
för godsets skötsel, dess arbetare, ekonomi 
och inventarier (C 5; 142; Col 1,8,1–7; 11,1,1–
29): ”Han skall gå ur sängen först och gå till 
sängs sist” (C 5,5). Han skall ”dels på morgo-
nen … gå ut med husfolket, dels först i skym-
ningen trött återvända efter dagens arbete” 
(Col 12,1,3). Förvaltaren förväntades veta 
och kunna nära nog allt, men skulle – som 
ovan nämnt – ”inte tro att han kan mer än 
ägaren” (C 5,2). För att sköta räkenskaperna 
och utföra ägarens skriftliga instruktioner 
var han normalt läs- och skrivkunnig (lik-
som boskapschefen: V 2,10,10), men Colu-
mella (1,8,4; jfr 1,7,6–7) menar, i ett citat från 
Cornelius Celsus, att även en analfabet kan 
duga, ”bara han har ett mycket gott minne”: 
en sådan kunde åtminstone inte förfalska 
kassaböckerna. Palladius slutligen verkar 
snarast räkna med ägarens (eller fogdens) 
kontinuerliga närvaro på godset och näm-
ner förvaltaren (av honom kallad agri prae-
sul) bara en enda gång (1,6,18).41

Också beträffande förvaltarens kvinna, 
”husföreståndarinnan” (vilica) har Varro på-
fallande lite att säga (1,18,1; 1,18,3–5 – endast 
en kommentar till Cato), medan de båda 
andra i detalj beskriver hennes åligganden, 
nästan alla knutna till hushållet (C 142–143; 
Col 1,8,5; 12,1,1–12,2,1; 12,3,5–9).

Beträffande uppsyningsmän på mellan-
nivå, ”arbetsledare”, ”vakter” eller ”kontrol-
lanter”, använder sig de tre agrarförfattarna 
av skiftande terminologi. Cato talar om cus-
todes vid olivskörden, olivpressarna och ol-
jemagasinet (13,1; 66,1; 67,1; 144,1–2; 144,4; 
145,1–3) och om en inte närmare bestämbar 
individ med den grekiska titeln epistata (56: 
”rättaren”).42 Varro nämner dem mer diffust 
som ”de som skall leda” (qui praesint: 1,17,4; 
praefecti: 1,17,6) och förklarar att de bör vara 
sådana som ”fått viss bildning, vidare rätt-
skaffens och äldre” än de vanliga arbetar-
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na. Columella slutligen talar om monitores 
(1,9,4; 1,9,7) och operum magistri (1,8,17–18), 
som ledde grupper om som mest tio arbe-
tare. När han (ofta) talar om custodes, syftar 
han på herdar eller andra djurskötare.

gårdens och djurens säkerhet var en stän-
digt aktuell fråga, särskilt för Cato och 
Varro som var verksamma under tider, då 
den italiska landsbygden var långt ifrån 
trygg. Yttre stängsel skyddade godset från 
fientligt sinnade grannar och närboende (V 
1,14,1; 1,15,1; 1,16,1–2), medan bättre sinnade 
grannar kunde försvara en vid behov (C 4). 
Ett högt läge kunde också minska risken 
för ”plötsligt uppträdande skaror av rövare,  
eftersom de lättare kan kasta sig över gården 
utan förvarning” (V 1,12,4). För att skydda 
de betande djuren, borde man välja herdar 

som var ”snabba, viga, med lättrörliga lem-
mar, och sådana som [kunde] … rusa ut … 
och kasta spjut” (V 2,10,3).

Elden var en fruktad fiende (V 1,14,1), 
liksom tjuven (C pf.1; 144,2; 145,2; V 1,13,2; 
1,22,6; 2,10,5; Col 1,7,7; 7,3,26; 7,12,4–5; o.s.v.), 
som hölls ute av villans murar (V 3,3,1) 
och dörrar låsta med nyckel (C 5,5; 135,2;  
V 1,22,6; 1,56). Porten kunde också bevakas 
av en portvakt, annars av förvaltaren. Boska-
pens värsta fiende var vilddjuren, främst var-
gen som än i dag är vanligt förekommande i 
Italiens bergsområden. Den försvarades av 
spjutbeväpnade herdar (V 2,10,3) men fram-
för allt av vallhundar (V 2,9,1–2; 2,9,15–16; 
Col 7,12,8–9). Andra hundar skyddade vil-
lan under natten (C 124; V 1,19,13; 1,21; Col 
7,12,1–4). Möjligen har man också använt 
rävsaxar (C 135,1).43

Romulus och Remus som fåraherdar. Väggmålning från columbarium vid Porta Maggiore i Rom, prytt 
med mytologiska scener ur sagorna om Aeneas och Romulus. Slutet av första århundradet f.Kr. Nu i 

Museo Nazionale, Rom.
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Naturkatastrofer kan man i allmänhet 
inte skydda sig mot, men Varro (1,14,2–3) re-
kommenderar en vallgrav med jordvall efter 
militär förebild för att leda bort vatten från 
ett skyfall eller ett översvämmat vattendrag. 
Mest energi tycks man ha ägnat skyddet mot 
skadedjur. Universalmedlet var olivdrägg 
(amurca), med vilken man fuktade både väg-
gar och golv. Enligt Cato (91; 92; 95; 96; 98,1; 
128; 129), Varro (1,51,1; 1,57,1) och Columella 
(2,19,1) skall denna behandling ha förhindrat 
angrepp av myror, kornmask, fjärilslarver, 
skabb, fästingar, mal, råttor, mullvadar och 
ogräs.44

slavarna
Kärt barn har många namn, och detta gäller 
inte minst de romerska slavarna, som utgjor-
de förutsättningen för jordbruksproduktio-
nen i Italien under århundradena närmast 
före och efter Kristi födelse.45 Sammanlagt 
använder våra agrarförfattare åtminstone 
ett dussin olika beteckningar på dem. Co-
lumella föredrar servi (det normala latinska 
ordet för slavar), Varro servi eller homines 
(”män”), medan Cato i närmare en tredjedel 
av fallen skriver familia – ett ord som på latin 
nästan aldrig motsvarar vårt ”familj” utan 
snarare ”husfolk”, med tonvikt på dess ofria 
medlemmar. Andra vanliga uttryck är man-
cipia (egentligen ”köp”, ”äganderätt”), pueri 
(”gossar”) och operarii (”arbetare”). Hos Pal-
ladius förekommer ordet servus inte längre. 
Den exakta juridiska innebörden av hans 
ministri, famuli, servuli och servilia är oklar. 

Omfattningen – och därmed den ekono-
miska betydelsen – av det antika slaveriet 
har länge varit omtvistad. Inom den marx-
istiska historietraditionen var den så stor, 
att ”slavproduktionssättet” har fått karak-
tärisera det antika samhället över huvud. I 
dag uppfattar man i allmänhet denna bild 
som både sann och osann – osann därför att 
en på slaveriet baserad ekonomi tycks ha fö-

rekommit endast under vissa perioder och 
inom vissa geografiska områden; sann i den 
meningen att det var överskottet från slav-
arbetet som gjorde det möjligt för de härs-
kande klasserna att leva sitt behagliga liv.

Slaveriet förekommer redan i våra äldsta 
källor, hos Homeros i den grekiska världen 
och i de tolv tavlornas lag (ca 450 f.Kr.) i 
Rom, men slavarna var dyra i inköp,46 och i 
de flesta hushåll nöjde man sig länge med en-
staka, om ens någon. I den grekiska världen 
ökade slaveriets betydelse under 300- och 
200-talen men i Italien på allvar först efter 
det andra puniska kriget (218–201 f.Kr.). 
genom Hannibals härjningar på den ita-
liska landsbygden och småböndernas därav 
följande frånvaro – de fanns i stället i den 
romerska armén – utarmades det italiska 
bondeståndet. Allt fler småbrukare tvangs 
att överge sina gårdar och bege sig in till stä-
derna, framför allt Rom, där de länge kom 
att utgöra ett svårförsörjt proletariat och 
därmed en källa till ständiga bekymmer för 
de styrande.

Även om den fria småbrukarklassen inga-
lunda dog ut (se t.ex. V 1,17,2) innebar de 
sista århundradena f.Kr. en omvälvande för-
ändring av brukningsförhållandena på den 
italiska halvön. Allt större arealer köptes 
upp av den romerska överklassen, samtidigt 
som tillgången på slavar ökade dramatiskt: 
de romerska krigen kring östra Medelhavet, 
liksom det efter 166 f.Kr. allt intensivare sjö-
röveriet, garanterade de italiska godsen ett 
säkert tillflöde av slavar. Det är mot denna 
bakgrund vi måste förstå den bild som målas 
upp av Cato, Varro och Columella.

Men redan mot republikens slut, den pe-
riod då slavproduktionssättet upplevde sin 
höjdpunkt, kan vi skönja de första tecknen 
på dess annalkande undergång. Sjöröveriet, 
som – framför allt via den stora slavmark-
naden på Delos i Egeiska havet – utgjort en 
viktig förutsättning för det kontinuerliga 
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tillflödet av slavar till det italiska jordbru-
ket, tog sig efter hand sådana former att det 
kom att utgöra en fara för romerska handels-
män, inte minst dem som försörjde huvud-
staden med spannmål och andra förnöden-
heter. Den verkliga krisen inföll i början av 
60-talet f.Kr., då en piratflotta attackerade 
Roms hamnstad Ostia. genom en intensiv 
flottkampanj år 67 (vari även Varro förde 
högt befäl: 2,pf.6) stävjades sjöröveriet för 
lång tid framåt. Roms livsmedelsförsörjning 
tryggades, men tillflödet av slavar minskade 
märkbart. 

Redan de tolv tavlornas lag reglerade fri-
givandet av slavar, men det var troligen först 
mot republikens slut som företeelsen bör-
jade bli vanlig – så vanlig faktiskt, att kejsar 
Augustus i lag satte en gräns för hur stor del 
av sina slavar en ägare hade rätt att frige. De 
frigivna (libert[in]i) kom att utgöra en väx-
ande och allt mer betydelsefull andel av den 
romerska befolkningen. Många lyckades 
förvärva stora förmögenheter, andra gjorde 
sig kända som konstnärer, språklärare och 
författare; enstaka kunde t.o.m. skaffa sig en 
(inofficiell) politisk maktställning – de mest 

kända av dessa var Narcissus, Pallas och Po-
lybius, som fungerade som ett slags departe-
mentschefer under kejsar Claudius’ regering 
(41–54 e.Kr.)

De stora slavupproren, som kulminerade 
med det svårkrossade Spartacus-upproret 
73–71 f.Kr., skrämde upp de romerska med-
borgarna lika effektivt som de samtidigt 
härjande sjörövarna. Medan de senare ned-
kämpades militärt, motverkades de förra ge-
nom en efter hand allt mildare behandling 
av slavarna. En rad lagar begränsade ägarnas 
rättigheter, tills man kring mitten av 100-ta-
let e.Kr. jämställde dödandet av en slav med 
mord. Parallellt härmed minskade slaveriets 
ekonomiska betydelse. Kejsar Traianus’ krig 
i Sydvästasien 114–117 e.Kr. var de sista som 
tillförde imperiet mera betydande mängder 
av nya slavar. Under 200- och 300-talen kom 
de därför på landsbygden allt mer att ersät-
tas av halvfria torpare (coloni). 

Länge hämmades studiet av det antika 
slavsamhället av att det jämställdes med 
den organisationsform man bäst kände: 
slaveriet i de amerikanska sydstaterna och 
på Jamaica. Även om vissa paralleller onek-

Gipsavgjutning av en slav som dog i Pompeji vid Vesuvius utbrott 79 e.Kr. Notera bojorna 
som fortfarande finns kvar och som satt runt mannens vrister när han levde. Tekniken att 
fylla hålrum efter döda människor och djur med gips infördes efter inledningen av de mer 

vetenskapliga utgrävningarna på 1860-talet.
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ligen låter sig dras mellan förhållanden på 
amerikanska sockerrörs- och bomullsplan-
tager och romerska vin- och olivodlingar är 
skillnaderna dock långt större. I den antika 
världen förelåg inga rasmässiga skillnader 
mellan fria och slavar, och möjligheten till 
frigivning erbjöd ett hopp om ett bättre liv, 
som var de afro-amerikanska slavarna för-
menat. Härtill kommer de enorma skill-
nader som förelåg mellan olika antika slav-
grupper: de som straffplacerats i gruvor eller 
på galärer (med döden som enda möjliga be-
friare) på den ena extremen, och husslavar 
som i många fall behandlades som familje-
medlemmar på den andra.

Husslavarna är de, om vilka vi är bäst 
underrättade. Vi känner dem (ofta även till 
namnet) från litteraturen, särskilt Ciceros 
brev, men också från gravinskrifter o.dyl. 
När det gäller slavarna inom jordbruket är 
vi emellertid främst hänvisade till agrarför-
fattarna och enstaka avbildningar. I de se-
nare finner vi ofta, inte minst i kejsartidens 
golvmosaiker och väggmålningar, scener ur 
lantlivet som ger oss god inblick i slavarnas 
arbete i vingårdar, i olivlundar och på fälten, 
men som har föga eller intet att säga om dem 
själva. De förblir personligen ogripbara – en 
anonym massa, intressant bara genom sin 
kollektiva arbetskapacitet. 

Om det lämpliga antalet slavar vid ett gods 
lämnar bara Cato klara besked. Förutom 
förvaltaren och hans kvinna rekommende-
rar han elva vid sin olivodling om 240 plog-
land (10,1) och fjorton vid sin vingård om 100 
(11,1). Av dessa var fem respektive tio ospeci-
ficerade arbetare, vars uppgifter säkert skif-
tat åtskilligt, de övriga specialister. 

Varro (1,17–18) diskuterar och kritiserar 
Catos synpunkter och betonar att man mås-
te ta med också andra faktorer än godsets 
storlek vid beräkningarna: ”Därför måste 
man beräkna antalet slavar generellt på an-

nat sätt, och det är då bättre att göra som 
Saserna, som säger att varje plogland är till-
räckligt för att sysselsätta en arbetare i fyra 
arbetsdagar för att bli färdigt” (1,18,6). An-
talet herdar som behövs för en viss mängd 
får och hästar diskuterar han i 2,10,10–11. 
Försök har gjorts att uppskatta den faktiska 
arbetsstyrkan vid Varros gods, men resulta-
ten förblir alltför hypotetiska.

Detsamma gäller Columella, inte minst 
som han knappast ens hade ambitionen att 
beskriva ett bestämt gods.47 Men han påpe-
kar att en vingårdsarbetare borde klara av 
att sköta en yta om sju plogland (3,3,8), och 
i kapitel 2,12 ger han en detaljerad översikt 
över de många arbetsmoment som krävdes 
för olika grödor från sådd till tröskning (jfr 
1,50,3) och konkluderar:

Av denna beräkning av antalet mandagar 
dras slutsatsen att en egendom om 200 
plogland kan skötas av två ok oxar och 
lika många oxdrivare samt sex drängar, 
om där inte finns några träd. Om man 
har en trädplantering, som stödjer vin-
stockar, försäkrar dock Saserna att sam-
ma storlek kan få en tillräcklig skötsel, 
om man lägger till tre man. Denna be-
räkning lär oss att ett ok oxar kan räcka 
till för 125 skäppor [1100 l] vete och lika 
många skäppor foderväxter, så att det 
blir totalt en höstsådd om 250 skäppor 
[2200 l] och man dessutom sår 75 skäp-
por [655 l] tremånaders vårsådd (2,12,7).48

Oavsett det totala antalet slavar (uppenbar-
ligen långt fler än Catos) är det intressant att 
konstatera att Columella vill undvika alltför 
stora, och därmed mindre effektiva, arbets-
lag: ”Vidare skall grupperna inte göras stör-
re än tio man i varje, vilka man förr i tiden 
kallade dekurior. Dessa grupper var mycket 
uppskattade, eftersom detta antal mycket 
lätt kunde kontrolleras under arbetet och en 
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större mängd inte förryckte en arbetsledares 
och kontrollants uppmärksamhet.” (1,9,7).

Omfattningen av ett ”dagsverke” (opera: 
V 1,18,6; 1,50,3; Col 11,2,44) är naturligt-
vis direkt avhängigt av arbetsdagens längd 
– enligt Columella (12,1,3) från gryning till 
skymning. På vintern förväntades den dock 
fortsätta vid lampljus (C 37,3; Col 11,2,12; 
11,2,90–92), vid regnväder inomhus (C 2,3; 
23,1; 39,1–2; Col 12,3,6). Plinius d.ä. (Nat. 
18,40) formulerar principen ännu strängare: 
”Den är en usel jordbrukare som köper det 
som hans gods kunde skaffa honom, en då-
lig familjefader den som gör på dagen det 
han kunde göra på natten (utom under ett 
oväder), en sämre den som gör på vardagar 
det han borde göra på helgdagar, och sämst 
den som en klar dag hellre arbetar under tak 
än på åkern.” Några vilodagar fanns av allt 
att döma inte. Också på helgdagarna (kan-
ske med undantag av saturnalierna) pågick 
arbetet, om än med smärre inskränkningar 
(Col 2,12,8; 2,21). Cato (132,1) påpekar särskilt 
att oxdrivarna skulle vara lediga på den dag 
då det offrades för oxarnas välgång.

Redan i Catos små arbetsstyrkor fanns ett 
betydande antal slavar (tio av tjugofem) som 
hade specialiserade arbetsuppgifter: oxdri-
vare (bubulcus: 5,6; 10,1; 11,1; 22,3; 132,1), ås-
neskötare (asinarius: 10,1; 11,1), svinaherde 
(subulcus: 10,1; 11,1) och fåraherde (opilio: 
10,1; 56) – de båda senare mera allmänt be-
skrivna som ”herdar” (pastores: 149,2; 150,2). 
Anmärkningsvärt är att den ende som var 
specialiserad på godsens huvuduppgifter, 
oliv- och vinodling, var salictarius (11,1), an-
svarig för videbuskarna som användes som 
stöd för vinstockarna. Men på annan plats 
(13,1; 64,1; 66,1; 67,1) nämner Cato faktiskt 
factores och en capulator (”arbetare”; ”oljetill-
verkare”),49 och för olivskörden kräver han 
(144,4) att entreprenören skulle ”tillhanda-
hålla femtio flitiga arbetare, två tredjedelar 

av dem som plockare” (strictores, som plock-
ade oliver från träden medan leguli plockade 
upp fallfrukt).

Hos Varro och Columella har dessa spe-
cialister fått ett betydande antal kollegor 
med högst omväxlande åligganden. Men 
man bör hålla i minnet dels att många in-
divider säkert skiftade arbetsuppgifter be-
roende på årstiden, dels att Columella san-
nolikt inte beskriver en gård utan försöker 
täcka in alla upptänkliga verksamheter. Han 
klargör också (1,9,1–5) vilka egenskaper han 
ansåg särskilt lämpliga för olika specialise-
rade uppgifter. 

Störst specialisering finner vi inom bo-
skapsskötseln. Av Catos fyra yrken åter-
kommer bara två hos Varro, men alla fyra 
hos Columella: oxdrivaren (Col 5,5,13; 6,2,6), 
åsneskötaren (Col 7,1,2), svinaherden (V 
2,4,20; 2,4,22; Col 7,9,10–13) och fåraherden 
(V 2,2,20; 2,9,16; Col 7,3,14; 7,3,20; 7,3,26; 
7,4,1). I övrigt talar Varro ofta allmänt om 
herdar (1,2,13; 1,2,16; 2,1,1; 2,10,1; 2,10,4–6; 
2,11,5) och nämner därtill en nötboskapsher-
de (armentarius: 2,5,18), en hästbetäckare/
kusk (origa/auriga: 2,7,8–9; 2,8,4), en biskö-
tare (mellarius: 3,16,17) och en hönsvaktare 
(gallinarius: 3,9,7). Men när han talar om få-
gelfängare, jägare och fiskare (3,3,4) beskri-
ver han dem som artifices (”mästare”, ”skick-
liga yrkesmän”), vilket troligen inte syftar på 
slavarbetare. 

Hos Columella möter vi en stallmästare 
(1,9,2), en hästskötare (6,27,1), en biskötare 
(9,5,2; 9,8,12; 9,9,1–2; 9,9,5; 9,12,2–3; 9,14,3), 
en hönsgödare (8,7,1) samt väktare för höns 
(8,3,4; 8,5,14), gäss (8,14,1), påfågel (8,11,3) och 
vilthägn (9,1,7).

Om åkerbruket har Varro nästan ing-
enting att säga i detta avseende (endast 
1,8,6 om skördearbetare i vinodlingen) och 
Columella ganska lite. Den senare nämner 
oljetillverkare och oljepressare (capulatores: 
12,52,10–11; 12,52,13; 12,54,2), liksom vin-
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gårdsarbetare (1,9,6; 4,24,1; 4,24,7; 11,1,12). Av 
de senare får vi mer specifikt höra talas om 
grävare (4,14,1; 4,16,2; 4,17,8), bindare (4,13,1), 
beskärare (4,10,2; 4,17,5) och skördearbetare 
(vindemiatores: 3,21,6; 4,18,2), men det före-
faller svårt att tänka sig att dessa ord skulle 
hänföra sig till specialiserade arbetare – med 
all säkerhet syftar de på samma individers 
verksamhet under olika tider på året. För 
spannmålens del möter vi oxdrivaren (2,2,25; 
2,3,1), ibland kallad plöjaren (arator: 1,9,6; 
11,1,12; o.s.v.). 

godsets träd kunde ha en egen skötare 
(arborator: Col 1,9,6; 11,1,12), antagligen den-
samme som beskäraren (putator: 10,228). 
Termen holitor återges i Columella-över-
sättningen omväxlande med ”odlaren” (10,83; 
10,148; 10,177). ”kålodlaren” (10,229; 10,327), 
”köksväxtodlaren” (11,3,43), ”trädgårdsmäs-
taren” (11,3,24) och ”köksträdgårdsmästaren” 
(11,1,2; 11,2,25; 11,3,39) – uttryck som tillsam-
mans torde ge en god uppfattning om hans 
arbetsuppgifter.

En del slavar utförde sitt arbete inomhus 
– fler ju längre fram i tiden vi kommer. Det 
är tvivelaktigt om Varros snigeltillagande 
kock (3,14,3) hörde hemma på lantgården, 
men Columellas kökspersonal (11,1,19; 12,3,8) 
gjorde det säkert. Vi hör också talas om en 
portvakt (ostiarius: V 1,13,2), en uppassare 
(puer qui ministrat: V 3,5,15), snickare ( fa-
bri: Col 11,2,13; 12,3,9), väverskor (Col 12,3,8; 
jfr C 14,2) samt om dem som var ansvariga 
för bostadsavdelningen (atrienses: Col 12,3,9), 
förråden (cellarii: Col 12,3,9; 12,4,2) och fäng-
elset (ergastularii: Col 1,8,17).

Juridiskt räknades slavarna till gårdens ”in-
ventarier” (instrumenta), vilka Varro (1,17,1) 
delade in i dem som har röst (slavarna), dem 
som kan alstra ljud (t.ex. oxarna) och dem 
som är stumma (t.ex. vagnarna).50 Detta 
förhindrar inte att slavarnas situation vid 
denna tid börjat förbättras, och redan den 

betydligt mer kallhamrade Cato hade visat 
en viss omsorg om sina underlydande – om 
inte av människokärlek, så åtminstone för 
att dessa utgjorde en dyrbar investering, 
som måste hållas i lika gott skick som oxar 
och vagnar. Han påpekar sålunda (5,2) att 
det inte bör ”stå illa till med husfolket, och 
de skall inte frysa, inte gå hungriga”. De mås-
te ha ordentliga kläder (C 59; 142; V 1,17,7). 
”Man bör anordna ett utrymme där gårdens 
folk kan uppehålla sig, om de är trötta av ar-
bete, kyla eller hetta, så att de så bekvämt 
som möjligt kan återhämta sig” (V 1,13,1; jfr 
Col 1,6,3). Nära tröskplatsen bör man ”göra i 
ordning solskydd … dit arbetarna kan bege 
sig under middagstiden” (V 1,51,2).

Man med skära för spannmålsskörden i sin högra 
hand. Relief från en gravstele. Musée Municipal, 

Sens, Frankrike.
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Förvaltaren ”skall visa uppskattning för 
en god prestation” (C 5,2) och uppmuntra 
arbetsledarna med hedersbevisningar och 
belöningar (V 1,17,5–6). Förseelser bestraf-
fas (C 5,1–2; även förvaltaren: V 1,16,5). Men 
arbetsledaren skall hellre straffa med ord än 
med käppen, ”om man kan nå samma resul-
tat” (V 1,17,5), och den som blivit bestraffad 
bör tröstas (V 1,17,7). Medan Cato (2,2; 2,4; 
2,7; jfr V 3,17,8) visar föga medkänsla med 
sjuka slavar, möter vi så mycket mer av sådan 
hos Columella (11,1,18; 12,3,7–8). De som lev-
de under de sämsta betingelserna var otvi-
velaktigt kedjeslavarna. Cato (56–57) näm-
ner dem i förbigående, Varro inte alls. Men 
fastän företeelsen tenderade att bli mindre 
vanlig under kejsartiden, har ännu Columel-
la (1,6,3; 1,8,16–18; 1,9,4; 11,1,22) en hel del att 
säga om den.

Under den sena republiken blev det allt 
vanligare att förtjänta slavar belönades med 
frigivning, som automatiskt också gjorde 
dem till romerska medborgare (om än med 
något inskränkta rättigheter). De kunde 
också med tillstånd av sin ägare samla ett 
sparkapital (peculium: V 1,17,5; 1,17,7; 1,19,3; 
2,10,5), för att en gång själva kunna köpa sig 
fria. De förblev för resten av sitt liv i ett visst 
beroendeförhållande till sin förre ägare, och 
många stannade som frigivna kvar i hans 
tjänst (V 1,69,2; 2,8,1; 2,11,12; 3,2,14). Var-
ken Cato eller Varro nämner några frigivna 
jordbruksslavar, men Columella (1,8,18–19) 
bekräftar att företeelsen inte varit ovanlig.

fri arbetskraft
Även om gårdens skötsel – från Cato till Co-
lumella – i grunden vilade på de egna sla-
varna, kompletterades dessa hela tiden av 
fria arbetare. Av sådana fanns det flera olika 
slag: daglönare, arrendatorer, entreprenörer 
och hantverkare.

Daglönarna (mercennarii, operae, opera-
rii) kunde hämtas bland fattiga småbönder 

i grannskapet men framför allt ur det se-
dan Hannibalskriget i slutet av 200-talet 
f.Kr. allt mer omfattande lantproletariatet 
(C 4; 5,4; 145,1; V 1,17,2; Col 1,pf.12; 2,2,12; 
3,21,10).51 Arrendatorer (coloni), som mot viss 
betalning hyrde delar av ett gods, förekom-
mer över huvud taget inte hos Cato. Först 
ca 100 f.Kr. möter vi dem i litteraturen, 
och ännu hos Varro (1,2,17; 2,3,7) spelar de 
en mycket begränsad roll. Columella ägnar 
dem ett helt kapitel (1,7): det är uppenbart 
att de blivit långt vanligare på hans tid, men 
lika uppenbart att han – på några undan-
tag när – ansåg det bäst att undvika dem på 
sina ägor. Palladius slutligen var verksam vid 
en tid då slavarbetskraften allt mer kommit 
att ersättas av endast halvfria coloni, i teorin 
fria, men ”skrivna vid torvan” (glebae adscrip-
ti) och därmed berövade rätten att lämna det 
gods där de var bosatta – förutsättningen för 
den medeltida livegenskapen.

Däremot ansåg Cato att vissa arbetsupp-
gifter med fördel kunde läggas ut på entre-
prenad till en conductor (14,3; 150,2; jfr Col 
3,13,12) eller redemptor (144,3; 145,3). Han ger 
många exempel, varvid han använder sig av 
två olika verb: locare (”placera”) och vende-
re (”sälja”). Det förra används dels allmänt 
(2,6; 4), dels mer speciellt om bygge av hus 
och murar (14–15), plockning av oliver (144) 
och oljeberedning (145). Det senare syftar 
snarare på ett slags delarrende för plock-
ning och pressning av oliver (146) eller vin 
(147) och för vinterbete (149). En partiarius 
(”andelsägare”) slutligen tycks ha delat såväl 
arbete som vinst med godsägaren vid kalk-
bränning (16), spannmålsodling (136) och 
vinodling (137).

Vad olika slags hantverk beträffar, är det 
uppenbart att så mycket som möjligt skulle 
utföras av slavarna på godset: vävning (C 
14,2; V 1,2,21), valkning (C 14,2),52 korgflät-
ning, tillverkning av enklare träföremål och 
hampprodukter (V 1,22,1; 1,23,5–6; jfr Col 
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11,2,13; 12,3,9). Professionella yrkesmän (ar-
tifices) anlitades endast i undantagsfall, och 
när vi hör talas om läkare, veterinärer, lant-
mätare, arkitekter, valkare o.s.v., hör dessa 
uppenbart inte hemma på godset. Möjligen 
kunde de tillkallas i särskilda fall – med un-
dantag för smeder ( fabri), som man skall ”ha 
på gården” om ”städer eller byar ligger längre 
bort” (V 1,16,4). Redan Cato, som av allt att 
döma inte hade någon smed på sina gods, 
höll sig åtminstone med en smedja (C 7,2), 
där den externe hantverkaren, som skulle 
sätta samman olivkvarnarna, kunde utföra 
sitt arbete (C 21,5; 22,3; 135,7). En i grunden 
förändrad ekonomisk situation avspeglas 
hos Palladius (1,6,2), som ansåg det abso-
lut nödvändigt att ha inte bara smeder och 
snickare utan även krukmakare och tunn-
bindare på godset.

lantgodsets ekonomi
Även om den romerska överklassen åtmin-
stone i teorin levde upp till illusionen att jord-
brukarens liv var överlägset alla andra verk-
samheter (C pf.2–4; Col 1,pf.10) och även om 
Cato skall ha uppfattat jordbruket mer som 
ett tidsfördriv än en inkomstkälla, råder det 
inga tvivel om att både han och hans efterföl-
jare var ytterst medvetna om möjligheterna 
att maximera vinsten från sina investeringar 
i land.53 Cato uppmanar sina läsare att vara 
ivriga ”att sälja, inte att köpa” (2,7), framför 
allt om priset är högt (3,2), att öka avkast-
ningen (4; jfr 5,6) och regelbundet granska 
förvaltarens räkenskaper (2,5).

Avkastningen, som normalt kallas fruc-
tus, någon gång quaestus, förekommer ett 
fyrtiotal gånger hos Varro, som än mer än 
Cato tycks ha sett den som ett oeftergiv-

Scener från forum. Försäljare och kunder som bland annat handlar med metallverktyg, tyger, husgeråd 
och krukor, o.dyl. Gravyr ur Le Antichità di Ercolano esposte (1757–1792) efter nu förlorade  

väggmålningar från Pompeji. Första århundradet e.Kr.
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ligt krav (1,1,2; 1,2,8; 1,4,1–3; o.s.v.). Även om 
han betonar, att ”åkerbrukaren bör ha två 
mål för ögonen, nyttan och nöjet” (1,4,1; jfr 
1,23,4),54 gör han ingen hemlighet av att han 
främst intresserar sig för den förra. Men i 
två sammanhang använder han faktiskt de 
obestridligt pejorativa orden avaritia och 
cupiditas (”girighet”, ”snikenhet”): när han 
brännmärker den romerska överklass som 
”av girighet och mot lagarna gjort om åk-
rarna till ängar” (2,pf.4), och när han låter 
Quintus Axius förklara att ”Fircellias … 
60.000 sestertier har upptänt mig till girig-
het” (3,4,1; jfr 3,2,14–15). Axius’ girighet är 
ett genomgående tema för Varros tredje bok, 
där han intresserar sig nästan uteslutande 
för uppfödning av djur som erbjuder extra 
stor profit: bin (3,2,10–12; 3,16,10–11), fåglar 
(3,2,14–16; 3,4,1; 3,5,1; 3,6,1; 3,7,10–11; 3,9,1–2) 
och odlad fisk (3,17,2–3).

Lagen om tillgång och efterfrågan var up-
penbarligen Varro bekant (3,9,18). Färskva-
ror måste säljas omedelbart, men ”annat, 
som kan sparas, skall du sälja när priset är 
högt. Det man sparat ger nämligen ofta inte 
bara god ränta utan dubblerar till och med 
intäkten, om man tar fram det i rätt tid” 
(1,69,1). Varro är öppnare än Cato för inköp 
av nödvändig utrustning: denna ”kommer 
… inte att inkräkta på avkastningen genom 
kostnaden, och det så mycket mera om [den] 
köps i första hand från ställen där [den] kan 
köpas av god kvalitet, närmast till och till 
lägst pris” (1,22,2).

Columellas grundinställning var densam-
ma, men de allmänna rekommendationer vi 
mött hos Cato och Varro har hos honom 
ersatts av noggranna ekonomiska kalkyler, 
som syftar till en mer effektiv vinstmaxi-
mering (t.ex. 3,2,1; 3,3,10; 3,21,6). genom en 
hierarkisk organisation av arbetarna, långt 
driven specialisering och noggrann övervak-
ning kunde avkastningen hållas på en kon-
stant hög nivå.55 Palladius diskuterar mycket 

sällan ekonomiska frågor,56 men vi har ingen 
anledning att tro att hans grundinställning 
skulle ha varit en annan.

Om det andra målet som åkerbrukare en-
ligt Varro borde ha för ögonen, nöjet eller 
njutningen, har Cato nästan ingenting att 
säga – lyxliv hade ingen plats på hans gods. 
När han ger tips om hur man ”gör grekiskt 
vin” (105,1–2; 112,1–3), säger det oss framför 
allt att verkligt högklassigt vin importerat 
från den grekiska övärlden över huvud taget 
inte förekom. Och när han medger möjlig-
heten att ”du i ett sällskap vill dricka mycket 
och äta fritt” (156,1 = V 1,2,28), är det bara för 
att få ytterligare anledning att rekommen-
dera sitt medicinska universalmedel, rå kål 
behandlad med ättika.

Varro var alltså mer ambivalent. Han ta-
lar om vikten av att också så ”vad som ger en 
avkastning till njutning, som de som kallas 
fruktträd eller blommor” (1,23,4). Han ver-
kar över måttan stolt över sitt (säkert enormt 
kostbara) fågelhus i Casinum (3,5,9–17), som 
han låtit uppföra ”för nöjes skull” (3,4,2) eller 
till och med ”för själens skull” (3,5,8). Han 
har inga invändningar mot vännen Pinnius’ 
luxuösa villa vid Reate (3,1,10), men tar på  
andra ställen upp en diskussion om sam-
tidens lyxvillor i relation till tidigare genera-
tioners enklare smak (3,2,3–10; 3,3,6–7).

Tremelius Scrofas gods beröms därför att 
folk besöker dem ”inte för att se samlingarna 
av målningar … utan samlingarna av frukt-
träd” (1,2,10), och i några fall uttalar Varro 
mer öppen kritik mot det moderna över-
dådet i fråga om lantvillor (1,13,6–7; 2,pf.2), 
fiskdammar (3,3,10; 3,17,2–9) och sällsynta 
fåglar (3,6,1; 3,9,18). gästabud, även luxuösa 
sådana, beskriver Varro i positiva eller neu-
trala ordalag (1,59,2; 3,2,16; 3,4,3; 3,5,8; o.s.v.)57 
– på ett undantag när, serveringen av påfågel 
vid en installationsfest, ”vilket då berömdes 
mer av dem som var inställda på lyx än av 
stränga och goda människor” (3,6,6).
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I övrigt är det uppenbart att det nöjesliv 
som Varro alluderar till hörde hemma i Rom 
snarare än på landet: bad och idrottsanlägg-
ningar (1,55,4; 2,pf.2), teatrar (2,pf.3; 2,11,11; 
3,5,4; 3,7,7), amfiteatrar (3,5,3), kapplöpning 
och djurhetsning på cirkus (2,pf.3; 2,7,15; 
2,13,3). Möjligen har tärningsspel (1,4,3; 1,7,2) 
hört till de få nöjen som stod öppna för lant-
befolkningen. Av ett tiotal omnämnanden 
av musikinstrument syftar flöjten (1,2,15–16; 
3,17,4), cittran (2,1,3; 3,13,3) och tuban (3,16,9) 
till normalt civilt eller militärt musik-
utövande, medan de övriga faktiskt behand-
lar deras användning på lantgodset. Ett horn 
(bucina) kunde användas av svinaherden till 
att dressera kultingarna (2,4,20) eller för att 
samla hjortar och vildsvin då dessa skulle ut-
fodras (3,13,1; 3,13,3). Biodlaren kunde samla 
bin (3,16,7; jfr Palladius 5,7,5; 7,7,9) eller hjäl-
pa dem att svärma (3,16,30) med bronscym-
baler (cymbala, aes).

Columellas attityd till tidens ökande lyx 
påminner mera om Catos (8,8,10; 8,16,3–6; 
12,pf.9). Han gisslar stadsbornas nöjesliv och 
utsvävningar (1,pf.15–17) och ingår därmed 
på många sätt i den tradition som, särskilt 
sedan historikern Sallustius och skalden 
Horatius på 30- och 20-talen f.Kr., betonat 
den romerska överklassens moraliska ur-
artning och varnat för de risker den på sikt 
innebar för rikets fortbestånd.58 

Varro trycker hårt på betydelsen av sak-
kunskap hos en framgångsrik jordbrukare 
(1,4,4; 2,pf.5; 2,1,11), och han definierar klart 
de tre förutsättningarna för denna kunskap: 
”det jag själv iakttagit på mina egendomar 
under odlingen, det jag läst och det jag hört 
av erfarna odlare” (1,1,11; jfr 1,18,7–8). Till den 
egna erfarenheten lägger han ”den tidigare 
ägarens … [och] grannarnas praxis” (1,19,2; 
jfr 1,44,1). Kraven på beläsenhet gäller inte 
bara honom själv (1,1,8–19). Ledarna för ge-
taherdarna, liksom hästskötarna, skall ha 

veterinärråd nedskrivna (2,3,8; 2,7,16), och 
boskapsherden skall flitigt studera vete-
rinärmedicinska excerpter ur karthagern 
Magos skrifter (2,5,18).59 Columella baserar 
sig i stor utsträckning på sina egna erfaren-
heter – både som ung man på sin farbroders 
gods i Spanien och som mogen godsägare i 
Italien – men också Palladius hänvisar, trots 
sitt starka beroende av Columella och andra 
föregångare, påfallande ofta till sin egen 
praktik.60

En gång refererar Varro till ”de gamle” 
(antici: 1,13,6), och detsamma gör Columella 
ofta (antiqui: 1,7,2; 3,11,9; 4,11,2; o.s.v.; maiores: 
2,21,3; 3,13,11; 8,16,1; o.s.v.; veteres.: 1,pf.9; 1,1,6; 
4,30,3; o.s.v.). Vördnaden för traditionerna 
framgår också av den respekt Varro och 
Columella normalt visar sina föregångare, 
kanske speciellt Cato och Vergilius. Kritik 
förekommer (t.ex. av Cato och Sasernae: V 
1,2,22; 1,2,28; 1,18,1–6), men ändå påfallande 
sällan med tanke på de stora förändringar 
som faktiskt ägde rum inom det romerska 
jordbruket mellan Cato och Columella.

Den grundläggande ekonomiska upp-
fattningen – att man borde sälja mycket och 
köpa lite – uppmuntrade ofrånkomligen 
godsägarna att så vitt möjligt göra sina går-
dar självförsörjande. Även de som var pri-
märt inriktade på vin- eller oljeproduktion 
odlade skog och spannmål för eget behov.61 
Enklare hantverksprodukter tillverkades av 
slavarna på godset;62 mer kvalificerade så-
dana köptes färdiga – gärna långväga ifrån, 
om pris och kvalitet var tillfredsställande (C 
135,1–3; V 1,22) – eller tillverkades på gården 
av tillfälligt inhyrda specialister.

För att köp och försäljning skulle vara 
juridiskt bindande krävdes detaljerade upp-
lysningar om varan – så komplicerade, att 
den rättslärde Manius Manilius (konsul 149 
f.Kr.) till allmänhetens hjälp ställde sam-
man en skrift med formulär anpassade för 
olika tillfällen. Varro återger ett antal såda-
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na, av vilka åtminstone några uttryckligen 
härrör från Manilius’ samling – rörande får 
(2,2,5–6), getter (2,3,5), svin (2,4,5), nötkrea-
tur (2,5,10–11), åsnor (2,6,3), hästar (2,7,6), 
hundar (2,9,7) och herdeslavar (2,10,4–5).

Även om alltså inköp och investeringar 
normalt borde undvikas, är naturligtvis alla 
agrarförfattarna på det klara med att de 
ibland var nödvändiga (C 2,6; 142; V 1,8,2; 
1,22,2; Col 1,1,1; 4,3,1–5). Columella är kan-
ske den som oftast återkommer till detta, 
men även Cato, som uttryckligen varnar för 
behovet av investeringar och kontinuerligt 
underhåll (1,5–6), visar genom sina inventa-
rieförteckningar (10–11) att han inte tvekat 
att anskaffa allt som behövdes för att effek-
tivisera arbetet på sina gods. (Se kapitlet om 
tekniska investeringar.)

bondens år
Jordbruket är helt beroende av vädret och 
årstidernas växlingar, och böndernas strä-
van att skaffa sig kunskaper om dessa har 
sannolikt spelat en central roll för fram-
växten av en tillförlitlig tideräkning. Hos 
agrarförfattarna möter vi dock inte en utan 
flera: en baserad på månader och datum, en 
på månens faser, en på solens ställning, en 
på stjärnbilderna och en på iakttagelser av 
naturen.63

Att årets indelning i månader, veckor 
och dagar spelar en så påtagligt begränsad 
roll för Cato och Varro, är föga förvånande. 
Den romerska kalendern baserade sig länge 
(liksom än i dag den muslimska) på ett år 
om tolv 29,6 dagar långa månader, vilka gav 
ett ”normalår” om 355 dagar. För att få detta 
i fas med solvarvet insattes vartannat år en 
skottmånad om 22 eller 23 dagar mellan den 
23 och 24 februari. Inte heller detta var emel-
lertid nog för att ge året en korrekt längd, 
varför ett officiellt datum under den sena re-
publiken kunde infalla långt ifrån det verk-
liga. När förhållandena äntligen korrigera-

des genom Caesars reform 46 f.Kr., måste 
närmare nittio saknade dagar tillfogas. 

Cato använder aldrig den officiella kalen-
dern när han talar om jordbruket, utan en-
dast beträffande religiösa offer (143,2) eller 
juridiska avtal (146,2; 147; 148,2; 149,1; 150,1). 
Den 22/23 dagar långa skottmånaden för-
klarar det sist nämnda källstället: ”Köparen 
skall frånträda produkten 1 juni eller, om det 
är ett år med skottmånad, 1 maj.”

Varro har ett annat problem. När han 
skrev sin Res rusticae på 30-talet f.Kr., hade 
romarna redan fått en fungerande kalender, 
men två av hans tre dialoger är tänkta att ut-
spela sig före Caesars reform. Hans lösning 
är att kringgå problemet. Hans ”bondeprak-
tika” är placerad i den första boken (1,27–37), 
som tilldrar sig någon gång mellan år 59 och 
37 f.Kr.,64 men han nöjer sig ändå där med 
astronomiska dateringar bortsett från i ka-
pitel 28, där han i korthet översätter dessa 
till ”den civila kalender vi nu har”. Påpekas 
bör emellertid, att när Varros text i tredje 
boken (3,10,3) talar om ”början av februari 
eller mars”, saknas dessa ord faktiskt i hand-
skrifterna och har tillfogats av en modern 
utgivare, som hämtat dem från en likartad 
skildring hos Columella (8,14,4) – med orätt 
enligt min mening65. På Columellas tid ut-
gjorde kalendern inte längre något problem; 
hans bondepraktika (11,2) baserar sig helt på 
den civila kalendern, och detsamma gäller 
den som står att finna hos Plinius d.ä. (Nat. 
18,220–320).66

De fyra årstiderna, samma som våra, om-
nämns ofta men är så oklart definierade 
(trots V 1,28) att de knappast kan ses som 
en form av tideräkning. Däremot spelade 
månens faser uppenbarligen en stor roll 
för folktrons rekommendationer (C 29; 
31,2; 37,4; 40,1; 50,1; V 1,37,1–3), liksom för 
beräkningen av det i Medelhavet obetyd-
liga tidvattnet (en nivåskillnad på bara 2–3 
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dm: V 3,17,9). Viktigare var då solens fyra 
ytterlighetslägen, sommar- och vintersol-
stånden samt höst- och vårdagjämningarna, 
som spelar roll i alla våra agrarförfattares 
rekommendationer (C 44; 104,2; V 2,2,11; 
2,4,7; 2,11,6, o.s.v.; Col 11,2,31; 11,2,49; o.s.v.). 
Tillsammans med stjärnbildernas rörelser 
utgör de också stommen till både Varros och 
Columellas bondepraktikor.

Märkligt nog avstår Cato helt från hän-
visningar till den tideräkning som behän-
digt tillhandahålls genom studiet av stjärn-
bildernas förflyttningar. I gengäld utgår han 
inte sällan ifrån den relativa kronologi som 
erbjuds av naturen själv. Olivträd skall plan-
teras i samband med sådden (61,2); man bör 
samla trä av den tarentinska cypressen ”när 
kornet börjar gulna” (151,2); uthyrt torrt vin-
terbete skall återlämnas ”när päronträdet 
börjar blomma” (149,1), och då är det också 
dags för vårplöjningen (131). Andra verksam-
heter bestäms till ett visst antal dagar före 
(112,1) eller efter (152) vinskörden. Ängar som 
inte bevattnas skall gödslas ”när västanvin-
den börjat blåsa” (50,1).

Västanvinden (Favonius) spelar en viss 
roll även hos Varro (1,28,2; 2,1,18; 2,4,7), men 
i övrigt hänsyftar han inte särskilt ofta till 
händelser i naturen för tidsbestämning – en 
smula förvånande, då tidiga eller sena vårar 
och somrar måste ha påverkat planeringen 
av sådd och skörd även efter det att den ju-
lianska kalendern skapat ordning i den offi-
ciella tideräkningen. Columella kombinerar 
kalendern med astronomiska observationer 
och dominerande vindar men tar också hän-
syn till temperaturförhållanden och tecken 
i naturen. 

Ett problem som inte uttryckligen berörs av 
agrarförfattarna är det faktum att de eko-
nomiskt viktigaste grödorna, vin och oliver, 
var starkt säsongsbetonade. Stora arbetsin-
satser krävdes på hösten och vintern, under 
skörden och den därpå följande vin- och olje-
framställningen, medan olivodlingen under 
resten av året krävde nästan inga och vinod-
lingen mycket begränsade arbetsinsatser. 
Svårigheterna illustreras åskådligt av vidstå-
ende diagram som, månad för månad, visar 

Fördelning av den arbetstid som ägnats åt oliv-, vin- respektive spannmålsodling under årets månader 
bland 74 jordbrukare på den grekiska ön Melos år 1974. Efter Greene 1986, fig. 33.
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hur många arbetstimmar en grupp bönder 
på den grekiska ön Melos ägnade åt oliv-, 
vin- och spannmålsodling år 1974. Deras in-
satser är främst koncentrerade till perioden 
oktober till januari men är minimala under 
månaderna april, augusti och september. En 
liknande bild ges av Palladius, vars verk är 
uppdelat så att varje bok omfattar det arbete 
som borde utföras under en viss månad: mer 
än 70 % av textmassan är ägnad halvåret ok-
tober till mars, mindre än 30 % åt april till 
september. Problemet kunde lösas på två 
sätt: inhyrande av tillfällig arbetskraft un-
der skörden eller skapande av andra arbets-
uppgifter för resten av året. Uppenbarligen 
kom båda metoderna till användning.

Det säger sig nästan självt att de fasta 
arbetsstyrkorna vid Catos vin- och oliv-
odlingar inte kan ha räckt till vid skörden, 

men genom inhyrande av daglönare och ut-
läggande av vissa uppgifter på entreprenad 
kunde både han och senare Varro och Co-
lumella fylla det tillfälliga arbetsbehovet. 
Skapandet av andra sysselsättningar under 
resten av året har säkert ökat intresset för 
boskapsskötsel (inte minst uppfödandet av 
fågel och fisk) och alla former av självförsörj-
ning: spannmålsodling, köksträdgård, hant-
verk och annat som kunde utföras på godset 
året om. 

Men det är troligen också detta syssel-
sättningsbehov som uppmuntrat de romers-
ka godsägarna att dra nytta av de olika möj-
ligheter till binäringar, som gården erbjöd: 
gruvdrift, stenbrott, sandtag, kolmilning 
och framför allt tillverkning av transport-
amforor avsedda att fyllas med den egna 
produktionen av vin och olivolja.



lena larsson lovén

KVIN NOR OCH AR BETE 
I HUSHÅLL OCH LANTBRUK

Jordbruk var den grundläggande näringen 
under hela den antika perioden. Många in-
vånare i det romerska samhället var därmed 
på olika sätt beroende av lantbruket, både 
direkt och indirekt, antingen som produ-
center eller i rollen som konsumenter av 
lantbruksprodukter. Även de som var verk-
samma inom handel och transportnäring-
ar utgjorde en del av lantbruksekonomin. 
Lantbruket var i sin tur beroende av kun-
nig och duglig arbetskraft i form av fasta 
arbetsstyrkor, inhyrda personer med viss 
specialkompetens och olika slags säsongs-
arbetare.1 På lantegendomarna utgjordes ar-
betskraften till viss del av fria personer och 
till stora delar av slavar (V 1,17,2), såväl män 
som kvinnor i olika åldrar.2 Syftet med detta 
bidrag är att främst diskutera kvinnors möj-
liga roller och arbetsuppgifter i lanthushåll 
och lantbruk, så som dessa framträder hos 
de romerska agrarförfattarna Cato, Varro 
och Columella. 

kvinnor, arbete ocH  
antika källor 

I antikt källmaterial, såväl skriftliga som 
andra typer av källor, är som regel informa-
tion om kvinnor mer begränsad än om män, 
vilket försvårar all forskning om kvinnors 
villkor under antiken. Detta faktum har på-
talats åtskilliga gånger sedan den moderna 
kvinnoforskningens genombrott på 1970-ta-
let. Redan 1965, dvs. flera år innan intresset 

för kvinnohistoria blev synligt inom antik-
vetenskaperna, publicerades en kortare arti-
kel av historiken Moses I. Finley, ”The silent 
women of ancient Rome”. I artikeln disku-
terar författaren den relativa bristen på in-
formation om kvinnor i antikt källmaterial, 
i synnerhet avsaknaden av ”en kvinnlig röst”.3 
Med det avses den i princip totala frånvaron 
av skrifter författade av romerska kvinnor 
och hur sådana, om de hade funnits, skulle 
ha kunnat ge ett annat perspektiv på kvin-
nors livsvillkor än vad som nu är möjligt. 
Finleys artikel kan ses som ett av de tidigaste 
försöken i modern forskning att uppmärk-
samma skillnaden mellan kvinnor och män 
i det romerska samhället liksom hur detta 
förhållande har präglat dels de antika käl-
lorna, dels senare tiders forskning om an-
tiken. Den generella könsmässiga obalans 
som finns i källmaterialet innebär samtidigt 
både svårigheter och utmaningar i att för-
söka rekonstruera en historisk utveckling, 
som inkluderar både män och kvinnor från 
olika samhällsklasser och miljöer. 
 En annan märkbar skillnad i de antika 
källorna är den obalans som finns i mäng-
den information om stads- respektive 
landsbygdsbefolkningen i det romerska 
samhället. Betydligt mer är känt om arbete, 
arbetskraft och yrken i stadsmiljöer än om 
motsvarande förhållanden på landsbygden. 
Vår kunskap om arbete och romerska yr-
ken bygger till stor del på inskriftmaterial, 
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framför allt i form av gravinskrifter från ur-
bana kontexter. Detta grundas i den tradi-
tion som växte fram i framför allt romerska 
städer under 200-talet f.Kr., då personer 
verksamma i olika yrkeskategorier, som ex-
empelvis hantverkare och handelsmän, bör-
jade dokumentera sitt arbete med hjälp av 
yrkestitlar. Till en början gjordes det endast 
i blygsam skala, men efterhand blev det allt 
vanligare bland vissa grupper att i inskrifter 
och särskilt gravinskrifter inkludera namnet 
på ett yrke. Enligt beräkningar har ca 10 pro-
cent av det totala antalet kända inskrifter en 
yrkestitel, och detta material utgör numera 

den bästa källan till vår kunskap om romar-
nas egna namn på olika yrken.4 Framför allt 
är det män som har dokumenterat sina yr-
ken i inskrifter och betydligt färre uppgif-
ter finns av och om kvinnors arbete. Det är 
ett exempel som visar hur det är svårare att 
undersöka levnadsförhållanden för kvinnor, 
även om det givetvis inte saknas svårigheter 
att kartlägga livsvillkoren också när det gäl-
ler män i det romerska samhället, särskilt 
utanför elitgrupperna. 
 När man diskuterar romerskt arbete och 
yrken är det således viktigt att hålla i minnet 
att vår kunskap i första hand gäller stads-

Detalj från Marcus Cornelius Statius sarkofag som visar en kvinna 
som ammar sitt barn medan fadern tittar på. Daterad till omkring 

150 e.Kr. Okänd fyndort, numera på Louvren, Paris. 
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miljöer i det romerska Italien, eftersom tra-
ditionen att i inskrifter dokumentera yrken 
aldrig i någon större utsträckning etablera-
des i landsbygdsmiljöer. Det innebär att vi 
för landsbygden och inom lantbruket inte på 
samma sätt som för yrkesutövare i urbana 
miljöer har tillgång till namn på olika arbe-
ten eller för olika yrkeskategorier. Bristen på 
inskrifter med yrkesnamn från landsbygden 
ska dock inte automatiskt tolkas som att det 
inte fanns specialiserade sysslor eller arbets-
kraft med särskild kompetens inom lant-
bruket. genom jordbruksförfattarna får vi 
en del uppgifter om hur lantbruksarbetet 
var organiserat och hur det kunde fördelas 
mellan olika grupper av anställda och slavar 
på gården.5 Agrartexterna ger en viss inblick 
i hur arbetet i ett lantbrukshushåll kunde 
organiseras, och med viss variation över tid, 
men texterna erbjuder ingen detaljerad eller 
helt samstämmig beskrivning av arbetet i ett 
lantbrukshushåll.6 Dock framskymtar en 
arbetshierarki, där vissa personer i hushållet 
hade en överordnad ställning och fungerade 
som arbetsledare med ansvar för olika grup-
per av arbetande. Som den mest centrala 
arbetsledaren nämns vilicus, förvaltaren, (V 
1,2,11) som levde på godset och hade som en 
av sina uppgifter att övervaka slavarna.7 En 
vilicus antas ofta ha haft en kvinnlig partner 
som benämndes vilica, husföreståndarinna. 
Hon är den kvinna i lantbrukshushållet som 
återkommer mest regelbundet hos författar-
na och kommer att diskuteras mer i detalj 
längre fram i detta kapitel. 
 Hur specialiseringen bland grupper som 
inte hade arbetsledande ställning inom lant-
bruket delvis kunde se ut får man exempel 
på i Catos beskrivning av hur gårdar av en 
viss storlek borde organiseras. En olivodling 
om 240 plogland (iugera) skulle, enligt Cato, 
bland arbetskraften ha tre oxdrivare, en ås-
nedrivare, en svinaherde och en fåraherde 
(11,1). I Columellas text nämns även herdar 

för getter, höns (8,3–4; 8,5,14), gäss (8,14,1) 
och påfåglar (8,11,3). Det är i synnerhet hos 
Columella man får ytterligare inblickar i 
olika specialiserade arbetsuppgifter. Som 
arbetare i vingården nämns bindare, gräva-
re, beskärare och skördare (4,17,5; 4,17,8). De 
lantegendomar som odlade oliver och pro-
ducerade olivolja kunde bland arbetskraften 
ha oljetillverkare (12,52,13), och oljepressare 
(12,52,10; 12,54,2). En del av arbetet i lant-
brukshushållet utfördes av gårdens tjänste-
folk, som bl.a. hade till uppgift att förbereda 
och tillaga maten åt husfolket. I den grup-
pen kunde ingå en köksmästare, som före-
kommer både hos Columella (12,3,4; 12,3,9) 
och Varro (1,16,5), liksom en kålodlare (Col 
10,229; 10,327). Man bör dock inte räkna med 
att alla arbetsuppgifter som finns omnämn-
da i texterna förekom konstant eller utför-
des samtidigt i ett och samma lantbrukshus-
håll.8 
 Ytterligare ett antal yrkesgrupper före-
kommer i agrartexterna men omnämnda 
mer i förbigående. Exempelvis nämns snick-
are (Col 11,2,13) och läkare (Col 1,5,6). Varro 
nämner hur man ibland hellre anlitade ar-
betskraft med viss specialkompetens från 
grannar för ett år i taget än hade dem som 
fasta yrkesmän på den egna gården (1,16,4). 
Exempel på personer som i inskrifter be-
tecknade sig som läkare (medicus)9 eller oli-
ka typer av hantverkare är kända från flera 
stadsmiljöer men främst av manliga yrkes-
utövare. I dokumentationen över hantverks-
yrken återfinns ytterst få kvinnor. Ett par 
belägg finns för kvinnliga läkare (medicae)10 
som visar att det var möjligt även för kvin-
nor att praktisera som läkare i det romerska 
samhället.11 Det var ett av de få mer kvali-
ficerade romerska yrken som kunde utövas 
av kvinnor, även om läkaryrket då inte alls 
hade samma status som det kommit att få i 
modern tid. 
 Agrartexterna ger således viss inblick hur 
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arbetskraften organiserades. Vår kunskap 
om hur utövarna själva identifierade olika 
arbetsuppgifter genom exempelvis eventuel-
la yrkesbeteckningar är däremot mycket be-
gränsad, i synnerhet när det gäller kvinnors 
arbete. ”The most silent women of greece 
and Rome. Rural labour and women’s life 
in the ancient world” är titeln på en artikel 
författad av antikforskaren Walter Scheidel, 
publicerad 1995.12 De kvinnor som åsyftas i 
titeln är inte som i Finleys artikel från 1965 
enbart ”tysta”, utan här fokuserar författa-
ren på kvinnorna på landsbygden, som ka-
raktäriseras som ”de allra mest tysta” i den 
antika världen.13 Mycket lite finns doku-
menterat om dem, deras arbete och allmän-
na livsvillkor, och det finns praktiskt taget 
ingenting av kvinnor. Titeln på Scheidels 
artikel visar tydligt på de särskilda svårig-
heter som utmärker frågor kring kvinnor 
på landsbygden och deras arbete inom lant-
bruket, eftersom de är nästan helt osynliga 
i de antika källorna. Kvinnor förekommer 
visserligen omnämnda i agrartexterna men 
de spelar definitivt inte några huvudroller i 
denna genre. Författarna ger inte heller sär-
skilt detaljerade uppgifter vare sig om deras 
arbetsuppgifter eller om deras status inom 
lantbrukshushållet. Dock nämns kvinnor på 
flera ställen i texterna14 men i vilka samman-
hang? Vad sägs och vad kan vi med utgångs-
punkt i dessa relativt knapphändiga uppgif-
ter veta om kvinnors arbete och status inom 
lanthushåll och lantbruk? 

kvinnors status  
ocH arbetsuppgifter  

i Hem ocH HusHåll
Det fanns flera grundläggande skillnader 
mellan män och kvinnor i det romerska 
samhället. Juridiskt hade kvinnor en un-
derordnad ställning i förhållande till män, 
vilket exempelvis yttrade sig i att kvinnor 
var omyndiga och under i princip alla ske-

den av livet måste ha en manlig förmyndare. 
De var uteslutna från officiella uppdrag i 
statens tjänst och det ansågs direkt olämp-
ligt om kvinnor visade intresse för offent-
lig verksamhet som exempelvis politik.15 
Rent allmänt borde kvinnor inte synas för 
mycket utomhus eller i sällskapslivet. I stäl-
let för ett liv i offentlighetens ljus var deras 
liv i hög grad inriktat på giftermål, inte säl-
lan i yngre tonåren, och med hem och familj 
som centrum i tillvaron. Inom familjen hade 
de gifta kvinnorna sina viktigaste uppgif-
ter och framför allt i den biologiska rollen 
som barnaföderska. Att föda legitima barn 
inom äktenskapet blev kvinnors viktigaste 
uppgift både inom familjen och i samhället. 
Det romerska släktsystemet var patrilinjärt, 
och det var därför särskilt viktigt att söner 
föddes eftersom de innebar en kontinuitet 
i släktlinjen. Som mor till söner ökade en 
kvinna sin status både inom familjen och 
generellt i samhället.16 

Synen på manligt och kvinnligt arbete 
och dess status skiljde sig också åt. Rent ge-
nerellt var det mer accepterat för män att 
arbeta utanför hemmet. Det fanns dock 
stora skillnader mellan förväntningarna på 
män i olika sociala grupper. Män inom den 
romerska aristokratin förväntades inte ut-
öva någon yrkesverksamhet. Bland de flesta 
and ra grupper var däremot arbete och yrkes-
verksamhet en självklar nödvändighet och 
utgjorde en central del av en yrkesutövares 
identitet. 

Av tradition ansågs att romerska kvin-
nors arbete i första hand skulle ske inomhus 
och i hemmiljö. Där förväntades de arbeta 
flitigt, för familjens och hushållets bästa. Ett 
liv i lyx och sysslolöshet kunde leda till mo-
raliskt förfall och betraktades enligt gängse 
moralkod som förkastligt, medan den flitigt 
arbetande husmodern var ett långlivat ideal 
som omfattade kvinnor i flera sociala skikt. 
Att arbeta inomhus i hemmet ansågs där-
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för vara det ideala för kvinnor. Till de mer 
passande uppgifterna i denna miljö för kvin-
norna hörde textilproduktion. Ull, latinets 
lana, var den viktigaste textila fibern under 
romersk tid och en produkt från den för 
lantbruksekonomin så viktiga fåraveln.17 Att 
producera textilier kunde vara en viktig del 
i ett hushålls ekonomi. På så vis kunde t.ex. 
familjen förses med kläder, som också blev 
ett synligt bevis på kvinnors arbete och flit. 
Om textilier producerades i större mängd 
kunde de också avyttras och ge inkomster 
till hushållet. En kvinna som ”arbetade med 
ull”, dvs. framför allt med att spinna och 
väva, kom också att symbolisera en dygdig 
och moraliskt högtstående kvinna. En grav-
inskrift från Rom till minne av en i övrigt 
okänd kvinna vid namn Claudia, daterad 
till 100-talet f.Kr., sammanfattar på ett träf-
fande sätt vad som förväntades av romerska 
kvinnor i allmänhet:

Främling! 
Stanna och läs ty jag har inte mycket att 

säga. I denna anspråkslösa grav vilar
 en vacker kvinna. Hennes föräldrar gav 

henne namnet Claudia. Hon älskade 
sin make innerligt. Hon födde två söner. 

En lämnar hon ovan jord och en i jord. 
Hon var behaglig att tala med och hon 

rörde sig vackert. Hon skötte sitt hem 
och hon arbetade med ull. Det var allt, 

nu kan du gå.18

gravinskriften beskriver kortfattat vad som 
sannolikt var ett kvinnoöde likt många and-
ra i antikens Rom. Kvinnor gifte sig och för-
väntades föda barn. Den okända Claudia 
hade varit lyckosam genom att hon fött två 
söner, men den ena sonen var avliden när in-
skriften tillverkades. Det framgår inte vid 
vilken ålder sonen hade avlidit, men barna-
dödligheten i Rom var hög19 och många in-
skrifter vittnar om föräldrar som har förlorat 

barn i späd ålder eller i unga år. Claudia och 
hennes make delade alltså denna erfaren-
het med många andra romerska föräldrar. 
I övrigt beskrivs Claudia i enlighet med rå-
dande kvinnoideal, där en kvinnas primära 
uppgifter, som nämnts, bestod i att gifta sig, 
föda barn, sköta hushållet och familjen samt 
uppföra sig enligt socialt vedertagna normer. 
Det förekommer inte några uppgifter i in-
skriften om vid vilken ålder Claudia avled 
och inte heller om hon haft ett yrke, men hon 
sägs ha arbetat med ull. Det latinska uttryck 
som används för att beskriva denna syssla är 
lanam fecit vilket betyder ”hon gjorde ull”. 
Detta uttryck användes inte som en beteck-
ning för ett yrke utan fungerade snarare som 
ett slags kod för en ”kvinna av god moral”, 
oavsett om kvinnan verkligen hade arbetat 
med ull eller inte.20 Även om en kvinna som 
Claudia hade haft ett yrke kunde man välja 
att utelämna detta i gravinskriften. I stället 
fokuserade man med frasen om ull på mer 
traditionella värderingar kring kvinnor, i 
syfte att skapa en allmänt positiv bild av den 
avlidna kvinnan.
 En tydlig koppling mellan kvinnors ar-
bete med textil, i synnerhet ull, och kvinnlig 
moral möter man också i jordbrukslittera-
turen, främst hos Columella. Han nämner 
t.ex. att kvinnor i hans samtid inte längre vil-
le ägna sig åt att spinna ull som de gjort förr, 
vilket tolkades som ett uttryck för sedernas 
förfall. Likaså är samtidens förkastande av 
den äldre typen av hemvävda kläder ett ut-
slag av samma slags dekadens. Hemtillver-
kade kläder hade blivit omoderna och hade, 
enligt Columella, till stor del ersatts med 
färdigköpta och dyrbara lyxkläder. I stället 
för att själva tillverka kläderna i hushållet 
slösade kvinnorna bort familjens tillgångar 
på denna moderna lust och last, vilket stred 
mot idealbilden av den i hemmet flitigt ar-
betande husmodern (12,pf.9–10). Att köpa 
kläder var dock inte något helt nytt fenomen 
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under Columellas tid (första århundradet 
e.Kr.), eftersom färdigköpta kläder nämns 
redan i Catos text från början av 100-talet 
f.Kr. I sin uppräkning om var man bäst kö-
per olika typer av varor nämner Cato tuni-
kor, togor, mantlar, jackor och höga träskor 
(135,1).
 Traditionen med kvinnors arbete med 
ull och textil var långlivad och symboliken 
tar sig många olika uttryck i källorna, både 
i bildform och i texter.21 Ett exempel på hur 
viktigt det ansågs vara att hålla kvinnor sys-
selsatta med rätt sorts arbete återfinns hos 
författaren Suetonius i hans biografi över 
kejsar Augustus (30 f.Kr.–14 e.Kr.). Kvin-
norna i Augustus familj ska, enligt Sueto-
nius, ha ägnat sig åt ”ullarbete”, och kejsaren 
själv sägs ha burit de hemvävda kläder i ylle 
som tillverkades av kvinnorna i hushållet 
(Aug. 74). Att det är kvinnor i den kejser-
liga familjen som beskrivs på detta sätt och i 
enlighet med gammaldags ideal, passade väl 
in i den officiella bilden av kejsarfamiljen. 
Det hade stort symbolvärde, eftersom just 
Augustus på flera områden försökte åter-
skapa vad som ansågs vara gamla romerska 
traditioner. Kvinnor som ägnade sig åt att 
spinna ull och väva i hemmet var en del i den 
moraliska upprustning, där den kejserliga 
familjens medlemmar, såväl kvinnor som 
män, skulle framstå som goda förebilder för 
invånarna i samhället. Columella ger i sin 
text uttryck för samma ideal med en blick 
tillbaka till en förgången och idealiserad tid, 
då normen ansågs ha varit att kvinnor flitigt 
ägnade sig åt traditionellt arbete i hemmiljö. 
De kvinnor som i första hand åsyftas i Co-
lumellas text och vilkas beteende kritiseras 
är dominae, dvs. kvinnor som var gifta med 
ägare till lantegendomar och som hade högst 
status inom hushållet. Förutom att inte vilja 
ägna sig åt traditionellt kvinnoarbete visade 
de inte heller något större ansvar för lant-
gården där de knappt längre ville vistas, 

inte ens under ett par dagar. Istället hade 
de hemfallit åt modern ”lyx och lättja”. Förr 
däremot, hävdar Columella, hade man och 
hustru delat på ansvar och arbete för gård 
och hushåll på ett sätt så att det ”… rådde 
den största hänsyn, blandad med endräkt 
och noggrannhet …” och de samarbetade 
för hushållets bästa. Intressant att notera 
är Columellas påstående om att i detta ge-
mensamma arbete och strävan räknades 
kvinnans flit i hushållet som ” jämbördig 
med mannens verksamhet i samhället”, dvs. 
idéer om att mannens och kvinnas arbete 
och ansvar för det gemensamma hushål-
let hade likvärdig status (12,pf.7–10). I takt 
med det moraliska förfallet, som innebar att 
äldre tiders värderingar övergavs, förlorade 
ägarens hustru intresset för lantbrukshus-
hållet. Alltmer ansvar för husmoderns tidi-
gare uppgifter övergick istället till hushål-
lets före ståndarinna, vilica. 

vilica – lantegendomens 
Husföreståndarinna

En vilica fungerade som husföreståndarin-
na, med en hög position inom lantbrukets 
arbetsorganisation och framstår i texterna 
som en del av den fasta staben på lantegen-
domen. Uppgifter om föreståndarinnan fö-
rekommer hos såväl Varro som Cato och 
Columella, framför allt dock hos de två sist-
nämnda.22

 En vilica var underställd ägaren och den 
manlige förvaltaren, vilicus. Cato ger t.ex. 
rådet till en vilicus att om han av ägaren fått 
en kvinna som sambo bör han vara nöjd med 
denna och se till att hon respekterar honom 
(143,1). grundat på detta har det antagits att 
vilicus och vilica utgjorde ett par, vilket dock 
har ifrågasatts av Ulrike Roth som menar 
att det finns viss evidens för att en själv-
ständig vilica kan ha funnits i lanthushållet 
och inte enbart som partner till en vilicus.23 
Både vilicus och vilica tycks emellertid vanli-
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gen ha varit slavar, och om de två bildade ett 
par saknade de rätten att ingå ett av lagen 
godkänt äktenskap.24 Enbart friborna och 
frigivna romerska män och kvinnor kunde 
ingå legitima äktenskap, men trots att sla-
var saknade denna rättighet förekom det att 
slavar levde ihop i långvariga samboförhål-
landen och bildade familjer. Att döma av 
Catos text förväntades vilicus och vilica leva 
i en parrelation med någon slags respekt 
för varandra, även om de var slavar och inte 
själva hade valt sin partner. Här kan man se 
en spegling av de ideal, som omgav det legi-
tima romerska äktenskapet. Där var det inte 
heller alltid så att man och hustru hade valt 
varandra, utan valet av äktenskapspartner 
kunde vara mer styrt av familjens intressen 
än den enskildes önskemål. Både för söner 
och döttrar fungerade husfadern, pater fa-
milias, som förmyndare och ytterst var det 
han som godkände, och ibland även valde, 
en blivande äktenskapspartner för medlem-
mar i familjen. Trots detta möjligen ringa 
inflytande över val av maka/make förvän-
tades gifta makar under äktenskapet ändå 
utveckla en harmoni och respekt för varan-
dra, till gagn för stabiliteten i hela hushål-
let.25 De samboförhållanden som förekom 
bland slavar fungerade i praktiken som äk-
tenskap men saknade helt förankring i lag-
stiftningen och kunde endast ske med äga-
rens samtycke. Ofta tycks de emellertid ha 
uppmuntrats av ägaren, eftersom det ansågs 
vara till nytta för hela hushållet om slavarna 
levde i stabila förhållanden. Här finns dock 
möjligen en skillnad över tid som innebär, 
att det under republiken var mindre vanligt 
för slavarna att ha egna familjer men att det 
under kejsartiden blev mer accepterat och 
utbrett med slavfamiljer.26 Det kunde även 
vara ekonomiskt fördelaktigt för ägaren om 
slavars förhållanden resulterade i barn, ef-
tersom dessa automatiskt fick slavstatus och 
blev ägarens egendom. Barnen kunde sättas 

i arbete eller arbetsträning i tidiga år och på 
så sätt kunde hushållet på sikt tillföras ny 
arbetskraft utan att ägaren behövde göra in-
vesteringar genom inköp av nya slavar.
 Från den sena republiken tycks det ha bli-
vit vanligare att i större aristokratiska hus-
håll överlåta en del av tillsynen av godset till 
slavar och frigivna.27 Vilicus var en person 
i förtroendeställning och han tillhörde de 
mer privilegierade personerna i lantbruks-
hushållet. En vilicus, liksom en vilica, hade 
flera olika arbetsuppgifter och ansvarsom-
råden. Cato redogör för vad som förväntades 
av en vilica i fråga om arbete, kunskaper och 
uppförande. I Catos beskrivning framhålls 
vikten av att en vilica inte var alltför slösak-
tig. Till hennes arbetsuppgifter hörde att 
hålla huset snyggt och städat samt att innan 
hon gick till sängs ha gjort fint kring här-
den. Vissa dagar i månaden skulle hon även 
hänga en krans över härden och förrätta ett 
offer till husets skyddsgud. Vidare skulle 
hon se till att ha maten lagad åt både vili-
cus och husfolket, och hon ansvarade även 
för delar av matförrådet med bl.a. torkade 
frukter och nötter. Till sitt yttre skulle en 
vilica vara välvårdad och borde, enligt Cato, 
inte umgås för mycket med vare sig kvinnor 
i grannskapet eller andra kvinnor och inte 
heller bjuda hem dem (143,1).

Columella skriver mer detaljerat och in-
gående om ansvaret, som en vilica hade, lik-
som även om hennes utseende och i viss mån 
egenskaper. När ägarparet själva och gemen-
samt arbetade med gården fanns, enligt Co-
lumella, färre uppgifter för vilicus och vilica, 
men för husföreståndarinnan ökade de, när 
husfrun förlorade intresset för traditionella 
kvinnliga arbetsuppgifter (12,pf.10). Enligt 
Columella var det önskvärt att en vilica var 
ung, men inte alltför ung, av god hälsa och 
”varken ful eller vacker” (12,1,1). Hon skulle 
vara arbetsduglig, och det var hennes ansvar 
att fördela arbetet inomhus liksom även att 
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avgöra vilka slavar som skulle arbeta inom- 
eller utomhus samt att övervaka arbetet 
inomhus, så att det utfördes på bästa sätt. 
Även här kan man se återspeglingar av de 
ideal, som fanns kring kvinnligt arbete i all-
mänhet, vilket i första hand ansågs böra äga 
rum inomhus. Till husföreståndarinnans 
område hörde också att ha den övergripande 
kontrollen över köksregionen och över till-
gången på mat, och hennes uppgifter blev till 
vissa delar, likt husmoderns, att fungera som 
en slags arbetsledare för inomhusarbetet.28 
Det var hennes uppgift att bedöma kvalite-
ten på de varor som fördes in i hushållet samt 
också att avgöra vad som borde konsumeras 
direkt och vad som kunde lagras och hur, så 
att inget tog skada. Vidare var det hennes 
ansvar att se till att vård ordnades på bästa 
sätt och så fort som möjligt, om någon av 
hushållets slavar insjuknade. 

Vilica är den kvinna i lantbrukshushål-
lets arbetsorganisation som det finns flest 
uppgifter kring hos jordbruksförfattarna. 
De återkommande och delvis detaljerade 
uppgifterna speglar betydelsen av en vilica 
i förhållande till andra kvinnor i hushållet 
liksom hennes centrala roll i arbetshierar-
kin på lantgården.29 Hur mycket praktiskt 
arbete som en vilica själv utförde är svårt att 
definiera utifrån texterna, eftersom det of-
tast är just hennes arbetsledande funktion 
som betonas. Hennes ansvar och ställning i 
hushållet kan jämföras med en husfru i ett 
större romerskt (stads)hushåll som, även om 
hon inte själv aktivt deltog i arbetet, hade på 
sitt ansvar att leda, fördela och övervaka ar-
betet bland hushållets slavar, i synnerhet de 
kvinnliga slavarna. Husfrun hade också ett 
visst ekonomiskt ansvar för hushållets eko-
nomi, även om det var mannen som hade det 
övergripande ekonomiska ansvaret för hus-
hållets och familjens ekonomi (Col 12,pf.7–
10).

lantbruksHusHåll ocH 
textilproduktion 

På flera ställen i jordbrukstexterna före-
kommer kortfattad information om vad 
som producerades i ett lantbrukshushåll 
vid sidan av de agrara produkterna. Till den 
icke-agrara produktionen hör bl.a. ull och 
textilier. I avsnittet om hur man enligt Cato 
ska inrätta en olivodling om 240 plogland 
nämns som en del av utrustningen på går-
den två vävstolar (10,5), och i avsnittet om 
hur man bör upphandla entreprenad för att 
få en villa byggd ingår en vävstol (14,1). Väv-
stolar är en av flera slags föremål som räknas 
upp som hörande till ett hushåll, och texten 
ger intryck av att sådana hörde till standard-
utrustningen på en lantgård liksom att texti-
lier var en central del i lantgårdens produk-
tion. I samma textavsnitt hos Cato nämns 
också kar för valkare. Denna yrkesgrupp 
arbetade med tvätt av textilier men också 
med slutbehandling av nya textilier genom 
att krympa dem och göra tygets yta mjuk.30 
 Textilier kan ha producerats dels för det 
egna hushållets behov, dels för att generera 
ett överskott för försäljning. Även om det 
som nämnts redan under 100-talet f.Kr. 
fanns vissa typer av färdiga kläder att köpa 
(C 135,1) kunde också kläder och andra tex-
tila produkter tillverkas för eget behov på 
lantgården. Slavarna i familia rustica skul-
le förses med kläder, och till en del kunde 
hushållsproduktion av kläder bidra till att 
hålla dessa kostnader nere för ägaren. Pro-
ducerade man större mängder varor än vad 
som konsumerades på egendomen kunde 
överskottet säljas och i sin tur inbringa in-
koms ter till hushållet. Bland de produkter 
som Cato rekommenderar husfadern att 
med fördel sälja nämns ull (2,7), vilken kan 
antas ha producerats på den egna gården.31 
 Den epigrafiska evidens som finns från 
urbana miljöer kring romersk textilproduk-
tion omfattar i varierande grad både manlig 
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och kvinnlig arbetskraft. Som redan nämnts 
hörde arbete med ull och textilier till den 
kvinnliga arbetssfären, men den epigrafiska 
dokumentationen i flertalet textilyrken do-
mineras av manlig arbetskraft. I några fall, 
som t.ex. för vävare, förekommer både män 
och kvinnor men i ett enda fall, spinning, 
är dokumentationen av arbetskraften helt 
och hållet kvinnlig.32 Alla kända inskrifter 
över spinnerskor är gjorda av eller till min-
ne av kvinnor och det finns, som nämnts, 
flera litterära referenser till ullarbete/spin-
ning, alltid sammankopplade med kvin-
nor.33 Som nämnts inledningsvis förekom-
mer inte motsvarande typ av inskrifter med 
yrkesbeteckningar från landsbygden, men 
Columella nämner vävning som en kvinnlig 
syssla (12,3,8) och hos Varro nämns vävare 
och vävstugor (2,1,21). Enligt Columella ska 
en vilica ha inomhusarbete i beredskap för 
kvinnorna på regniga dagar eller när arbete 
utomhus av andra skäl inte var möjligt. Det 
ansågs då lämpligt att kvinnorna ägnade sig 
åt att spinna ull eller att väva. Vävningen 
underlättades av att arbetet hade förberetts 
så att kardad och spunnen ull fanns färdig 
att använda vid sådana tillfällen, varigenom 
en kvinna ”lättare kunde uppnå och fullgöra 
sitt rätta dagsverke vid vävstolen” (12,3,6). 

Det har ibland hävdats att spinna var 
en syssla som fungerade väl i kombination 
med, och samtidigt som, andra uppgifter 
utfördes i hushållet, som t.ex. att passa små 
barn.34 Enligt Plinius d.ä. var det vanligt att 
se spinnande kvinnor överallt på landsbyg-
den. De kunde ses spinna både inomhus och 
utomhus men betraktades ändå inte som 
professionella spinnerskor. Snarare var det 
en del av kvinnors självklara arbete i hus-
hållet (Nat. 26,28). Agrartexterna ger inte 
intryck av annat än att textilproduktion i 
lantbrukshushåll i huvudsak, eller möjligen 
helt och hållet, var kvinnligt arbete. Senare 
texter, där det talas om slavflickor (ancillae) 

och kvinnor som arbetade i ull, lanificae, och 
som tillverkade kläder till slavar och arbe-
tare på gården, motsäger inte heller denna 
bild.35 Det var en av familjefaderns plikter 
att ”se till att gårdsfolket är omskött och 
klätt, snarare ändamålsenligt än snyggt 
…” (Col 1,8,9). Husfadern hade det övergri-
pande ansvaret för att slavarna försågs med 
kläder, men det var kvinnornas uppgift att 
tillverka en del av de kläder som lantgårdens 
slavar klädde sig i. I det romerska samhället 
fanns inga speciellt definierade slavkläder, 
utan det var snarare kvaliteten och kläder-
nas praktiska funktion som angav bärarens 
status som arbetare och/eller slav. För slavar 
och andra arbetande grupper var plaggen 
anpassade för att arbetet skulle vara möjligt 
att utföra, alltså med hänsyn till såväl väder-
lek som arbetsmoment. I tunga och smut-
siga arbeten användes som regel kläder med 
mindre tyg, som exempelvis en kort tunica 
eller enbart ett ländkläde. I yrken av an-
nan karaktär och något högre status använ-
des t.ex. en något längre tunica. Columella 
nämner plagget paenula, en kort yllemantel 
med kapuschong, som gav skydd mot vind, 
kyla och regn (1,8,9).36 Det är ett exempel på 

1800-talsrekonstruktion av paenula, 
sedd bakifrån och framifrån.
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klädesplagg som kan ha tillverkats i lant-
gårdens egen produktion och som användes 
av gårdens arbetare. Detta plagg var därför 
användbart vid utomhusarbete även under 
den kallare delen av året. Andra plagg, som 
användes som skydd mot regn och kyla vid 
utomhusarbete, var ”lädertunikor och fod-
rade jackor” (Col 1,8,9). 
 Bilder i det antika källmaterialet ger på 
goda grunder en tolkning av att textilfram-
ställning i lantbrukshushåll till stora delar 
utfördes av kvinnor. I den mån detta alls 
har uppmärksammats i forskningen finns 
också samsyn i frågan. Den romerska tex-
tilproduktionens organisation och omfatt-
ning är däremot ett område där forskningen 
intar flera olika ståndpunkter. Varierande 
tolkningar finns kring mängden varor som 
producerades och huruvida det skedde i 

småskalig hushållsproduktion eller i form 
av storskalig produktion med professionell 
arbetskraft. Vanligtvis fokuserar diskus-
sionen på materiella lämningar från stads-
miljöer och på antika textkällor, medan 
textilproduktion i agrara miljöer hittills 
endast har diskuterats i liten omfattning. I 
ett par relativt nya studier har dock frågan 
om produktion av textiler i lantbruksmiljö-
er diskuterats. Antikhistorikern och textil-
forskaren John Peter Wild har länge forskat 
kring romerska textilier. Han har i en studie 
från 1999 argumenterat för att textilproduk-
tion i de västra delarna av romerska impe-
riet i första hand ägde rum på landsbygden 
och var en viktig del i lanthushållens pro-
duktion.37 Även Ulrike Roth har i en nyare 
studie (2007) argumenterat för en storskalig 
och inkomstbringande produktion av stora 

Klädeshandlare inspekterar ett stycke tyg. Relief från gravstele i nordöstra Gallien. 
100- eller 200-talet e.Kr. Rheinisches Landesmuseum, Trier, Tyskland.
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kvantiteter textilier i lantbrukshushållen. I 
Roths tolkning utgörs arbetskraften inom 
textilt arbete främst av kvinnliga slavar.38 
Textilproduktionen bör ha varit både om-
fattande och ekonomiskt betydelsefull för 
större lantbrukshushåll, dock utan att detta 
arbete har lämnat tydliga spår i källmateria-
let, vilket Roth framhåller .39 

kvinnligt arbete i bild 
Den romerska arbetsvärlden finns till en 
del också dokumenterad i bildform. Under 
första århundradet f.Kr. växte en ikonogra-
fi fram, som återspeglar arbete och yrken. 
Motiv med anknytning till arbetsvärlden är 
märkbar i synnerhet inom gravikonografin 
och de första exemplen inom denna genre 
är kända från Kampanien, men traditionen 
spreds sedan norrut över den italiska halv-
ön.40 Under första århundradet e.Kr. kan de 
flesta avbildningar med anknytning till ar-
betets värld lokaliseras till stadsmiljöer i de 
centrala och norra delarna av det romerska 
Italien. I bildmaterialet kan man se samma 
mönster som i inskrifter och antika texter, 
dvs. med mest evidens från städer och med 
fokus på män, medan kvinnor är mer mar-
ginaliserade. Några exempel finns dock, där 
kvinnor tydligt är involverade i yrkesarbete 
utanför hemmet. Från Roms hamnstad Os-
tia finns flera scener, som visar faktiska ar-
betssituationer där kvinnor avbildas i arbete 
i butiker och barer.41 
 En förklaring till den obalans som finns 
mellan män och kvinnor i det ikonografiska 
materialet är åter igen de romerska genus-
konstruktionerna, där professionellt arbete 
och yrken inte ansågs höra till den traditio-
nella kvinnorollen. I stället för yrkesarbete 
har man ofta valt att i avbildningarna betona 
traditionella värderingar av kvinnlighet och 
kvinnoroller, som t.ex. den gifta kvinnan och 
modersrollen.42 I de scener som finns med 
symboler för arbete utgörs ofta motiven inte 

av framställningar av faktiskt arbete utan 
oftare av scener där symboler för ett yrke el-
ler arbetsområde inkluderats. De symboler 
som regelbundet associeras till kvinnor är 
kopplade till arbetet med att spinna ull. De 
utgörs oftast av ullnystan, sländor eller en 
ullkorg, quasillum, eller en kombination av 
dessa attribut. Däremot är det faktiska arbe-
tet med att tillverka textilier, som exempel-
vis det centrala momentet vävning, praktiskt 
taget aldrig avbildat.43 
 Även inom det ikonografiska materialet 
finns en tydlig obalans mellan material från 
stad respektive landsbygd. Relativt få scener 
finns därför som illustrerar lantbruksarbe-
tet, men vissa exempel förekommer. I Ursula 
Heimbergs studie om vardagsliv och arbete 
på lantegendomar i Rhenområdet under ro-
mersk tid finns ett antal illustrationer i form 
av mosaiker från gallien. Det är utanför det 
geografiska område som de romerska jord-
bruksförfattarna intresserade sig för men 
kan ändå fungera som en illustration till ar-
bete generellt inom lantbruket. Exemplen i 
Heimbergs studie är mosaiker i form av s.k. 
månadsbilder med illustrationer till arbets-
cykeln under året och olika former av arbete 
inom lantbruket. Samtliga exempel i Heim-
bergs studie kommer från St. Romain-en-
gal i Rhônedalen och visar bl.a. scener med 
plöjning, olivskörd, hur oliver pressas, bröd-
bakning och vinskörd.44 Även i dessa bilder 
är män i majoritet, medan kvinnorna är få. I 

Romersk sländtrissa och romersk vävtyngd med 
en ovanlig, trekantig form.
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Spinnande kvinna. Ullen syns över hennes vänstra hand, medan tråden hon spin-
ner med den högra tyngs ned av en sländtrissa, vanligen av terracotta. Detalj ur 
en golvmosaik från Tabarka, Tunisien: romersk lantvilla, omgiven av oliv- och 

vinodlingar. 300-talet e.Kr. Musée du Bardo, Tunis.
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en scen återfinns dock tydligt en kvinna som 
står intill en öppen men taktäckt byggnad, i 
vilken är placerad en sädeskvarn som dras 
av en åsna med förbundna ögon.45 Kvinnan, 
som är placerad utanför byggnaden, är klädd 
i fotsida kläder och håller en lång käpp i hö-
ger hand. Möjligen övervakar hon malnings-
processen.46

 I gravkonsten från det romerska gallien 
förekommer regelbundet motiv med arbete 
alternativt symboler för arbete, men även i 
detta geografiska område framställs kvin-
nor, med få undantag, i den stereotypa rol-
len som ullarbetande dygdiga gifta kvinnor 
och mödrar.47

kvinnors arbete ocH roller  
i lantbruksHusHållet

Äktenskap, familj och barn utgjorde cen-
trala delar i romerska kvinnors liv. Till 
detta kan även läggas arbete som en viktig 
del, även om arbete utanför hemmet inte 
ansågs höra till den kvinnliga sfären. Trots 
det har merparten kvinnor varit arbetande 
men lämnat få spår i källmaterialet, i såväl 
städer som på landsbygd. Förutsättningar-
na kring en enskild individs liv har varierat 
stort, eftersom män och kvinnor i olika so-
ciala grupper hade mycket olika förutsätt-
ningar att styra och påverka sina liv. I princip 
var en kvinna alltid juridiskt omyndig, men 
en friboren, förmögen och bildad romersk 
kvinna hade naturligtvis helt andra möjlig-
heter att påverka delar av sitt liv jämfört med 
t.ex. en icke läskunnig slavinna. Exempelvis 
förväntades en högättad kvinna inte befatta 
sig med något som kunde uppfattas som pro-
fessionellt arbete medan en slavinnas grund-
läggande funktion var att fungera som just 
arbetskraft, utan rätten att bestämma över 
sitt eget liv eller med möjlighet att bygga upp 
en legitim familj. 
 I de romerska agrartexterna är kvinnor 
som grupp inte särskilt framträdande och 

ytterst få specifikt kvinnliga arbetsuppgif-
ter och yrken nämns i texterna. Hos Co-
lumella nämns vävning som ett kvinnligt 
arbete (12,3,8) liksom hur en äldre kvinna 
vaktar höns (8,2,7). Husföreståndarinnan, 
vilica, med sin arbetsledande position, är 
den kvinna som fått mest uppmärksamhet 
i agrartexterna. Även andra kategorier av 
kvinnor hörde givetvis till lantbrukshushål-
lens arbetskraft men mycket lite nämns om 
dem i texterna, och inte som enskilda indi-
vider.48

 I husföreståndarinnans funktion som 
arbetsledare ingick bl.a. att ha inomhus-
arbete i beredskap för kvinnorna att utföra 
på regniga dagar eller när arbete utomhus 
av andra skäl inte var möjligt. De kunde då 
lämpligen ägna sig åt att karda eller spinna 
ull som en förberedelse för vävningen, allt-
sammans sådant som kunde genomföras när 
arbete utomhus inte var möjligt. I Columel-
las speglas såväl traditionen med kvinnors 
arbete och textilproduktion som idén om 
en könsbaserad romersk arbetsfördelning, 
med manligt arbete utomhus och kvinnligt 
inomhus. Indirekt, men utan att närmare 
specificeras med bestämda arbetsuppgifter, 
framkommer dock i texten att kvinnor inte 
enbart arbetade inomhus. Spinning och väv-
ning kunde utföras ”under regniga dagar el-
ler när på grund av kyla eller frost en kvinna 
inte kan uträtta något lantbruksarbete ut-
omhus …” vilket indikerar att även kvinnor 
regelbundet arbetade utomhus (12,3,5–6). 
Även om det fanns föreställningar om hur 
manligt och kvinnligt arbete skulle vara 
uppdelat i utom- resp. inomhusarbete i lant-
bruket fungerade det sannolikt inte så strikt 
i praktiken. Kvinnorna, som på regniga da-
gar förväntades spinna och väva inomhus, 
kunde uppenbarligen arbeta utomhus andra 
dagar under året. Det är förmodligen bara 
ett av flera exempel på hur samma personer 
kunde ha flera arbetsuppgifter inom ett och 



• 332 • l e na  l a r s s on  l ov é n

samma hushåll. Liksom i lantbruket har sä-
kerligen även både manliga och kvinnliga 
slavar i stadshushåll många gånger haft flera 
olika uppgifter, där man tidvis växlat mel-
lan utomhus- och inomhusarbete. Vissa pa-
ralleller till att kvinnor i praktiken inte var 
helt begränsade till inomhusarbete kan man 
också se från stadsmiljöer, där kvinnor t.ex. 
arbetat som försäljerskor i olika branscher.49 
Ibland bör det ha rört sig om utomhusarbe-
te, t.ex. i form av marknadsstånd på gatan, 
och ibland inomhus i mer fasta butiksloka-
ler. Oavsett formen fanns det både i städerna 
och på landsbygden kvinnor, som arbetade 
utanför hemmet, dvs. varken i sina traditio-
nella roller eller enligt idealbilden. 
 Vad som i övrigt nämns om kvinnor i 
agrartexterna är mycket begränsat och som 
regel har författarna inte haft kvinnorna i 
fokus utan de förekommer mer som part-
ners till olika grupper av män på lantgården. 
Bland de boende på gården nämner Varro 
gruppen arbetsledare som bland annat ska 
vara erfarna av lantbruk, kunna ha en ar-
betsledande funktion men också själva upp-
muntras att delta i arbetet. De bör ha små-
boskap som betar på gården och en kvinnlig 
slav som sambo med vilken de kan få barn. 
Om de lever i en egen familj anses det göra 
dem mer stadiga och bundna vid gården (V 
1,17,5–7). Om den fria arbetskraften i form 
av småbrukare säger Varro att de själva bru-
kar jorden med hjälp av sin avkomma (1,17,2). 
Det tyder på att barnen användes som ar-
betskraft, troligen redan från unga år då de 
fick lära sig att hjälpa till, och kunde på så vis 
tränas in i arbetet och möjligen ett framtida 
yrke. Vi kan utgå ifrån att även kvinnorna 
deltog i lantbruksarbetet, även utomhus, 
och att hela familjer arbetade med vad som 
krävdes på den egna gården och för familjens 
bästa. 
 Om herdar sägs t.ex. hos Varro (2,6,10) 
att de som alltid finns hemma på gården 

hade en kvinnlig slav som partner, och till-
sammans kunde de få barn. De herdar där-
emot, som drev djuren på bete och inte hade 
fast bostad utan tillfälliga bostäder i hyddor 
kunde få kvinnor knutna till sig som följde 
dem och bl.a. lagade deras mat. Ingenting 
nämns om vilka kvinnor detta skulle kunna 
vara eller om det rörde sig om tillfälliga el-
ler långvariga relationer. Enligt Varro borde 
dessa kvinnor vara arbetsdugliga, starka och 
”inte fula”, och man hittade kvinnor med så-
dana egenskaper främst i Illyrien. Där fanns 
kvinnor som kunde driva boskap, föda barn 
utan större problem eller avbrott i arbetet, 
amma barnen, laga mat och hjälpa till med 
olika slags sysslor (2,10,7–9). Med andra ord 
var de uppenbarligen både starka och mul-
tibegåvade. Denna kvinnotyp, som inte var 
”ful”, var arbetsduglig och fertil. Hon både 
födde sina barn utan större problem och am-
made dem utan att det blev några märkbara 
avbrott i arbetet. Förutom att driva boskap 
och laga mat kunde denna illyriska ”super-
woman” klara av många olika slags sysslor, 
allt från barnafödande till boskapsskötsel. 
Kort sagt, detta kvinnliga fenomen verkar 
ha funnits till hands överallt och klarat av 
allt, oavsett vad som krävdes. Eller rör det sig 
snarare om en produkt av en manlig fantasi 
om en önskepartner?
 Några egenskaper liknande dem, som de 
illyriska kvinnorna påstås ha haft, nämns 
inte för romerska kvinnor, vars tillvaro i ett 
lantbrukshushåll till stora delar har handlat 
om att arbeta. Mängden och karaktären på 
arbetet har varierat efter status i hushållet. 
En domina, ägarens hustru, kan, trots vad 
Columella skriver, ha funnits på plats och 
fungerat som en del av hushållet och med 
högst status bland kvinnorna i hushållet. 
Möjligen kan hon ha haft en övervakande 
funktion av inomhusarbete i ett större lant-
brukshushåll. Kanske spann hon också ull 
emellanåt? Om en domina endast vistades på 
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godset under kortare perioder hade husföre-
ståndarinnan, vilica, till uppgift att övervaka 
arbetet inomhus. Den funktionen betonas 
på flera ställen i texterna, liksom hur hon 
ansvarade för hur arbetet inomhus organi-
serades och övervakade delar av hushållets 
matförråd. Utöver dessa uppgifter hade en 
vilica, om vi ska tro agrarförfattarna, diverse 
olika uppgifter inom hushållet som t.ex. att 
regelbundet förbereda offer till husgudarna. 
Möjligen hade hon fått sin position genom 
att vara partner till en vilicus eller också kun-
de det, som Ulrike Roths hävdar, baseras på 
kvinnors egen kapacitet. Även om det ex-
isterade husföreståndarinnor utan partner 
kunde uppenbarligen en kvinna, som levde 
tillsammans med en vilicus, genom honom få 
sin förhållandevis höga ställning som vilica. 
Tillsammans utgjorde de ett förvaltarpar 
som på många områden av gårdens skötsel 
kunde ersätta ägaren och dennes fru, vilket 
kan ha varit praktiskt i sådana fall då ägar-
paret inte var permanent bosatt på godset. 
En vilica hade den övergripande kontrollen 
av i synnerhet de kvinnliga slavarnas arbe-
te och bl.a. genom detta markerades hen-
nes överordnade ställning i förhållande till  
andra kvinnor i hushållet, men, som part-
ner eller inte, var hon själv underordnad en 
vilicus.
 övriga grupper av kvinnor i lantbruks-
hushållen bestod troligtvis till en mindre del 
av friborna alternativt frigivna men däremot 
till stor del av slavinnor. Många kvinnliga 
slavar, ancillae, var involverade i lantbrukets 
textilproduktion, antingen som en av flera 
andra uppgifter eller som den viktigaste 
arbetsuppgiften. Slavar var i ständig tjänst 
och det krävdes troligen att en kvinnlig slav 
arbetade alla sina vakna timmar på dygnet. 
Att karda och spinna ull var arbete som all-
tid kunde utföras, oavsett väderlek eller tid 
på dagen eller året. Det behövdes inga tunga 
redskap eller speciellt utrustade lokaler för 

detta arbete, som genom sin karaktär även 
kunde passa att utföra under t.ex. gravidi-
teter, när annat och tyngre arbete försvåra-
des. Det kunde också utföras samtidigt med 
vissa andra sysslor som t.ex. passning av de 
mindre barnen i hushållet. Trots att fram-
ställningen av textilier kunnat ha en central 
ekonomisk betydelse för ett hushåll har så-
väl produktionen som produkterna och det 
kvinnliga arbetet generellt lämnat få spår 
i källmaterialet och har därför till stor del 
blivit osynligt för eftervärlden och i histo-
rieskrivningen. 
 Kvinnors koppling till textilarbete var 
inget unikt för den romerska kulturen utan 
förekom såväl i det grekiska som i flera  
andra kulturområden, både under antiken 
och i senare historiska perioder. Det texti-
la arbetet i sig hade gamla anor men också 
en lång tradition som just kvinnligt arbete. 
Dessutom var det en långlivad symbol och 
uttryck för kvinnlighet och god moral vilket 
tydligt framträder i de antika källorna. Även 
om det romerska kvinnoidealet inte i första 
hand omfattade slavinnor påverkades ändå 
kvinnor, och män, i alla sociala gruppering-
ar av könsmässiga normer och ideal. genom 
sitt återkommande arbete med ull och tex-
tilframställning kan den ständigt arbetande 
gruppen av kvinnliga slavar trots allt länkas 
till det romerska kvinnoidealet, där kunska-
pen att spinna och väva utgjorde två bäran-
de element. Detta ideal var konstruerat för 
kvinnor i helt andra sociala skikt än slavin-
nor. Det utgick snarare från den status och 
de förutsättningar, som en icke yrkesarbe-
tande domina hade, men via rådande genus-
konstruktioner påverkades samtidigt det 
arbete som andra grupper av kvinnor kunde 
utföra, likt slavinnorna i ett lantbrukshus-
håll. Därmed finns en tydlig, men klass-
överskridande och genusbaserad, koppling 
i det kvinnliga arbetet där textilproduktion 
spelade en mycket framträdande roll. 
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VETENSK APENS BETYDELSE
investeringar i ny teknik

Jordbruket har alltid varit en utpräglat kon-
servativ verksamhet, och många redskap 
och arbetsmetoder har levt kvar mer el-
ler mindre oförändrade långt fram i tiden. 
Avgörande förändringar möter oss framför 
allt under tre historiska epoker, och dessa 
står alla i tydligt dialektiskt samband med 
befolkningstillväxt och urbanisering. Er-
sättandet av grävkäppen med det långt ef-
fektivare årdret var en förutsättning för 
den mesopotamiska stadskulturen i andra 
hälften av 3000-talet f.Kr. – en ökande icke-
jordbrukande befolkning måste försörjas av 
en allt mindre jordbrukande. Sin yttersta 
konsekvens har denna utveckling nått un-
der de senaste två århundradenas intensiva 
mekanisering, som lett till att i dag endast en 
bråkdel av jordens befolkning är direkt aktiv 
inom födoämnesproduktionen.

En tredje teknisk revolution var av av-
görande betydelse för det romerska jord-
bruket. I de grekisk-dominerade riken, som 
växt fram i det östra Medelhavsområdet 
efter Alexander den stores död 323 f.Kr., 
utgjorde en kraftig urbanisering en central 
faktor. Mängder av städer nygrundades och 
växte snabbt till betydande storlek. Ett an-
tal av dem nådde efter hand ett invånaran-
tal av flera hundra tusen, och Egyptens nya  
huvudstad Alexandria torde med tiden ha 
närmat sig en miljon – liksom även Rom 
gjorde kort före Kristi födelse. Dessa tidi-
gare okända befolkningskoncentrationer 

ställde enorma krav på infrastrukturen. 
Handeln ökade drastiskt, större och bättre 
fartyg liksom nya hamnar konstruerades, 
men utan en kraftig effektivisering av livs-
medelsproduktionen hade utvecklingen inte 
varit möjlig.

En sådan effektivisering följde dock snart. 
De hellenistiska furstehoven blev centra inte 
bara för litteratur och konst utan också för 
en vetenskaplig expansion av aldrig tidigare 
skådad omfattning. Kugghjul av olika slag 
kunde ändra en rörelses hastighet och rikt-
ning, kamaxeln och skruven kunde förvand-
la den från roterande till linjär o.s.v. Många 
av grundforskningens resultat kom också 
snart att anpassas till praktiska maskiner: 
nya kvarnar, vin- och olivpressar. Vatten-
hjulet kunde effektivisera konstbevattning-
en och lägga tidigare arida områden under 
plogen.1

Hur avspeglas då dessa tekniska fram-
steg hos de romerska agrarförfattarna? Hos 
Varro och Columella nästan inte alls, medan 
Cato är en guldgruva för detaljerad informa-
tion. Man kan fråga sig varför. Visserligen 
var många av dessa maskiner tämligen nya 
tillskott i Mellanitalien under förra hälften 
av 100-talet f.Kr. och tämligen självklara ett 
eller två hundra år senare. Men Varro och 
Columella beskriver i detalj mycket som 
knappast kan ha inneburit några omstörtan-
de nyheter för deras läsare – så varför denna 
tystnad om de mest omfattande investering-
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arna? Möjligen var både konstruktion och 
underhåll av dessa komplicerade maskiner 
vid deras tid helt i händerna på specialise-
rade hantverkare – men Cato beskrev tra-
petum i detalj, fastän redan han (21,5; 22,3) 
räknade med att en specialist behövdes för 
monteringen.

I detta kapitel behandlas alla större inves-
teringar (men inte verktyg), som behövdes 
för produktionen av spannmål, olja och vin, 
tillgång till vatten, och till sist vissa andra 
tekniska specialiteter.

produktion av spannmål
Det tidiga hackbruket luckrade bara upp 
jordens ytskikt, och åkrarna måste ligga i 
träda under långa perioder. genom upp-
finningen av årdret kunde jorden bearbetas 
djupare och det tyngsta arbetet överföras 
från mänsklig kraft till dragdjur, framför 
allt oxar, men i lättare jordar även åsnor (V 
2,6,5). Hackbruket har i vissa delar av värl-
den levt kvar in i vår egen tid, och det före-
kom på många håll även i det romerska riket. 
Men våra agrarförfattare, som vänder sig till 
större brukare, tar genomgående årdret för 
givet. Vergilius (Georg. 1,169–174) beskriver 
dess olika delar:

genast i skogen bör almen tämjas och 
 krökas med kraft till 
plogträ [buris], tills form den får av det 
 böjda och rundade årdret. 
Nu skall fästas en åtta fots stång [temo] 
 vid dess nedersta ände, 
två stycken öron [aures] och skäran 
 [dentale] på plogens 
 delade sula [dorsum].
Dessutom skall man fälla en lind till ok  
 [iugum] och en högväxt 
bok till styret [stiva], med vilket 
 bakifrån vagnen [currus] kan vridas.

Av årdrets olika delar nämns sju av våra 
agrarförfattare:

vomer (”plogbill”): C 5,6; 10,2; 11,4; 135,2; 
V 1,19,2; 1,29,2–3; Col 2,1,6; 2,2,23–24; 
2,2,26; o.s.v.

buris/bura: V 1,19,2.
temo: Col 6,2,7.
aures: Palladius 1,42,1.
dentale: Col 2,2,24.
iugum: Col 2,2,22–26; 6,2,9–10.
stiva: Col 1,9,3; 5,5,12.

Vid sidan av dessa delar nämner Varro 
(1,29,2) tabellae, ”små brädor”, som vid den 
tredje plöjningen fästes vid plogbillen och 
”täcker det sådda utsädet på svinryggarna 
och bildar fåror, där regnvattnet kan rinna 
bort”.2 Mer problematisk är Vergilius’ av-
slutade kommentar om att plogstyret kan 
”vrida vagnen”, något som svårligen låter sig 
förklaras med annat än en hjulplog – en va-
riant som normalt inte anses höra hemma i 
Italien vid denna tid. Men Vergilius’ upp-
gift får stöd av Plinius d.ä. (Nat. 18,172–173), 
som förklarar att man i Raetia galliae (nor-
ra Poslätten upp mot Alpsluttningarna) 
uppfunnit en plog med två små hjul och en 
bred plogbill, som skar av växternas rötter 
och vände jordtorvorna – med andra ord, 
en verklig plog med vändskiva.3 Det kan 
vara värt att påpeka, att både Vergilius och 
Plinius växt upp i det aktuella området (i 
Mantua respektive Como), och att den nya 
uppfinningen var av särskild betydelse där, 
med hänsyn till de tunga lerjordarna som var 
svåra att bruka med ett enkelt årder. 

För sina 240 ploglands olivodling rekom-
menderar Cato (10,2 = V 1,22,3) ”sex årder 
med billar”, för sin 100 ploglands vingård två 
(11,2; 11,4; jfr 5,6). Beroende på jordmånen 
kan man välja ”romerska” eller ”kampanska” 
årder, helst sådana med ”löst ditsatt plogbill” 
(135,2) – det senare möjligen syftande på den 
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järnbill som mot republikens slut brukade 
fästas över plogträt för att skydda det mot 
förslitning. Cato anger också lämplig längd 
på de läderremmar, som förband dragoxen 
med årdret och plöjaren (C 63; 135,5 – med 
något skiftande uppgifter).

Medan alltså Vergilius och Columella ger 
oss åtskilliga detaljer rörande årdrets kon-
struktion, Cato om deras antal och seldon, 
och Columella även noga beskriver själva 
plöjningen (Col 2,2,22–28), lämnar oss Var-

ro nästan helt i sticket. Tunga jordar kan få 
plogträet att brytas och lämna plogbillen i 
åkern (1,19,2); den hålighet som billen läm-
nar efter sig kallas sulcus, ”plogfåra” (1,29,3); 
man plöjer med oxar och årder (1,37,5); och 
att ha ”lämnat skäran och plogen” används 
metonymiskt om den som flyttat in till sta-
den (2,pf.3). Detta är allt. Uppenbarligen an-
såg inte Varro att hans hustru behövde lära 
sig något om plöjning.4

Schematisk teckning av ett romerskt årder. Plöjaren håller i styret, stiva (A), som är fäst i skäran, dentale 
(B), längst fram förstärkt av en plogbill, vomer (C) av järn. Vid skäran sitter också det böjda plogträet, 
buris/bura (D), förbundet med en trästång, temo (E), vid vars andra ände oxarnas ok, iugum, är fäst. 

Framför plogbillen kan eventuellt en järn-”kniv”, culter (F) förbereda jorden för billen.

Rekonstruktion av ett romerskt årder. Kolorerad gravyr ur Martyns Vergilius.
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Efter plöjningen måste de uppvräkta jord-
kokorna fördelas för att skapa en jämnare 
jordyta inför sådden. I dag utförs detta ar-
bete med en harv, och enkla sådana förekom 
redan inom det romerska lantbruket. Cato 
(10,3) nämner en irpex,5 Vergilius (Georg. 
1,95) en cratis, båda uppenbart ett slags stora 
krattor som kunde spännas efter oxar och 
dras över åkern.6 Av allt att döma har dessa 
primitiva harvar dock spelat en begränsad 
roll inom det romerska jordbruket. Sönder-
delningen av jordkokorna har i stället åstad-
kommits genom minst en ytterligare plöj-
ning med fårorna på tvären jämfört med den 
första, kompletterad av manuellt arbete med 
hackor (Col 2,4,2; Palladius 2,3,1). 

Sådden mekaniserades på allvar först på 
1800-talet, och detsamma gäller skörden. 
Visserligen känner vi till två enkla romerska 
skördemaskiner, vallus och carpentum, både 
genom beskrivningar i litteraturen (framför 
allt Palladius 7,2,2–4) och genom antika av-
bildningar,7 men deras användning tycks ha 
varit begränsad till slättlandet i norra gal-
lien. Också tröskningen sköttes normalt 
utan mekanisering, genom att man lät bo-
skapen gå runt på tröskplatsen eller med 
användande av tröskkäppar (bacula, fustes: 
Col 2,20,4) – den tvåledade slagan nådde 
Europa först under medeltiden. Men vi mö-
ter inte sällan olika former av tröskslädar, 
traha/trahea och tribulum/tribula. Att det 
inte här rör sig om två ord för samma före-
teelse, framgår tydligt av att de flera gånger 
nämns tillsammans.8 Vår bästa beskrivning 
av tribulum finner vi hos Varro (1,52,1), som 
också behandlar en tredje variant, en ”liten 
punisk vagn”.9

Den mest omfattande mekaniseringen ägde 
rum inom det sista steget i spannmålspro-
duktionen, förmalningen av mjöl. För till-
lagning av gröt var det nog att stöta axen i en 
mortel, men för bakning av jäst bröd måste 

vetet malas till mjöl, så att gluten frigjordes. 
Den enklaste kvarnen, den neolitiska sadel-
kvarnen, bestod av en lätt konkav understen 
över vilken av en rundad gnidsten fördes 
fram och tillbaka. Metoden var tröttande, 
ohälsosam och föga effektiv. Ändå dröjde 
det ända till 500- eller 400-talet f.Kr., innan 
de första stegen togs mot en välbehövlig ef-
fektivisering. 

Kvarnforskningen är en tämligen ny dis-
ciplin, som till stor del går tillbaka på en enda 
mans insatser, Ludwig A. Moritz, vars epok-
görande bok Grain-mills and flour in classi-
cal antiquity (1958) för första gången gav oss 
en någorlunda korrekt bild av denna speci-
ella teknologis utveckling. Dessförinnan tog 
man för givet att den senare dominerande 
vridkvarnen varit i bruk redan mycket tidigt. 
Men Moritz visade att Homeros’ kvarnpi-
gor, lika lite som den av filisteerna fängslade 
Simson, hade någon roterande kvarn att ar-
beta vid. För dem fanns bara den uråldriga 
sadelkvarnen.

Men på 400-talet (eller möjligen något 
tidigare) möter vi två helt skilda försök att 
effektivisera förmalningen. I den grekiska 
världen utvecklades den s.k. olynthiska 
kvarnen (Figur), där ett slags sadelkvarn 
placerades på ett bord och försågs med dels 
en rektangulär matartratt, som kontinuer-
ligt släppte ned ny mäld mellan kvarnste-

Rekonstruktion av olynthisk kvarn apterad på ett 
bord och med en lodrät stav såsom fäste för driv-

stången som förde överstenen fram och tillbaka. 
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narna, dels ett vridbart handtag som bättre 
kunde utnyttja arbetarens muskelkraft.10 
Men fortfarande kvarstod den reciproka rö-
relsen, som krävde att varje förflyttning av 
gnidstenen måste utgå från stillastående. 
Den olynthiska kvarnen förblev också en 
teknikhistorisk återvändsgränd.

Den definitiva lösningen på problemet 
finner vi tidigast i Spanien och Karthago – i 
form av två cirkelrunda kvarnstenar, av vil-
ka den övre (”löparen”) var försedd med ett 
vågrätt handtag, med vars hjälp den kunde 
vridas runt i en kontinuerlig rörelse (Figur). 
I mitten av överstenen fanns ett trattformat 
urtag för mälden, och den järnkrampa som 
förband stenarna kunde ställas in för mal-
ning av mer eller mindre finkornigt mjöl.

Den roterande handkvarnen har på 
många håll levt kvar in i vår egen tid, men väl 
så viktigt var att den hade förutsättningar att 
vidareutvecklas, så att vridrörelsen kunde 
utföras av djur, vattenkraft och (sedan hög-
medeltiden) vindkraft. Den timglasformade 
”pompejanska” djurkvarnen – oftast driven 
av åsnor – går tillbaka till 300-talet f.Kr. och 
nådde troligen Mellanitalien hundra år se-
nare. Vattenmöllan uppfanns sannolikt på 
200-talet f.Kr. och var i flitigt bruk åtmin-
stone sedan det första århundradet e.Kr.11

Catos olivodling hade en åsnekvarn med 
en åsna (10,1; 10,4; jfr V 1,19,3) och hans vin-
gård tre åsnekvarnar, också märkligt nog 
med en enda åsna (11,1; 11,4; jfr V 1,19,3). 
Men dessutom hade båda en mola trusatilis 
(”kvarn som puttas”) och olivodlingen en 
mola Hispaniensis (”spansk kvarn”: 10,4; 11,4). 
Uppenbarligen rör det sig här om hand-
kvarnar drivna av människor, som fanns till 
hands för tillfällig malning av smärre kvan-
titeter eller i reserv om åsnekvarnarna inte 
skulle fungera. Sådana extra handkvarnar 
förekom vid sidan av de mekaniserade anti-
ken och medeltiden igenom.12

Moritz identifierade mola trusatilis med 
den olynthiska kvarnen utifrån det svår-
emotsägbara argumentet att ingen rote-
rande kvarn rimligen kan beskrivas som 
en som ”stötes” eller ”puttas”. Några krono-
logiska problem föreligger inte heller: den 
olynthiska kvarnen var fortfarande vanligt 
förekommande i grekland under det sista 
århundradet f.Kr. Den närmast självklara 
identifikationen av mola Hispaniensis med 
en roterande handkvarn stöds nu ytterligare 
av dennas tidiga förekomst på den Iberiska 
halvön.13

På två ställen nämner Cato (10,4; 11,2) mo-
lilia, i förra fallet tre, i det senare ett. Ordet 
molile är uppenbart avlett av mola (”kvarn”, 
”kvarnsten”), men dess betydelse är oklar – 
det förekommer inte annars i den latinska 
litteraturen. Det uppfattas oftast som ett 
slags seldon eller dragrep för åsnan som drog 
timglaskvarnen. Moritz påpekar, att Catos 
vingård endast hade ett molile till tre åsne-
kvarnar och föreslår i stället att det var ett 
bord till den olynthiska kvarnen.14 Någon 
säker slutsats förefaller inte möjlig.

Varro (1,20,4; 2,6,5; jfr 1,63) och Columel-
la (6,37,1; 7,1,3) nämner endast åsnekvarnar. 
Förekomsten av roterande handkvarnar på 
deras gods kan vi nog ta för given, även om 
de inte fann det mödan värt att nämna dem. 

Rekonstruktion av olynthisk kvarn apterad på ett 
bord och med en lodrät stav såsom fäste för driv-

stången som förde överstenen fram och tillbaka. 
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Däremot har deras totala tystnad rörande 
vattenmöllan genererat en del kommentarer. 
På Catos tid är det föga sannolikt att denna 
uppfinning nått Mellanitalien, på Varros är 
det tänkbart,15 men på Columellas tämligen 
säkert. Varför nämner då inte den sistnämn-
de denna viktiga innovation?

Försöken att utifrån Columellas tystnad 
dra slutsatsen att vattenmöllan trots allt 
hade fått ett endast ringa genomslag över-
tygar mig inte.16 Jag har tidigare påpekat 
att ”den ställde speciella krav på vattentill-
gång och lämpliga kvarnställen och därför 
inte kunde användas allmänt”.17 Detta må 
vara sant, men den viktigaste förklaringen 
är nog enklare än så: i motsats till Cato ger 
Columella inga detaljerade upplysningar 
om någon enda av godsets maskiner. Oliv-

kvarnar, liksom oliv- och vinpressar, berörs 
bara i förbigående, och när han på två ställen 
åtmin stone nämner åsnekvarnarna gör han 
det inte för kvarnarnas skull utan för att han 
råkar tala om djuren.

produktion av olivolja
Oliven är ett känsligt träd, som lätt slås ut av 
hårda vintrar. Den förekommer därför bara 
i en begränsad del av Medelhavsvärlden, sö-
der om Pyreneerna, Alperna och Balkan-
halvöns bergsmassiv. Inte heller i arida om-
råden som delar av Nordafrika spelar den 
någon nämnvärd roll. Ändå var olivträdet 
den antika världens utan jämförelse vikti-
gaste källa för matolja, även om också sesam-
frön var av betydelse, framför allt i Egypten 
och Mesopotamien.

Olivkvarn (trapetum) och spannmålskvarn från Pompeji. Italiensk gravyr från 1700-talet. 
Maskinernas trädelar saknas: anordningarna för att lyfta upp malstenarna och de horisontella 

axlarna med vilka de drevs. 
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Utvinning av olivolja18 omfattar en rad 
moment, av vilka två tidigt mekaniserades, 
krossandet (malningen) och pressningen, 
medan skörden och särskiljandet av oljan 
från olivens vatteninnehåll förblev rent ma-
nuella verksamheter. Krossningen frigjorde 
fruktköttet från kärnan; genom pressningen 
utvanns oljan ur fruktköttet.

Liksom i frågan om den antika mjölkvar-
nen lades grunden för alla moderna studier 
av olivkvarnar och pressar av en enskild fors-
kare, i detta fall dansken Aage g. Drach-
mann, som i sin Ancient oil mills and presses 
(1932) i detalj interpreterade beskrivningarna 

hos Cato, Plinius d.ä. och Heron av Alexan-
dria i ljuset av arkeologiska fynd.19 De senare 
var ännu av mycket begränsad omfattning, 
men de har under det senaste halvseklet 
växt dramatiskt i antal och bekräftar nu på 
det hela taget Drachmanns slutsatser.20

I sin enklaste, ursprungliga form torde oliv-
kvarnen liksom mjölkvarnen ha bestått av 
en lätt konkav understen och en mindre 
översten – som för olivernas del snarare 
rullades över ”mälden” än gneds. Sådana 
kvarnar levde sannolikt vidare på fattiga 
småbruk antiken igenom21 och förekom i 
grekland ännu på 1900-talet.22 Först på 
500-talet f.Kr. möter vi med säkerhet nya 
tekniska lösningar i den grekiska världen i 
form av trapetum, en vridkvarn som av allt 
att döma var tidigare än den äldsta roteran-
de mjölkvarnen.23

Trapetum var uppenbarligen den enda 
olivkvarn Cato kände till (3,5; 12; 18,2; 18,5; 
145,1; 146,3). I kapitlen 20–22 (komplettera-
de av 135,6–7) ger han en ytterst detaljerad 
beskrivning av dess konstruktion.24 I bifo-
gade rekonstruktionsritningar sammanfat-
tar Drachmann sin tolkning av texten.

Understenen (Mor[tarium], ”morteln”, 
”kvarnskålen”) är på insidan urholkad i form 
av nedre delen av en sfär, men har i mitten 
kvar en lodrät mittpelare (Mi[liarium]) som 
bär upp den horisontella träaxel (Cu[pa]), 
med vilken de segmentformade kvarnste-
narna (O[rbes]) drevs runt. Axeln hålls på 
plats av en lodrät järntapp (Co[lumella]), fix-
erad med bly i centrum av mittpelaren. Så 
långt är konstruktionen enkel, men för att 
axeln skall hållas exakt på plats och lämna 
det avstånd mellan skålen och kvarnstenar-
na, som behövs för att olivkärnorna inte skall 
krossas, är den försedd med en rad detaljer, 
somliga av trä – kilar kring järntappen, hyl-
sor, nav (Mod[ioli]) kring axeln och små ring-
ar [orbiculi] vid kvarnstenarna – men andra 

Tvärsnitt genom Catos Olivkvarn (trapetum). För-
kortningarna för maskinens delar förklaras i tex-

ten. Från Drachmann 1932, fig. 1.

Detalj av tvärsnitt genom Catos olivkvarn (trape-
tum). Förkortningarna för maskinens delar förkla-

ras i texten. Från Drachmann 1932, fig. 7.
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och viktigare av järn: bussningar (Cun[icae]) 
fästa vid axeln med dubbla spikar (Cl[avi]), 
ett rör (Fi[stula]) runt järntappen, en skyd-
dande plåt mellan axeln och mittpelaren, 
ett antal järnbleck (La[minae]) runt axelns 
mittparti, fyra halvcylindrar (Im[brices]) 
mellan axeln och trähylsorna, justeringski-
lar (Li[brarium], Lib[rator]) för fininställning 
av axeln samt fyra ringar (Ar[millae]) runt 
axeln för att skydda denna och spiken från 
förslitning. Betydelsen av cupulae (”små ax-
lar”) är omtvistad.

Kvarnstenar (orbes) har nu påträffats i 
mycket stort antal och i skiftande storlekar. 
Cato (135,6–7) räknar med tre normalmått: 
understenens diameter ca 133, 126 och 118 cm, 
kvarnstenarnas höjd/diameter ca 104, 98 
och 94 cm. Han förklarar uttryckligen (3,5) 
att de på en olivgård bör vara ”av olika storle-
kar, så att man kan skifta om kvarnstenarna 
blir slitna”. En större, sliten sten kunde alltså 
huggas om för att passa till en mindre kvarn. 
Endast den minsta storleken blev oanvänd-
bar, då den tjänat ut. Det är också av detta 
skäl som Cato (22,4) påpekar att man bör 
välja den största storleken, ”om [man] skall 
skaffa [nya] kvarnstenar till gamla kvarnar”. 
Att dimensionerna inte skiftar mer än de 
faktiskt gör hänger sannolikt samman med 
att träaxeln måste befinna sig på lagom höjd 
för att skjutas fram av två normalväxta sla-
var. Ingenting tyder på att trapetum någon-
stans drevs av djur eller annan icke-mänsklig 
kraft. 

Trapetum förblev i bruk antiken igenom, 
men den var inte den enda mekaniserade 
olivkvarnen. Varro (1,55,5) definierar ut-
tryckligen trapeta som ”olivkvarnar” (molae 
oleariae), medan Columella (12,52,6) uppen-
barligen uppfattar dem som två olika maski-
ner, av vilka mola olearia ”är lättast att sköta, 
då den kan sänkas ner eller höjas upp efter 
hur stora oliverna är, så att inte kärnan kros-
sas, vilket förstör smaken på oljan”. Det är 

troligen också denna maskin han syftar på 
med uttrycket suspensa mola, ”upphängd” 
eller ”upphöjd” kvarn (Col 12,51,2; 12,54,2).25

Columella (12,52,6) nämner också en me-
tod att krossa oliver som han kallar ”ränna 
och sandaler” (canalis et solea), kanske helt 
enkelt ett avlångt kar där oliverna trampa-
des med ett slags träskor, ungefär som vid 
trampningen av vindruvor.26 Han fortsätter 
(12,52,7): ”Det finns också en apparat som 
liknar en upprättstående trösksläde, och 
den kallas tudicula [liten hammare]. Den gör 
en inte oäven nytta, utom att den ofta går 
sönder och låser sig, om man har i för mycket 
oliver.” Den ”lilla hammaren” kan möjligen 
identifieras med några föremål med metall-
piggar, som påträffats i det romerska Nord-
afrika,27 mola olearia tämligen säkert med en 
maskin känd från både arkeologiska fynd 
och antika avbildningar. Det handlar om en 
s.k. kollergång med två cylindriska stenhjul 
som vrids runt en central axel på ett runt 
men plant underlag.28

Mola olearia. Rekonstruktion av en olivkvarn med 
kollergång påträffade i en större lantvilla vid Set-
tefinestre, nära Cosa i mellersta Etrurien. Kvarn-
stenen roterade i sitt kar, driven av en åsna medelst 
en stång fäst dels i stenen, dels i en central, lodrätt 

columella. Andra århundradet e.Kr.
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När oliverna krossats, placerades fruktmas-
san i en press där oljan utvanns.29 Åtmin-
stone sedan 500-talet f.Kr. och ända in på 
1900-talet förblev principen för denna press 
densamma (C 18): En horisontell bjälke, 
pressbommen (prelum), är vid sin ena ände 
fäst i två lodräta stockar eller stenpelare 
(arbores) och har nära den andra en tyngd 
som pressar den nedåt. Bommen fungerar 
därmed som en hävstång i förhållande till 
fruktmassan, som placerats mellan en press-
botten, ”altaret” (ara) och ett lock, ”digeln” 
(orbis). Pressbottnen vilar på en stenplatta 
omgiven av en cirkelrund ränna, som leder 
oljan ut genom en mynning till ett nedanför 
placerat kärl.

I äldsta tid var tyngden som tryckte ned 
pressbommen helt enkelt en stor sten, men 
under hellenistisk tid utvecklades mer sofis-
tikerade lösningar. Den fria änden av bom-
men placerades mellan två lodräta stolpar 
(stipes) och drogs ned med hjälp av träskru-
var eller ett vindspel (sucula) med hävarm 
(vectis) och eventuellt block och talja (trochi-
leae Graecanicae: C 3,5–6; trocliae: C 12). Den 
här avbildade pressen ger en god bild av den 
som Cato beskriver i kapitel 18.30

Det är också denna press som Plinius 
d.ä. (Nat. 18,317) nämner i förbigående mer 
än två hundra år senare: ”De gamla drog ner 
dem [= pressbommarna] med hjälp av rep 
och läderremmar och hävarmar.” Men på 
hans tid ansågs denna lösning uppenbarli-
gen inte längre tillfyllest. Varro (1,22,3 [= C 
10,2]) och Columella (12,51,1; 12,52,10) näm-
ner olivpressar mycket kortfattat och ger 
ingen antydan om deras konstruktion, men 
åtminstone den senare torde ha använt sig 
av något slags skruvpress, en apparat, som vi 
känner bäst från beskrivningar hos Heron 
av Alexandria.31

Cato beskriver inte bara trapetum och 
olivpressen utan också planeringen av hela 
pressrummet (torcularium: 12; 13,1; 18,1; 66,1; 

67,1–2), med noggranna uppgifter om dess 
dimensioner. Helt klar är beskrivningen 
dock inte, och rummet har rekonstruerats på 
olika sätt. Columella nämner pressrummet 
på några ställen (1,6,9; 1,6,18), men den enda 
upplysning han ger om det är att det ”bör 
läggas åt det väderstreck, som är mest skyd-
dat för kalla vindar, så att man inte är bero-
ende av värmen från eld” (12,52,13). Palladius, 
som kallar pressrummet olei factorium eller 
olearis cella (1,20; 11,10,1), betonar också att 
det borde ”vetta mot söder och vara skyddat 
mot köld”. Skulle oljan frysa förstördes den, 
och om man eldade i rummet skadades dess 
färg och smak av röken. Palladius framkas-
tar förslaget att låta pressrummets golv vila 
på en hypokaust. ”Utformningen av trapeta, 
de små hjulen och pressen är den välkända 
som traditionen föreskriver” (1,20).

Skruvpress beskriven av Heron av Alexandria. 
Den skiljer sig från Catos olivpress framför allt 
därigenom att pressbommen tvingas ned med hjälp 
av en i dess ände fäst träskruv, som vreds med hjälp 

av en hävarm. Från Drachmann 1932, fig. 23.

Catos olivpress. De latinska termerna för maski-
nens delar förklaras i texten. Från Drachmann 

1932, fig. 12.
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 produktion av vin
Medan oliverna måste både krossas och 
pressas maskinellt, behövde de mjukare vin-
druvorna ingen kvarn utan endast en press 
(C 11,1 = V,1,22,4). 32 Mycket av druvsaften 
frigjordes redan vid trampningen (och blev 
det bästa vinet), varefter den återstående 
massan av fruktkött och skal (V 1,54,2–3; jfr 
C 153; Col 12,27) fördes över till en press, vars 
konstruktion var mer eller mindre identisk 
med olivpressens. Ofta klargör Cato inte 
ens vilka pressar han talar om (1,4; 3,2; 14,2; 
63; 68; 135,3–4). Den enda skillnaden mellan 
oliv- och vinpressar tycks ha gällt vissa av de-
ras dimensioner (C 19). 

vattentillgång
Utan vatten dör både människor och djur 
inom några få dagar, och med tanke på Ita-
liens torra somrar var det omöjligt att eta-
blera ett lantbruk på en plats där tillgången 
till vatten inte var säkrad (C 1,3; V 1,11,2; Col 
1,2,4; 1,5,1–4). Ett närliggande vattendrag 
var inte bara till nytta vid transporter utan 
innebar också en trygghet, om dricksvatten 
av bättre kvalitet skulle sina. Att kunna leda 
en akvedukt till sitt gods var mycket få för-
unnat,33 men vi vet att jordägare som hade en 
offentlig akvedukt löpande genom sina ägor 
ofta i hemlighet avledde vatten från den.34 

Färskvattenkällor var sällsynta, men 
grundvattnet räckte ofta till för att gräva 
brunnar (Col 1,5,1), och regnvatten kunde 
samlas i dammar eller ledas i rör till byggda 
cisterner (V 1,11,2; Col 1,5,2; 1,6,21; Palladius 
1,16–17). Om konstruktionen av brunnar i 
antiken vet vi ganska mycket,35 men ingen 
av våra agrarförfattare såg sig föranlåten att 
gå närmare in på dessa.36 Den enda tekniska 
detalj vi möter i fråga om vattentillgången är 
det ”vattenhjul”, rota aquaria, som Cato (11,3) 
tycks ha haft på sin vingård.

Det ligger här nära till hands att tänka på 
ett hjul som, nedsänkt i en damm eller ett 

vattendrag, kunde lyfta vattnet till en högre 
nivå. Sådana hjul var sedan 200-talet van-
liga i det östra Medelhavsområdet, för att 
effektivisera den där ofta helt nödvändiga 
konstbevattningen. Men de är inte kända i 
Italien förrän under sista århundradet f.Kr., 
och det förefaller svårt att tänka sig att Cato 
inte skulle ha givit oss närmare uppgifter, 
om han faktiskt hade syftat på ett verkligt 
vattenhjul. Långt troligare är, att hans rota 
aquaria i stället var block avsedda att göra 
hissandet av vatten ur en brunn mindre an-
strängande. Block och talja var välkända för 
Cato (3,5–6), som använde just ordet rota om 
dem.37

”Om vattentillgången tillåter det”, skriver 
Palladius (1,39,1), ”är det inte fel om familje-
fadern överväger att bygga ett bad, något  
som bidrar kraftigt till både njutning och 
hälsa.” I resten av kapitlet ger han tämligen 
ingående instruktioner för hur badhuset 
skulle konstrueras, inklusive hypokausten, 
den tekniskt komplicerade uppvärmnings-
anordningen.38 Sådana anläggningar – med 
kalla, ljumma och varma avdelningar –  
påträffas ofta i kejsartidsvillor över större 
delen av imperiet. Då hypokaustbaden, som 
förekommer i Kampanien redan på 100-ta-
let f.Kr., fick sitt verkliga genombrott först 
framemot Kristi födelse är det föga förvå-
nande, att varken Cato eller Varro nämner 
dem och att Columella (1,6,2) gör det endast 
i förbigående. Men kort därefter beskrev  
Plinius d.y. stolt badanläggningen i sin  
laurentinska villa (Epist. 2,17,11). Med hän-
syn till ämnets omfattning, liksom det  
faktum att villabaden är knutna till villa ur-
bana och inte har något samband med den 
agrara verksamheten, avstår jag från att gå 
närmare in på frågan och nöjer mig med att 
hänvisa till några exempel ur den rikhaltiga 
litteraturen.39
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övrigt
De romerska godsägarna insåg tidigt att de 
kunde dra nytta av de naturtillgångar, som 
råkade befinna sig på deras mark. De båda 
Saserna (citerade i V 1,2,22–23) räknade till 
lantbruket också silvergruvor, stenbrott, 
sandtag, krukmakeri och annat. Redan om 
Cato får vi veta, att ”han köpte dammar, heta 
källor, platser lämpade för valkare” o.s.v. 
(Plutarchos, Cato maior 21,3).

Ett faktum som blivit allt mer uppmärk-
sammat på senare år är att senrepublikens 
romerska aristokrater ofta på egen mark lät 
tillverka de transportamforor som skulle 
frakta olja och vin från deras gods.40 Om 
Cato hade tillgång till en ugn för att bränna 
tegel (och därmed också vid behov keramik) 
förblir osäkert (trots 39,2), men han beskri-
ver ingående (38) konstruktionen av en kalk-
ugn ( fornax calcaria).41

 Också kolmilningen (38,4) var en viktig 
verksamhet, då träkol hade en rad fördelar 
framför färsk ved, också vid matlagning. 
Förbränningen av träkol gav betydligt hög-
re temperaturer än ved, vilket var av bety-
delse vid produktionen av keramik, tegel 
och framför allt metall.42 Väl så viktigt var 
det faktum att torrdestillationen av virket 
gjorde det avsevärt lättare och därmed enk-
lare att transportera. Men att också färsk 
ved kom till flitig användning framgår av 
att Columella (1,6,19) rekommenderar an-
läggandet av ”en rökkammare, där ved kan 
torkas snabbt, om det inte finns något som 
är skuret för länge sedan” (jfr C 55).

Att den verkliga hellenistiska högteknolo-
gin spelade en mycket liten roll på de italis-
ka lantgodsen är knappast ägnat att förvåna, 
men vi äger faktiskt ett exempel – i slutet av 
Varros beskrivning av hans fågelhus i Casi-
num (3,5,9–17).43 Med tanke på den ytterst 
sofistikerade konstruktionen av hela an-
läggningen kommer dock inte skildringens 

clou helt överraskande: den runda byggna-
dens inre, som fungerade som en anaforisk 
klocka. Varros beskrivning kunde ha varit 
svår att följa, om det inte varit för jämförel-
sen med Andronikos’ från Kyrrhos drygt 12 
meter höga klockhus (horologium) i Athen, 
det s.k. Vindarnas torn. Detta reser sig än, 
kraftigt restaurerat i slutet av 1800-talet, 
nära det romerska agora norr om Akropolis 
och utgör ett av den hellenistiska vetenska-
pens storverk. Den romerske arkitekten Vit-
ruvius (1,6,4) beskriver det på följande sätt:

Några har menat att det finns fyra vindar 
… men de som studerat frågan närmare 
har funnit dem vara åtta, i synnerhet An-
dronicus från Cyrrus, vilken även som ett 
exempel i Athen byggde ett åttakantigt 
marmortorn och på oktogonens sidor lät 
framställa skulpterade bilder av var och 
en av vindarna på den sida som är mot-
satt den där den blåser. Ovanför detta 
torn reste han en marmorkägla, och över 
den placerade han en bronstriton som i 
höger hand sträcker fram en stav; och 
han åstadkom att den drevs runt av vin-
den … och höll staven som en pekpinne 
över bilden av den vind som blåste.

Eftersom Vitruvius här talar om vindar och 
inte arkitektur, utelämnar han det som för 
oss gör Vindarnas torn alldeles särskilt in-
tressant: sol- och framför allt vattenuret. 
Under varje vindgud finns ett solur inristat 
i marmorn, och i byggnadens inre fanns 
ett vattenur av det slag som uppfunnits av 
Ktesibios i Alexandria på 200-talet f.Kr. En 
vattentank bakom tornet försåg uret med ett 
konstant tillflöde av vatten, så att ett flöte 
via ett rep och en motvikt i form av en sand-
säck på 24 timmar vred runt en axel ett varv, 
och därmed en cirkulär bronsplatta med en 
stereografiskt projicerad stjärnkarta. Eklip-
tikan (solens skenbara bana) representera-
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Vindarnas torn i Athen, konstruerat under första århundradet f.Kr. av Andronikos 
från Kyrrhos. Den åttakantiga byggnaden är inrättad efter väderstrecken med på 
varje sida en relief av respektive vind och en visare för ett där placerat solur. Till 
vänster syns spåren efter den vattenreservoar som drev ett vattenur i tornets inre.
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des av en cirkel med 365 hål, där en knapp 
motsvarande solen flyttades ett steg per dag. 
Klockan visade alltså inte bara tiden på dyg-
net utan också solens rörelse genom zodia-
ken och den senares stigande och fallande.44

Att uret i Casinum var en (möjligen något 
förenklad) variant av sin förebild i Athen, 
framgår tämligen klart av Varros uttalande: 
”Inuti under det runda huset kretsar om 
dagen stjärnan Lucifer, om natten afton-
stjärnan, på så sätt till den lägsta punkten 
på halvklotet och rör sig så att de visar vad 
klockan är.” Dock tycks där den visare som 
markerade vilken vind som för tillfället blås-
te ha befunnit sig inne i byggnaden.

produktivkrafternas 
tillväxt

Den teknologiska glansperioden på 200-ta-
let f.Kr. ledde, som framgått ovan, till en 
långtgående mekanisering av de flesta vikti-
gare moment inom jordbruket. Att resulta-
tet faktiskt blev en effektiviserad produktion 
förefaller uppenbart från det vida genomslag 
den nya tekniken fick – hur mycket effek-
tivare, förblir dock osäkert. Vår nästan to-
tala brist på statistiskt underlag för studier 
av den antika ekonomien tvingar oss på det 
hela taget att låta oss nöja med sannolikhets-
resonemang.

Som jag påpekade inledningsvis, hade 
den intensiva urbaniseringen under helle-
nistisk tid – kring det västra såväl som det 
östra Medelhavet – inte varit tänkbar, om 
inte mekaniseringen gjort det möjligt för allt 
färre människor på landsbygden att försörja 
allt fler. Det handlar troligen om den största 
folkförflyttningen från landsbygden till stä-
derna före 1800-talet.

Men den praktiska nyttan var uppenbar-
ligen begränsad vad flera av uppfinningarna 

beträffar. Medan vattenuppfordringsverk av 
olika slag kom att få en avgörande betydelse 
för jordbruket i Sydvästasien och Egypten 
förblev behovet av sådana i den västra delen 
av det romerska imperiet minimal.45 Skör-
demaskinerna vallus och carpentum spela-
de en viss roll, men sannolikt bara i norra 
gallien. Harv och tröskslädar torde heller 
inte ha ökat den allmänna produktiviteten 
märkbart. Vinpressarna förbättrades efter 
hand, men de verksamheter som drog mest 
påtaglig fördel av mekaniseringen var plöj-
ningen, mjölmalningen och tillverkningen 
av olivolja.

Trapetum går tillbaka till förhellenistisk 
tid men fick sitt verkliga genombrott i det 
romerska riket – vid sidan av den nyare kol-
lergången, mola aquaria. Med hjälp av dessa 
kvarnar måste krossandet av oliverna ha 
kraftigt effektiviserats, och de nya olivpres-
sarna, med block och talja eller skruvanord-
ning, gjorde det möjligt att få ut betydligt 
mer olja ur olivmassan.46

När det gäller plöjningen skall betydelsen 
av hjulplogen och vändskivan inte under-
skattas, men de tycks framför allt ha använts 
inom begränsade områden på Poslätten. Av 
mer övergripande betydelse var järnbillen, 
speciellt i dess ”vingade” variant,47 som var 
både hållbarare och mycket effektivare än 
den gamla träbillen. Men den serie av upp-
finningar, som mer än några andra ökade 
produktiviteten inom livsmedelsproduktio-
nen, gällde kvarnarna. Efter hand som den 
arbetskrävande sadelkvarnen ersattes av ro-
terande handkvarnar, åsnekvarnar och vat-
tenmöllor frigjordes allt mer mänsklig ar-
betskraft till andra ändamål. Även om också 
de mekaniserade kvarnarna krävde mänsk-
lig tillsyn och underhåll, ökades produktivi-
teten kraftigt, kanske tiofalt eller mer.
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FETA SVIN OCH HELIgA HöNS
djurHållning i antikens rom

introduktion
Under den romerska antiken hade alla hus-
djur, häst, åsna, nötboskap, får och get, en 
viktig roll i samhällsekonomin. De fanns 
överallt i människors liv och vardag. Hästar, 
mulor och åsnor användes till transport av 
gods och människor; vagnar drogs vanligen 
av hästar men också av oxar. I jordbruket an-
vändes oxar till plogen av dem som hade råd, 
men andra dragdjur kunde också användas. 
Åsnor drog kvarnar och tröskredskap. Häs-
tar användes i krig, som riddjur i kavalleriet 
och som packdjur inom armén. En särskild 
uppfödning och träning krävdes för de häs-
tar som användes för kapplöpningar. Hus-
djuren lämnade en mängd olika produkter 
som människan hade gjort sig beroende av, 
kött, mjölk, ull, skinn och inte minst göd-
sel. För kosthållet på lantgårdarna födde 
man upp nötboskap, får, getter, grisar och 
fjäderfän. Biodling hörde till gården men 
också odling av sötvattensfisk förekom ute 
på landet.

Husdjur fanns inte bara på landsbygden 
utan även inne i städerna. Deras närvaro 
har med all sannolikhet utgjort ett mar-
kant inslag i den romerska stadsbilden. På 
stadens gator och torg kunde man höra inte 
bara skällande hundar utan även skriande 
åsnor, gnäggande hästar och en och annan 
bräkande get. I Pompeji har man identifie-
rat djurstall i de mycket eleganta och på-
kostade bostadshus som tillhörde stadens 
överskikt med tillgång till egna ridhästar 

och vagnsekipage. I bagerierna maldes mjö-
let i stenkvarnar som drogs av åsnor. Vid 
utgrävningarna i Roms hamnstad Ostia har 
man identifierat en stor mängd bagerier. Det 
tyder på en statlig hantering av denna vik-
tiga näring som var förknippad med en sub-
ventionerad distribution av bröd till stadens 
innevånare. Alla, inte bara landsbygdens be-
folkning, levde nära husdjuren.

Den framträdande roll som djuren hade 
inom religionen och den antika föreställ-
ningsvärlden skapade närhet människor och 
djur emellan. Ett grundläggande drag i det 
religiösa livet var djuroffret. Rituell slakt var 
utbredd under antiken och de mest prestige-
fyllda djuren var de som ingick i kosthållet, 
nötboskap, gris och får, som slaktades och 
offrades till gudarna. Det viktiga romerska 
reningsoffret, som utfördes i offentliga sam-
manhang, bestod av en galt, en bagge och en 
tjur. Det kallades suovetaurilia efter de tre 
djurslagen, sus, ovis, taurus (V 2,1,10). Späd-
grisar och lamm offrades vid olika högtider 
knutna till årets kalender. Rituell slakt av 
lamm och killingar var intimt kopplad till 
den årliga gallringen av djur i flocken för att 
kontrollera dess sammansättning. Denna 
sker i de flesta medelhavskulturer på vå-
ren, vanligen i april, och sammanfaller i den 
kristna och judiska kalendern med påsken. 
Tillgången på lamm under en begränsad tid 
har bidragit till att skapa en tradition att äta 
lamm under påsken, en sedvänja som upp-
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stod ur en ekologisk adaptation och som hål-
lit in i våra dagar. Den rituella slakten tog 
formen av ett offer till gudarna. Tamfåglar 
var också populära offergåvor; duvor, höns, 
tuppar rankades högt och var knutna till 
särskilda gudar. 

En särskild praktik i romersk religion var 
förknippad med spådomskonst. genom att 
studera djurens inälvor och fåglarnas flykt 
kunde i ämnet utbildade ämbetsmän och 
präster förutsäga framtiden. Leverskådning, 
så kallad hepatoskopi, utfördes på slaktade 
offerdjur, vanligen får. genom noggranna 
studier av djurens inälvor skaffade man sig 
god kunskap om anatomi och lärde sig också 
att identifiera vissa patologier som påverka-
de leverns utseende.

Att hålla djur enbart för sitt nöjes skull 
var vanligt under antiken. Hunden med sin 
speciella förmåga att knyta an till männis-
kan har varit det mest framträdande säll-
skapsdjuret under alla tider, så även i det 
romerska samhället. Domesticerade fåglar 
som gäss, ankor, tranor och påfåglar var om-
tyckta som sällskapsdjur och kunde gå fritt 
omkring även inomhus i de delar av hemmen 
där kvinnor och barn vistades. I bildkonsten 
ser man ofta barn leka med fåglar. Dessa fjä-
derfän ingick i lanthushållet på en större 
gård där de hölls utomhus i särskilda hägn 
och anläggningar. Fågelarter som näktergal 
och papegoja höll man i burar.

I tävlingar och spel, där djur ingick, var 
vilda djur och framförallt exotiskt storvilt 
huvudattraktionen men även domesticerade 
husdjur visades upp i triumftågen och slak-
tades på arenorna (Dio Cassius 68,15,1).

Källorna till vår kunskap om romersk 
djurhållning är ett splittrat och fragmen-
tariskt material med hemvist inom en rad 
olika akademiska discipliner, ofta strängt 
åtskilda i humaniora och naturvetenskap. 
Inom zoologi och miljövetenskap studeras 
djur utifrån ett naturvetenskapligt perspek-

tiv och inom osteologin studeras rester av 
djurben som ger upplysningar om flockens 
sammansättning, djurens hälsa och pro-
duktionsförhållanden. På senare år har äm-
nesövergripande forskningfält skapats som 
försöker överbrygga dessa disciplinära klyf-
tor. Ett exempel är International Council of 
Archaeozoology (ICAZ) som grundades på 
1970-talet och regelbundet ger ut konferens-
volymer. Det är nu den främsta internatio-
nella organisationen för zooarkeologi, forsk-
ning kring djur från arkeologiska kontexter. 
Joris Peters och Michael MacKinnons mo-
nografier kring romersk djurhållning är bäg-
ge föredömliga exempel på tvärvetenskaplig 
forskning, som integrerar skriftligt och an-
nat källmaterial med osteologiska under-
sökningar.1 

Zooarkeologin studerar ben från arkeo-
logiska kontexter. Fragment av djurben kan 
upplysa om art, ålder, kön och hälsotillstånd. 
Benrester kan också visa hur djuret slaktats 
och tillagats. Ett fullständigt insamlat mate-
rial av djurben från en utgrävd plats kan ge 
information om individuella djur men också 
om det samhälle som kontrollerade produk-
tionen och de strategier man valt för djur-
hållningen. Om målet var köttproduktion 
slaktades handjuren i ung ålder, medan man 
behöll honorna för avel så länge de var fer-
tila. Om mjölkproduktion var huvudsaken 
ser mönstret likartat ut, hondjur var då den 
största gruppen. Om produktion var riktad 
mot ull, hudar och hår höll man vuxna hon-
djur och kastrerade handjur. Den mest pro-
duktiva tiden för får och getter var i åldern 
2–6 år. Lamningen var med nödvändighet 
kontrollerad och utfördes, liksom klippning 
och slakt, på bestämda tider under året och 
bidrog till att skapa en årsrytm av arbete och 
fest med rituella måltider. 

Den moderna gentekniken har gett nya 
möjligheter att analysera det osteologiska 
materialet och skapar nya förutsättningar 
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för att få svar på frågor rörande husdjurens 
ursprung och människors strategier i do-
mesticeringsprocessen. Den vanligaste me-
toden är att analysera DNA från mitokon-
drierna. Men eftersom dessa nedärvs enbart 
på mödernet kan de bara spegla honornas 
bidrag till utvecklingen. Ett forskarteam i 
Uppsala, som utvecklat analysmetoder av 
den hanliga Y-kromosomen, har fått fram 
nya resultat och kunnat jämföra dessa med 
tidigare som baserades på honligt DNA. Så 
har till exempel metoden kunnat korrigera 
bilden av den europeiska kons ursprung. 
Den ansågs tidigare ha domesticerats i syd-
västra Asien men studier av Y-kromosomen 
visar en betydligt mer komplex bild och att 
det förekom korsningar mellan vilda uroxar 
och domesticerade kor.2

De romerska skriftställare som behand-
lat ämnen som rör lantbruk och djurhåll-
ning är Cato, Varro, Columella och Palla-
dius. De utgör ett betydande källmaterial. 
Författarna var själva intressenter och hade 
egna egendomar och gårdar; Varro investe-
rade också i en specialiserad djurhållning 
som var fristående från gårdsbruket, så kal-
lad transhumans (se nedan för en utförligare 
redogörelse av denna ekonomi). Jordbruks-
författarnas texter består av en blandning av 
detaljerade beskrivningar, anvisningar och 
råd, och det är svårt att förstå hur och till 
vilken grad dessa verkligen praktiserades. 
Mycket är utelämnat, till exempel upplys-
ningar om tillvägagångssätt vid slakt och om 
produktionsfaktorer, medan praktiska råd 
angående skötsel av djurbeståndet, särskilt 
nötboskap, är huvudsaken. Beskrivningar 
av olika raser av nötboskap är ofta mycket 
detaljerade och utdragna. 

Inskrifter på stenar som använts som 
gränsmarkörer mellan betesmark och odlad 
mark, eller dekret rörande lagstiftning om 
betesrätter och skatteuppbörd, är ett annat 
skriftligt källmaterial. Till skillnad från de 

litterära texterna, som förvanskats under 
seklers kopiering, ger det epigrafiska mate-
rialet en direkt kontakt med antiken och är 
därför ett särskilt fascinerande vittnesbörd. 
En inskrift från den romerska staden Sae-
pinum i Molise får här tjäna som exempel 
på ett sådant dokument. Inmurad på den 
norra stadsporten finns en unik inskrift som 
ger information om djurhållningens villkor. 
Inskriften, som är daterad till Marcus Aure-
lius regering (169–180 e.Kr.), visar hur den 
romerska staten reglerat nyttjandet av be-
tesmarkerna och på problem som uppstått i 
samband med den storskaliga betesdriften.3 
Inskriften ger spännande inblickar i her-
darnas vardagliga arbete från ett perspektiv 
som de litterära texterna inte erbjuder. Den 
handlar om de trakasserier som herdarna 
utsätts för på vallvägarna av lokala ämbets-
män som håller kvar deras mulor och herdar 
under förevändning att de är förrymda sla-
var och att djuren är stulna, vilket hindrar 
herdarna från att ha uppsikt över de kej-
serliga fårhjordar som de är satta att sköta. 
Det har alltid varit besvärligt för herdar att 
skydda sina flockar från stöld, men denna 
inskrift visar att de som skötte kejsarens 
flockar hade en fungerande rättslig instans 
att vända sig till.

Även de romerska skaldernas skildringar 
av lantlivet är en värdefull källa till kun-
skap om jordbrukets villkor. I poetisk dräkt 
innehåller de ofta naturalistiska inslag som 
vittnar om författarnas förtrogenhet med 
den pastorala livsstilen, om beteslandskapet 
och djurhållningens villkor. Den grekiske 
skalden Theokritos’ Idyller (små bilder) gav 
herdediktningen en ställning som särskild 
litterär genre och blev mönsterbildande för 
senare tiders skalder. Vergilius inspirerades, 
liksom även senare tiders europeiska dikta-
re, av dessa arkadiska herdescenerier. Hans 
Eclogae eller Bucolica, skrivna 42–38 f.Kr., 
är en samling dikter med herdemotiv, där 
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Vergilius lånar fritt från Theokritos. Hans 
viktigaste bidrag i detta sammanhang är lä-
rodikten om jordbruk, Georgica, som skrevs 
strax efter det att Varro fullbordat sin hand-
bok om jordbruk, Res rusticae, och Vergilius 
har hämtat stoff ur den. Lärodikten består 
av fyra böcker som handlar om bruket av jor-
den, odling av träd och vin, kreatursskötsel 
och biodling. Den är en rik källa till kunskap 
om de näringar som behandlas. Ovidius (43 
f.Kr.–17 e.Kr.) från bergstaden Sulmo i Ab-
ruzzerna är mest känd för sina kärleksdik-
ter och Metamorfoserna, men i Fasti (”Ka-
lendern”) behandlar han myter och riter 
knutna till årets festkalender. Många av 
dessa inbegriper djuroffer och seder knutna 
till djurhållningen. 

Bildkonsten är också en viktig källa. 
Husdjur är ett vanligt tema i romersk konst. 
På monumentala ryttarstatyer ser vi den 
romerska eliten och kejsarna till häst i full 
eller övernaturlig skala. På marmorrelie-
fer är hästarna avbildade i krigsscener och 
i ceremoniella sammanhang. Under hel-
lenistisk tid blir det idylliserade herdelivet 
ett uppskattat tema i måleriet. Från husen 
och villorna kring Vesuvius har vi ett unikt 
material av väggmåleri som tack vare vul-
kanutbrottet år 79 e.Kr. bevarats till efter-
världen. Dessa bilder är inspirerade av de 
då så populära litterära framställningarna 
av pastorala idyller, men bilden har sitt eget 
språk och också här kan man se att konstnä-
rerna haft sina förebilder i en högst påtaglig 
verklig miljö med god kunskap om djur och 
landskap. genom bildkonsten kan vi få en 
uppfattning om olika utseenden och raser av 
får och getter. Månadskalendrar blev vanliga 
under senantiken och man ser dem ofta som 
mosaikutsmyckning på golv i lantliga villor. 
Varje månad har en symbol som represente-
rar lantbrukets årscykel och april, månaden 
för lamningen, har ofta en bild av en herde 
som bär ett lamm över skuldrorna. Under 

senantiken blir bukoliska (från det grekiska 
boukolos, koherde) motiv mycket vanliga i 
gravsammanhang och särskilt populära var 
marmorsarkofager med skulpterade reliefer 
av herdeliv. Från kristen tid, då bilden av 
den gode herden blivit en symbol för Kris-
tus och herdelivet en metafor för en hinsides 
tillvaro, har vi ett rikhaltigt måleri från de 
romerska katakomberna. 

Den antika människan hade klart för 
sig att den ekonomiska vinningen var rela-
terad till omsorgen om djuren. Välmående 
och välskötta djur gav bättre produkter, vare 
sig det handlade om ull och mjölk från det 
levande djuret eller skinn och kött från det 
slaktade. Antikens människor var också väl 
medvetna om riskerna att investera kapital i 
djurhållning. En hög riskfaktor var de sjuk-
domar som kunde drabba djuren, det var 
framför allt infektionssjukdomar orsakade 
av parasiter som var det största hotet. Fick 
dessa väl fäste bland djuren kunde de slå ut 
en hel hjord med stora ekonomiska förluster 
till följd. Infektioner, som idag snabbt och 
effektivt kan botas med antibiotika, kunde 
vara förödande. Därför var den förebyggan-
de hälsovården extra viktig. 

Romarna skötte sina husdjur med kun-
skap och omsorg, åtminstone i teorin. Det 
berodde inte på någon lagstiftning eller på 
etiska eller moraliska avväganden till följd 
av ställningstaganden om djurens rättig-
heter – anledningen var deras ekonomiska 
värde. Det tycks ha funnits en uppfattning 
om att djuren hade ett känsloliv och kunde 
känna både längtan och oro, vilket kommer 
till uttryck hos både Varro och Columella. 
De skriftliga källorna förmedlar en bild av 
omtanke och milt handlag med husdjuren. I 
vilken utsträckning denna idealbild motsva-
ras av verkliga förhållanden kan det arkeolo-
giska materialet ge antydningar om. Så kan 
exempelvis förslitningsskador på skelettres-
ter visa hur verkligheten såg ut för de djur 
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som nyttjades inom de olika näringarna. De 
tunga kvarnarna som malde spannmål till 
mjöl drogs av åsnor, ett hårt och ensidigt 
arbete. Mulor och mulåsnor användes som 
packdjur och lastades till bristningsgränsen 
med varor. Dragdjuren, främst oxar, skona-
des inte heller. 

Husdjurens domesticering, 
avel ocH skötsel

En djurart blev domesticerad när männi-
skan tämjde den vilda arten för att ut-
nyttja dess produkter eller tjänster och 
tog över ansvaret för skötsel, utfodring 
och avel. Hos en fullständigt domesticerad 
djurart styrs urvalet helt av människan; dju-

ren har anpassats till hennes behov och är 
tama. genetiskt innebär domesticeringen 
att anlag som finns dolda i arvsmassan kom-
mer i dagen och kan slå igenom tack vare 
det artificiella urvalet. Domesticeringen av 
vilda djur startade för ca 15 000–10 000 
år sedan och har varit helt avgörande för 
civilisationsprocessen. Under senare år 
har forskningen kring den tidiga domes-
ticeringen kommit att intensifieras och 
tidigare antaganden baserade på traditio-
nella metoder har i många fall reviderats. 
Skillnaden mellan vilda och tama djur är 
inte så enkel att spåra som man tidigare 
trott, utan här behövs mer forskning. De 
förändringar i skelettstrukturen som man 

Herde klädd i tunika, med hund, får och get. Romersk sarkofagrelief från 100-talet e.Kr. 
Walters Art Museum, Baltimore.
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tidigare trott markera tama djur är inte 
längre ett kriterium. Nya undersöknings-
tekniker har gett möjligheter till nya fråge-
ställningar, till exempel om diet. Analyser 
av stabila isotoper i mänskliga benrester 
kan ge information om proteinet kom-
mer från kött eller mjölk. Om det kom-
mer från mjölk är det en indikator på att 
människorna höll djur. Liknande analyser 
på djurben kan ge information om djurens 
diet, som kan vara en indikation om de var 
vilda eller tama. Domesticerad boskap be-
tar ofta gräs på öppna marker, medan vilda 
kor kunde hålla till i vidsträckta skogsom-
råden. Dessa studier kräver statistiskt un-
derlag och mycket resurser för att kunna 
genomföras.4 Detsamma gäller för ana-
lyser av DNA. Den genetiska forskning-
en av DNA är ett viktigt redskap för att 
kunna identifiera ursprungsraser. Fors-
kare har kunnat påvisa att utvecklingen 
från vilda djur till husdjur har följt f lera 
olika utvecklingslinjer. För de f lesta av de 
vanligaste tamdjuren, får och getter, gris 
och kor, finns f lera ursprungsområden. 
Många av tamdjuren är så olika de vilda 
djur som var deras upphov att det är svårt 
att förstå att de härstammar från samma 
djur. Den tämjda vargen har gett upphov 
till de hundratals hundraser vi har idag. 

Att bara djur med vissa egenskaper och 
ett visst socialt beteende är lämpliga att täm-
ja hade människan lärt sig genom att under 
lång tid pröva sig fram. En grundförutsätt-
ning för att en djurras skall kunna domes-
ticeras är att den kan reproducera i fången-
skap. Som nyfödd skall djuret kunna klara 
av att tas bort från mamman och anpassa sig 
till en ny diet. Det måste vara ett flockdjur 
som kan anpassa sig till en hierarki och ac-
ceptera människan som flockledare. Av alla 
vilda djurraser är det få som har kunnat do-
mesticeras. Viktig i denna process har också 
varit människans förmåga att kommunicera 

med djuren. Lättast av alla djur att kommu-
nicera med var hunden, det första djur som 
trädde in i människan tjänst. Var denna 
process först startade är inte helt klart, men 
fynd av skelettrester antyder att övergången 
från tam varg till hund har ägt rum i Eura-
sien eller Mellanöstern, kanske på den indis-
ka halvön. Det har troligen försiggått många 
separata domesticeringar så att flera vargpo-
pulationer parallellt har lett till hundar, som 
sedan i sin tur blev utsatta för både naturlig 
och artificiell selektion.5 Trots att människa 
och hund tillhör olika arter har deras över-
levnadsstrategier en del gemensamt. Bäg-
ge utvecklades som flockjägare och jagade 
samma byte. Människans samlevnad med 
hunden har varit avgörande för hennes ut-
veckling och överlevnad. I samband med do-
mesticeringen av andra djur, som getter och 
får, lärde hon sig att hunden kunde användas 
till mer än att vakta och jaga, och man bör-
jade avla fram raser lämpade som vallhundar 
som vid behov kunde ersätta människan.

Domesticering är både en biologisk och 
en kulturell process. Det tämjda djuret har 
blivit en mänsklig artefakt, men det har 
också sin egen kultur; en ko kan utvecklas 
till del av en nomadkultur eller till ett djur 
på gården.6 För folkgrupper som var no-
madiserande blev djuren vandrande skaf-
ferier. Efter hand inlemmades grisar och 
kor i husdjursbeståndet. Hästen blev för-
modligen sist domesticerad men kom att få 
en enorm betydelse för samhällsekonomin 
inom de f lesta områden. 

Domesticeringen av getter och får häng-
de intimt samman med den bofasta livsstil 
som spannmålsodlingen medförde. Den så 
kallade ”neolitiska revolutionen” har för-
modligen pågått f lera tusen år och det var 
förmodligen inte primärt ett utökat behov 
av kött att äta, som föranledde människan 
att tämja djuren, utan snarare behov av att 
använda det levande djuret och de produk-
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ter de avsatte.7 Människor, som hade varit 
jägare och samlare, började odla spannmål 
som vete, korn och vildhavre. Platsen var 
den ”bördiga halvmånen”, ett område som 
sträcker sig från Palestina vid Medelhavs-
kusten och inkluderar den nordliga delen 
av det forntida Mesopotamien och slutt-
ningarna av bergen Taurus och Zagros.8

Kastrering av husdjur började i Mesopo-
tamien omkring 6200–4500 f.Kr. och har 
förmodligen föregått kastrering av män-
niskor som först tycks ha utförts i denna 
del av världen.9 De resultat man uppnådde 
med kastrering av husdjur var förmodligen 
också önskvärda i de bestånd av slavar som 
furstehoven i de centraliserade palatsekono-
mierna höll sig med. Kastrering av handjur 
innebär att man tar bort testiklarna, och 
det görs vanligen på unga djur. genom att 
minska tillförseln av hanligt könshormon 
uppnås egenskaper som inte finns hos det 
okastrerade djuret. Det gäller stora föränd-
ringar i både beteende och utseende. En tjur 
blir en from oxe, vilket är nödvändigt för att 
den skall kunna användas i jordbruket som 
dragdjur och kunna vistas tillsammans med 
korna på gården. Oxen blir också fetare än 
tjuren på samma diet. 

Hund
Vargen (Canis lupus) är upphov till alla 
hundraser vi har idag. Troligen har flera 
vargpopulationer i olika delar av världen gett 
upphov till flera utvecklingslinjer. Enligt en 
forskargrupp, som gjort nya rön på DNA, 
separerades vargen och hunden (Canis fami-
liaris) redan för 70 000 år sedan. Andra fors-
kare kritiserar de metoder som använts och 
ifrågasätter resultatet.10 Det finns inga ben-
rester av domesticerad hund äldre än 15 000 
år, och den allmänna uppfattningen är fort-
farande att den tidigaste domesticeringen 
skedde då. Vid den tiden påbörjades en om-
fattande selektion som ledde fram till flera 

distinkta raser som fanns under antiken. 
Under romersk tid var hunden redan fullt 
utvecklad i raser som finns kvar än idag. En 
för vakthunden viktig framavlad egenskap 
är att den skäller och på detta sätt varnar 
för fara. I antiken användes hundar för vakt, 
jakt och som sällskapsdjur.
 Inom djurhållningen var det vakthun-
dens egenskaper som värdesattes. Man an-
vände inte hundar till att valla får och bo-
skap utan att för vakta djuren. Det största 
hotet utgjordes av vargar som dödar får och 
getter, mer sällan större boskap. Mulor och 
nötboskap kan enligt Varro försvara sig 
mot angrepp genom att tillsammans bilda 
en mur av kroppar som skrämmer bort var-
gen (V 2,9,2). Hundarna som vaktar djuren 
skall vara vackra att se på, helst ljusa efter-
som de syns bäst i mörker och så stora att 
vargen inte ger sig på dem. Vid förvärv bör 
man känna till hur hunden tidigare tränats, 
och helst skall den ha tillhört en herde. Men 
detta kunde också skapa problem, eftersom 
hundarna blev så bundna vid sina tidigare 
herrar att de efter ett ägarbyte kunde rym-
ma tillbaka till dem. Varro berättar en gri-
pande historia. En vän till honom, Publius 
Aufidius Pontianus från Amiterna i Abruz-
zerna, hade köpt fårhjordar i Umbrien och 
med fåren också vakthundarna men inte 
herdarna. Efter vallningen ner till slättlan-
det vid Metapontium och Heraclea i Ba-
silicata, där fåren hade sitt vinterbete, tog 
sig hundarna ”efter några dagar av längtan  
efter dessa människor” (herdarna) tillbaka 
på egen hand (2,9,6). 
 Kastrering av hundar förekom eftersom 
man trodde att hundarna blev följsammare 
mot flocken, andra menade att hundarna 
blev mindre skarpa (V 2,9,14). Man behövde 
fler vakthundar, en på varje herde, på långa 
skogsvandringar under sommar och vinter 
(transhumans) än vid den stationära djur-
hållningen på gården (V 2,9,16). 
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Get
Efter hunden domesticerades geten (Capra 
hircus). Den vilda stamformen var besoar-
getterna (Capra aegagrus), som levde på Za-
grosbergen i norra Iran och Irak. getter har 
de sociala egenskaper som gör dem lämpade 
för uppfödning: de lever fredligt i flock i en-
lighet med en inbördes väl etablerad rang-
ordning; de har, precis som de vilda fåren 
och i motsats till hjortar och gaseller, en so-
cial struktur som baserar sig på en dominant 
ledare, vilket gör att de kan underställa sig 
en herde och också anpassa sig till att leva i 
stora hjordar; de har ett hemrevir men har 
inte behov att försvara det; de har en väl 
utvecklad förmåga att ta sig fram i oländig 
terräng och individer hjälper varandra att 
ta sig fram genom att se till att inte knuffas 
och utsätta de andra i gruppen för fara eller 
låta de små killingarna komma i närheten av 
stup. De kan klättra upp i träd för att kom-
ma åt de friska löven. Klättringstekniken ger 
också skydd mot rovdjur och ledargeten kan 
också ta upp kampen med ett rovdjur om det 
skulle behövas. De tar sig fram överallt och 
äter i princip allt. 

I spekulationerna kring hur domesticer-
ingen kan ha gått till finns det två huvud-
teorier. Den ena går ut på att människan tog 
över en redan etablerad vild flock som man 
sedan kontrollerade genom att vakta dju-
ren och ge dem vatten. Den andra model-
len innebär att människorna tog till sig en 
killing som de födde upp och inlemmade i 
den nya ”familjen”. Killingar och lamm blir 
präglade på modern från första stund och 
det är denna egenskap som människan kun-
nat utnyttja. När man efterhand upptäckte 
allt man kunde få ut av detta djur spred sig 
gethållningen bland de bofasta jordbru-
karna från Främre Orienten västerut till 
hela Medelhavsområdet. Exempelvis måste 
”upptäckten” av getmjölken ha varit revolu-
tionerande. getmjölk har en hög protein-

halt, är mycket näringsrik och lättsmält och 
kunde därför också ges till små barn som er-
sättning för modersmjölk. 

getter är extremt tåliga, de kan livnära 
sig på ris och buskar och kan därför klara 
svältperioder bättre än andra husdjur. Var-
ro beskriver hur geten förstör växtligheten 
genom att beta av späda skott på vinrankor 
och olivträd. En mängd tabun hade bildats 
kring geten på grund av detta. Bland annat 
var det strikt reglerat hur offret skulle ske, 
så att inte växtligheten skulle ta skada (V 
1,2,18–20). Uppfödningen av getter var likar-
tad fårens men getternas diet är annorlunda 
och bonden måste vara observant på detta. 
getter tycker om att beta i skogen och äter 
av ris och buskar och späda skott av odlade 
grödor. De är, som Varro säger, ”fiender till 
planterad gröda” (V 2,3,7). Vidare har getter 
ett annat temperament än fåren, som gärna 
tränger ihop sig. De är ystra och tycker om 
att sprida ut sig. Därför bör man hålla färre 
djur i getflockarna än i fårhjordarna. Varro 
rekommenderar 50 getter i varje flock. Att 
dela upp djuren i mindre flockar är också 
ett skydd mot att sjukdomar sprider sig (V 
2,3,10).

Får
Fåret (Ovis aries) tycks ha domesticerats un-
gefär samtidigt med geten, kanske något se-
nare, men det råder viss osäkerhet om detta, 
beroende på hur man tolkar arkeologiska 
data. De äldsta säkra fynden av tamfår kom-
mer från trakterna vid Zagrosbergen och är 
omkring 11 000 år gamla. Stamformen är 
troligen det västasiatiska mufflonfåret (Ovis 
gmelini) och dess artfränder argali (Ovis am-
mon) och urial eller stäppfår (Ovis vignei). 
Fåren tämjdes på samma sätt som getterna, 
även om de till karaktären är mer skygga och 
rädda. 

Till antikens grekland och Rom kom få-
ren och getterna redan domesticerade men 
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inte färdigavlade. Det europeiska mufflon-
fåret (Ovis aries musimon), som intill nyligen 
levde i vilt tillstånd på öarna Korsika och 
Sardinien, har tidigare ansetts vara det enda 
ursprungliga vilda europeiska fåret men nu-
mera har forskarna en annan uppfattning. 
Man anser att det istället är en relikt av 
det första domesticerade fåret som togs till 
Europa av neolitiska bönder omkring 7000 
f.Kr. På andra platser förändrades och ut-
vecklades fåret genom avel men på dessa öar 
förvildades och isolerades rasen istället.11 En 
undersökning av DNA-markörer i arvsmas-
san på nordeuropeiska får har kunnat visa 
att flera av raserna, däribland det svenska 
gutefåret, tillhör denna grupp ”ursprungs-
får”.12

De flesta drag som idag skiljer de vilda få-
ren från de tama, som förändringen av hor-
nen på gumsar och hornlöshet hos tackorna, 
den långa och feta svansen samt den ulliga 
vita pälsen, fanns redan i Främre Asien om-
kring 3000 f.Kr. Dessa egenskaper finns be-
lagda på bildframställningar från Mesopo-
tamien och i babylonska dokument.13 Det är 
dock svårt att urskilja distinkta framavlade 
rasegenskaper från tidiga texter och detta 
gäller även det osteologiska materialet. Det 
måste vara ganska stora skillnader för att 
man skall kunna upptäcka dessa på frag-
ment av djurben och tänder. Från omkring 
2000 f.Kr. finns från de mesopotamiska och 
egyptiska kulturerna ett rikhaltigt bildma-
terial som visar att man redan vid den tiden 
hade avlat fram distinkta raser av får samt 
hund och nötboskap. Får och lamm är ofta 
avbildade i den romerska konsten och man 
skulle kunna tänka sig att bilderna skulle 
ge antydning om olika raser, men djuren är 
ofta praktexemplar med hög ullkvalitet och 
ger snarare en upplysning om beställarens 
status och önskningar än om olika fårraser. 
Avbildningarna representerar med andra 
ord ett ideal.

Den engelske fårforskaren Michel Ryder 
uppfann en metod för att fastställa antika 
fårraser. Den bestod i att undersöka fiber-
strukturen i gamla pergament, gjorda av 
fårskinn, och i rester av skinn och yllekläder 
som man funnit i grottor vid Döda Havet. 
Klimatet i dessa trakter har varit gynnsamt 
för bevarandet av skinn, textilier och andra 
organiska produkter. Det antika materia-
let har sedan jämförts med medeltida per-
gament och moderna ullfibrer. De antika 
raserna, som han har kunnat fastlägga, har 
varit av medelgod kvalitet jämfört med det 
spanska merinofåret och moderna raser av 
ullfår.14

I det grekisk-romerska kulturområdet 
fick man fram ett f lertal olika raser som 
omnämns av de antika författarna. Hos 
de romerska jordbruksförfattarna kan 
man märka ett uttalat intresse för avel och 
en förståelse för hur man kan manipulera 
det naturliga beståndet genom ett selektivt 
urval. Syftet med aveln var huvudsakligen 
att få fram god ullkvalitet. För denna typ 
av avel behöver man stora bestånd och en 
storskalig djurhållning. Till en början var 
fårets päls inte tjockare än getraggen, men 
genom avel fick man fram raser med bättre 
ull. De vilda fåren har kort päls, raka täck-
hår och gles underull som djuren fäller. På 
de tidigaste domesticerade raserna plocka-
de man ullen. När man lärde sig att klippa 
och skära bort ullen kunde man avla fram 
får med tjockare underull och selektera bort 
täckhåren. Columella redogör för f lera ty-
per av får som särskiljer sig framför allt ge-
nom sin kvalitet och färg på ullen (7,2,3–4). 
Varro lägger stor vikt vid fårets utseende. 
Det bör vara av god härstamning, stort i 
kroppen och med mycket ull i långa och 
täta strån på hela kroppen, även på buken 
(2,2,3). Brokiga får var inte önskvärda och 
en metod att se om fårets avkomma skulle 
bli sådana var att undersöka dess tunga. 
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Om den var f läckig kunde lammet bli bro-
kigt (2,2,4). Vita baggar var att föredra 
efter som dessa gav en vit avkomma. Vit ull 
var bäst eftersom den kunde färgas (2,2,18). 
Fåren från Tarentum skattades högt och 
Varro säger att man skulle stenlägga  
golven på deras stall för att pälsen inte 
skulle f läckas av urin (2,2,18). 

Stor uppmärksamhet ägnas åt par-
ning, lamning och klippning. Enligt Var-
ro (2,2,14) borde tackor under två år inte 
betäckas; bäst var att de uppnått tre år. 
Får kunde uppnå en ålder av tio år. Lam-
ningen kontrollerades för att passa in i det 
system av betesdrift som utvecklats. Det 
var viktigt att djur som växlade bete efter 
årstiderna skulle lamma under en tid då 
hela hjorden inte var i rörelse. Höst- och 
vinterlamm var att föredra. I transhu-
manssystemet innebar detta att de föd-
des när hjordarna var nere på slättlandet 
efter sommarbete uppe i bergen. De be-
täcktes från mitten av april till mitten av 
juli och föddes efter en dräktighetstid på 
fem månader. Det nyfödda lammet måste 
omhändertagas den första tiden. Varro skri-
ver (2,2,15–18) att tackorna skall hållas i sär-
skilda stall när de börjar lamma och att de 
nyfödda lammen skall hållas nära elden så 
att de håller värmen. Lammen skall vistas 
i stallvärmen några dagar och få di morgon 
och kväll och tillskott av grönt foder. Efter 
tio dagar får de gå ut med flocken men her-
den måste ha ständig uppsikt så att de inte 
skadar sig eller lider brist på mjölk eller fo-
der. Först efter fyra månader kan de separe-
ras från sina mödrar, men man måste ”vara 
noggrann och se till att de inte blir svaga av 
längtan”. Här tillskriver Varro på ett mycket 
rörande sätt fåret ett känsloliv. 

Fodertillskott var viktigt. Varro säger 
att almlöv är mycket välsmakande för får 
och oxar (1,15,1), därför bör man plantera 
almar intill gården. Fåren fördes också till 

åkrarna för att äta av stubben. Då får man 
dubbel nytta, fåren lämnar gödsel som för-
bättrar marken (2,2,12).

Av de domesticerade djur som männis-
kan lärt sig leva med under årtusendenas 
lopp var fåret det som var mest föremål för 
människans omsorg. Inget annat husdjur – 
med undantag för hunden – låter sig heller 
präglas av människan i en sådan omfattning. 

Det kommer till uttryck i en mängd sa-
gor och berättelser om lamm som ”adopte-
rats” av människor. En av kristendomens 
starkaste symboler är bilden av den gode 
herden. I sin ursprungliga form är motivet 
inte kopplat till den kristna trosuppfatt-
ningen utan har en historia som är mycket 
äldre. I den antika förkristna bildvärlden är 
motivet med herden som bär ett lamm över 
skuldrorna vanligt förekommande och det 
tolkas vanligen som att han bär fram ett of-
fer till gudarna. Eftersom dessa fynd ofta 
har gjorts i helgedomar ligger det nära till 
hands att tolka motivet så. I den kristna 
bildvärlden sammanlänkas offret idémäs-
sigt med en helt annan företeelse, nämligen 
den omhändertagande herden, han som be-
skyddar flocken. Dess popularitet i romersk 
konst hörde samman med föreställningen 
om herdelivet som en paradisisk tillvaro. 
Först under senantiken, från det fjärde år-
hundradet, utkristalliserades bilden av den 
gode herden som en bild av Kristus som då 
medvetet knöts samman med de bibliska 
texterna. Att lammet blev en så lyckad och 
mångfacetterad symbol i vår västerländska 
bildtradition berodde på dess förmåga att 
appellera till känslor och att miljön var väl-
känd. Bilden av herden som beskyddare av 
flocken är konkret förankrad i den pastorala 
miljö som kännetecknade hela medelhavs-
området under antiken. Metaforen ”folkets 
fåraherde” finns redan hos Homeros, som en 
hälsning till kungar och befälhavare. Varro 
anspelar på detta homeriska uttryck när han 
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låter senatorn Quintus Lucienius citera ut-
trycket på grekiska språket i en skämtsam 
ton då senatorn hälsar honom och hans vän-
ner i Epirus (2,5,1).

Nötboskap
Med undantag för nötboskapen i sydöstra 
Asien härstammar alla kor från den vilda 
rasen Bos primigenius, uroxen, som nu-
mera är utdöd. Det vi brukar kalla kor (Bos 
taurus),  eller en indisk uroxe  (Bos namadi-
cus) lever vidare i form av den boskap vi kal-
lar för zebu eller puckelboskap (Bos indicus). 
Uroxen fanns över hela norra halvklotet 
med undantag från Nordamerika och dog 
ut sent i Centraleuropa; det sista exempla-
ret lär ha dödats i Polen 1627.15 Som tidi-
gare nämnts har modern genteknik påvi-
sat att det förekom korsningar mellan den 
vilda uroxen och domesticerade kor. 

Nötboskapen har en framträdande 
plats hos agrarförfattarna. Det var det 
viktigaste djuret på gården och framför 
allt då oxen, som användes för att dra plo-
gen. Det är också oxarna som ägnas mest 
uppmärksamhet, hos Columella, Plinius, 
Varro och Strabo finns sex olika raser 
av nötboskap beskrivna. Enligt dem (Col 
6,1,1–3) höll man i Kampanien generellt 
mer småväxta raser, som klarade av dess 
lätta jordar, i Umbrien fanns två raser, en 
ganska storvuxen sort, vanligen vit, och 
en mindre som var röd till färgen; i Ligu-
rien hade man småväxt boskap; Etrurien 
och Latium födde upp kraftiga och starka 
djur; de från det apenninska området var 
starka men inte särskilt vackra. Oavsett 
ras och region skulle enligt Varro (1,20,1; 
2,1,14) oxar av god kvalitet ha stora raka 
lemmar, breda pannor, långa muskulösa 
nackar, breda skuldror och långa, böjda, 
svarta horn.16 Osteologiskt material vi-
sar att boskap från norra Italien är mind-
re i storlek än den i centrala Italien och 

bekräftar därmed de skriftliga källorna. 
Däremot stämmer det inte överens med 
påståendet att boskapen i Kampanien var 
småväxt, analyser av benfynd från denna 
region visar tvärtom att där fanns några 
av de största djuren i Italien.17 Detta exem-
pel visar att man måste arbeta tvärveten-
skapligt med f lera slags källmaterial och 
inte bara förlita sig på texterna för att få en 
rättvisare bild av de antika förhållandena. 
Det arkeologiska materialet kan dessutom 
ge svar på andra frågor än det skriftliga. 
De skriftliga källorna tenderar ofta att ge 
en idealbild av hur djuren skulle skötas 
medan skelettrester kan uppvisa sjukdo-
mar och belastningsskador som åsamkade 
djuren stort lidande. Osteologiskt materi-
al från nötboskap uppvisar mer skador re-
laterade till hög ålder och arbetsbelastning 
än hos andra husdjur. Särskilt frekvent är 
skador på benen som artros, osteofyter och 
subkondral skleros.18

Oxarna föddes upp som arbetsdjur och 
tränades att dra plogen okade i par (V 
1,13,3; 1,20,1–3). Varro ger detaljerade in-
struktioner om hur man bäst bör träna 
oxarna till bra dragdjur. De skulle inför-
skaffas otränade och inte okas innan det 
tredje eller femte året (1,20,1). Bästa sät-
tet att träna en oxe är att oka det med ett 
djur som redan är tränat (1,20,2). När det 
gäller hur många oxar man behöver på går-
den går Varro emot Cato. För 200 plogland 
räcker det med två spann oxar enligt Cato 
och ett par skulle då räcka till 100 plogland, 
men Varro menar att det beror i hög grad 
på markens beskaffenhet och jordens kva-
litet hur många oxar man behöver (1,19,1–2). 
Det är också viktigt att köpa rätt ras och 
undvika en som är lämplig för höglandet 
för jordbruk på slätten och omvänt (1,20,2). 
Oxar kunde också användas i tröskningen 
(1,52,2). Cato skriver att god vård och lämp-
lig kost är viktig eftersom djuren annars 
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lätt blir sjuka, oxarna skall skötas ”med 
största noggrannhet”. Han varnar för 
skabb, som brukar komma av dålig när ing 
och väta (5,6–8). Han ger noggranna anvis-
ningar för hur mycket foder oxarna skall 
ha dagligen: en halv skäppa ollon, 25 skål-
pund hö, vidare agnar av vete och korn och 
fröskalen av bondböna. Löv, särskilt alm 
och poppel, är också bra som foder (54,1–
4). Man måste hålla reda på vad som är bäst 
för varje djurslag: oxar och hästar skall ha 
hö, med fodertillägg av vitlupin, blålusern 
och busklusern till oxarna, tjurarna skall 
liksom baggarna ha mer foder innan par-
ningstiden, med korna är det tvärtom efter-
som man ansåg att magra kor lättare blev 

dräktiga (V 2,1,17). gamla och utslitna djur 
skall säljas (C 55,1).

Storskalig uppfödning av boskap sked-
de vanligen på låglänta platser och då 
praktiserades förmodligen transhumans 
som innebar att djuren togs till höglänta, 
skogiga områden under sommaren och till 
det friska betet på låglandet under vintern 
(V 2,5,11). Den storskaliga produktionen 
skiljer sig från gårdens djurhållning som 
syftade till att få goda arbetsdjur. Uppföd-
ning i stor skala var kopplad till framställ-
ning av produkter som det slaktade dju-
ret gav, kött, hudar och skinn, horn, ben 
och senor. Armén var en stor konsument 
av skinn och hudar. Ett annat stort pro-

Relief med plöjningsscen. Platsbrist har tvingat bildhuggaren att skjuta in större delen av årdret under 
oxarna. De första århundradena e.Kr. 
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duktionsområde bör ha varit offerdjur.
Hjordarnas storlek varierade. Varro 

säger att en hjord på 100–120 kor är la-
gom och med två tjurar per 60 eller 70 kor 
(2,5,12; 2,5,18). Betäckningen skedde i mit-
ten på juni till mitten av juli, så att kal-
varna föddes tio månader senare när fo-
derväxterna var fullt utväxta (2,1,19). Att 
Varro, liksom senare även Palladius, anger 
kornas dräktighetstid till tio månader och 
inte till nio, beror förmodligen på att man 
räknade med att kalvarna föddes då den 
tionde månaden startade.19 Kor föddes 
upp som arbetsdjur och inte för mjölkens 
skull. Romarna drack inte komjölk och ost 
tillverkades vanligen av fårmjölk eller get-
mjölk. Kalvarna kunde därför dia fritt och 
växa sig starka.

Gris
Alla domesticerade grisar stammar från 
vildsvin (Sus scrofa). Benrester av domesti-
cerade grisar, som har daterats till ca 7000 
f.Kr., har hittats i Jeriko. Andra fyndorter 
(bl.a. Jarmo) i Främre Orienten har givit 
fynd av ben från tam gris, varför det är rim-
ligt att antaga att domesticeringen har skett 
i dessa områden. I tidiga neolitiska bosätt-
ningar verkar grisen varit vanligare föda än 
får och get, men några tusen år senare mot 
slutet av neolitikum var får och get vanligare. 
Det kan bero på att grisens naturliga habi-
tat, som var skogiga miljöer, hade minskat på 
grund av avverkning.20

 grisen hölls framför allt för produktion 
av kött och fett. grisen fick stor betydelse 
i det romerska kosthållet eftersom det feta 
köttet lämpade sig väl för insaltning. Ro-
marna ville ha feta grisar, Varro berättar om 
grisar som var så feta att de inte kunde stå 
(2,4,11). Under sen kejsartid blev saltat fläsk-
kött och ister en basföda inom armén och 
svinuppfödning skedde i stor skala på lant-
gårdar.21 I Rom ingick fläskkött i den fria 

utspisningen till stadens innevånare under 
denna tid. 

Varros vän Scrofa (romarnas ord för 
sugga) får passande nog uppdraget att re-
dogöra för hur man bäst föder upp svin. 
Han är dock noga med att påpeka att hans 
förfäder har fått namnet på grund av en 
krigisk bedrift, där en liknelse med en sug-
ga användes som en metafor för ett raskt 
handlande (2,4,2). grisen hör till lantgår-
den, där saltade skinkor bör hänga i vist-
husboden. Skall man skaffa en bra svin-
hjord är det av central betydelse att välja 
djur av god ålder. Djuren skall se bra ut, de 
skall vara enfärgade med stora kroppsdelar 
utom huvud och fötter (2,4,3). Platsen för 
bete är viktig. grisen skall ha närhet till 
vatten och gyttja. Vid betäckningen skall 
man driva ut dem i lerigt hägn så att de kan 
vältra sig i gyttjan (2,4,8). Det är deras sätt 
att vila. Svinen skall födas upp på ollon, 
bondböna, korn och annan spannmål, som 
gör djuren feta och ger köttet en angenäm 
smak (2,4,5–6). 
 En intressant detalj är att grisar vid upp-
födning skall vänjas vid att reagera på trum-
petsignaler när det är dags för utfodring (V 
2,4,20). Varro anger också tid för kastrering 
som helst skall ske när galtarna är ett år men 
inte yngre än sex månader (2,4,21). galtarna 
kastrerades för att bli feta till slakten och för 
att köttet skulle bli av med den obehagliga 
smak, som kött från okastrerade handjur an-
sågs ha. Suggor steriliserades genom att ägg-
stockarna togs bort (beskrivs hos Columella 
men tycks inte vara särskilt vanligt). grisar 
offras till gudinnan Ceres, då man sluter ett 
fördrag och då man ingår ett äktenskap (V 
2,4,9). grisen ingår också i det statsromers-
ka offret suovetaurilia. 
 grisen har fått en framträdande plats i 
den romerska mytologin med sin nära kopp-
ling till staden Roms ursprung. Den vita 
suggan som Aeneas mötte när han landstigit 
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på kusten vid Lavinium, blev emblematisk 
i Roms tillblivelsehistoria. Den är avbildad 
på Ara Pacis, kejsar Augustus fredsalta-
re, och hela historien finns återberättad av 
Vergilius i Aeneiden. genom att åberopa 
släktskap med Aeneas, som hade Venus till 
moder, fick också Augustus gudomlig här-
stamning. Varro berättar att suggan födde 
30 vita kultingar, vilket var ett järtecken för 
att innevånarna i Lavinium efter 30 år skul-
le grunda staden Alba. Ännu på Varros tid 
kunde man beskåda suggans kropp, inlagd i 
saltlake! (2,4,18).

Häst 
Hästen (Equus caballus) var det sista av de 
fem vanligaste husdjuren att bli domesti-
cerat och är det som är minst manipulerat 
av människan. Den vilda hästen (Equus 
ferus), från vilken alla domesticerade här-
stammar, fanns ursprungligen på de eur-

asiska slätterna från södra Ryssland till 
Turkestan och spreds därifrån i alla rikt-
ningar. Alla raser som finns i Europa kom-
mer från denna. De tidigt domesticerade 
hästraserna visar mindre skillnad från de 
vilda än vad nötboskap gör, och det kan 
ofta vara svårt att i osteologiskt material 
avgöra om det rör sig om en domestice-
rad häst eller en vild. Hästen användes 
förmodligen först som köttdjur. I arkeo-
logiskt material från senneolitisk tid har 
man identifierat rester av hästben som 
härrör från måltider. Hästen fick ett stör-
re användningsområde när den började 
användas som dragdjur. Till Europa kom 
hästen först under det andra årtusendet 
f.Kr. Den relativt sena domesticeringen 
beror förmodligen på att det krävs både 
skicklighet och mycket tid att tämja häs-
ten till arbetsdjur. 
 Hästar i vilt tillstånd lever inte i familje-

Den laurentinska suggan. Romersk marmorskulptur från första eller andra århundradet 
e.Kr. Fyndort okänd. Numera på Ny Carlsberg Glyptotek, Köpenhamn.
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grupper utan i grupper med en hingst och 
med så många ston han kan bemästra. 
Hingstar utan ston lever i separata grup-
per, och varje hingst bildar sin egen famil-
jegrupp när den har möjlighet. Hästen 
fogar sig naturligt i en etablerad hierarki, 
men när man skall hålla f lera hingstar i en 
grupp måste de, som inte används för avel, 
kastreras. Varro säger att det är mycket vik-
tigt att kastrera hästar som används inom 
armén, då man måste ha lugna hästar under 
marscherna (2,7,15). 

Redan från omkring 1500 f.Kr. fanns 
två tydligt åtskilda raser, vilket man kan se 
både i bildmaterial och osteologiska rester, 
en nordlig ponnyras, som fanns i grekland 
och övriga Europa, och en större, som fanns 

i Skytien och på de ryska stäpperna. De 
europeiska hästraserna under antiken var 
småväxta, kring 145 cm i mankhöjd. Hästen 
hade många användningsområden under 
antiken. I främre Orienten och Europa till-
hörde hästen eliten och användningsområ-
dena var huvudsakligen ceremoniella och i 
krig. Under hellenistisk tid i grekland blev 
det vanligt att man använde skytiska ryt-
tare inom kavalleriet. Skyterna, som tycks 
ha använt stigbygel, var vida berömda för sin 
skicklighet som beridna bågskyttar. 22 Den 
grekiska fältherren och kavalleristen Xe-
nofon (430–355 f.Kr.) skrev en av världens 
första ridläror, Om hästar och ridning, och i 
denna kan man läsa utförligt om ridkonsten 
och hur man tränar hästar.

Kusk (auriga) med häst tillhörande det vita cirkuspartiet, golvmo-
saik från Villa dei Severi vid Baccona utanför Rom. Förra hälften 
av 200-talet e.Kr. Under kejsartiden utvecklades fyra "partier" vid 
kapplöpningarna på circkus, de vita, röda, gröna och blå, som i sina 
inbördes stridigheter inte sällan ställde till kravaller liknande dagens 

fotbollshuliganer.
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Enligt Varro kom de bästa grekiska häs-
tarna från Thessalien; i Italien föddes de upp 
på de apuliska slätterna i söder och på den 
roseanska slätten kring Reate, Varros hem-
ort (2,7,6). Vid förvärv av hästhjordar skall 
man förvissa sig om deras ålder, och de bör 
inte var yngre än tre år och inte äldre än tio. 
Åldern läser man av på tänderna och Varro 
har en längre utläggning om detta (2,7,1). 
Hästens utseende är viktigt och därför bör 
man noga kontrollera härstamningen (2,7,6). 
Parningen kontrolleras av en särskild djur-
skötare, origa, (2,7,8) och stona bör inte be-
täckas oftare än vartannat år (2,7,11). Fölen 
skall dia upp till två års ålder och först vid tre 
års ålder är de färdiga att tränas till sitt an-
vändningsområde: militärt bruk, dragdjur, 
avel eller kapplöpningar (2,7,12–15). Det är 
värt att notera att det fanns särskilda djur-
läkare för hästar (2,7,16) och att man på går-
den borde ha de viktigaste råden för hjälp åt 
sjuka djur uppskrivna (2,1,23). 

Beträffande handjurets roll i reproduk-
tionen anser samtliga jordbruksförfattare 
att handjuret har störst betydelse för avkom-
man. Denna felaktiga uppfattning har varit 
rådande in i nutid, och det har varit vanligt 
att låta dyra välkända avelshingstar betäcka 
ston som inte alls har lika höga meriter.23 En-
dast Vergilius uttrycker en avvikande me-
ning då han säger att hondjuret bör väljas ut 
med omsorg (Georg. 3,51–53).

Åsna
Den vilda åsnan (Equus africanus) har sitt 
namn till trots förmodligen utvecklats i 
Asien och därifrån spritts till Afrika. Det 
råder osäkerhet kring när domesticeringen 
skedde eftersom det, liksom med hästen, är 
svårt att skilja på ben från vilda och tämjda 
åsnor. Benmaterial från södra Iran, funnet i 
en arkeologisk kontext som dateras till 2800 
f.Kr., har tolkats som kvarlevor från den do-
mesticerade åsnan (Equus asinus). Från ca 

2500 f.Kr. är åsnan ofta avbildad i den egyp-
tiska konsten, där man ser den användas 
som klövjat packdjur.24

Enligt Varro är åsnorna från Reate de 
bästa i Italien. Dessa har sålts till och med 
till Arkadien i grekland (2,6,1) som ansågs 
som det bästa området för åsnor från Pelo-
ponnesos. Vid aveln är det viktigt att ta ut 
starka och friska djur. Fölen får stanna hos 
mödrarna under hela första året och först 
på det tredje kan man träna dem till det de 
skall användas till. Vanliga arbetsområden 
är kvarnar eller för transporter i åkerbruket 
men framför allt till packdjur. Åsnor kunde 
även användas vid plöjning av lättare jordar 
som den i Kampanien (2,6,4–5).

Mula, mulåsna
Mulan är en korsning mellan en åsnehingst 
och ett häststo, på latin mulus. Mulåsnan är 
korsad mellan en hästhingst och ett åsnesto, 
hinnus på latin. Avkomman är infertil. Det 
är förmodligen som far till mulan som åsnan 
gjort sin största insats för mänskligheten. 
Den är en perfekt hybrid. Den har fått bägge 
djurens bästa egenskaper. Som packdjur är 
mulan stark och tålig, den kan bära tyngre 
last än åsnan och den är säkrare i gången än 
både åsnan och hästen. Det var också lätt-
are att hantera produktionen av mulor än 
mulåsnor. Mulan är större än åsnan och kan 
till och med bli större än hästen, den har ett 
kraftigt huvud och stora öron och en svans 
med långa hår som hästen. Mulåsnan har 
mindre huvud, mindre hästliknande öron 
och en åsnesvans med den typiska tofsen. På 
avbildningar i konsten kan man ganska lätt 
skilja på mulor och mulåsnor, förutsatt att 
konstnären lagt vikt vid dess detaljer. Mulor 
var mycket vanliga i Främre Orienten och är 
ofta avbildade i mesopotamisk och assyrisk 
konst. 

I det romerska samhället var mulan vik-
tig. Den användes som riddjur, dragdjur 
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inom jordbruket och packdjur inom ar-
mén. Hos Columella finns det en beskriv-
ning av hur parningen mellan den mindre 
åsnan, som skulle bestiga det större stoet, 
kunde underlättas om man byggde en slags 
sluttande träbur som stoet skulle bindas 
vid och som gjorde att åsnan kunde nå upp 
(6,37,9–11). En åsna eller mula kunde också 
dra plogen och behöver inte okas som nöt-
boskap (V 1,20,4; 2,6,5; Col 7,1,2). Vanligen 
användes de som packdjur, vilket var deras 
främsta funktion (C 10,1; 11,1; V 2,6,5; 2,8,5). 

Varken mulor eller hästar skoddes med 
järnbeslag inslagna i hovarna. Hästar kun-
de förses med skor för att skydda hovarna, 
mulor och åsnor gick vanligen utan skydd. 
Därför var det viktigt att djuren under sin 
tillväxt fick utveckla starka hovar. Varro, 
Columella och Palladius nämner alla hur 
viktig denna egenskap är hos hovdjuren 
och rekommenderar att de får vistas på 
hårt underlag både utomhus och när de 
står i stall (V 2,8,5; Col 6,37,11; Palladius 
1,21).

Fjäderfä
På den romerska lantgården fanns ett stort 
antal fåglar, Varro nämner gäss, hönor, du-
vor, tranor, påfåglar (3,2,14). Vidare höll man 
kramsfåglar i voljärer, ornithones, som kun-
de innehålla upptill fem tusen kramsfåglar 
(3,2,15; 3,2,2–3; 3,3,7). Kramsfåglarna kunde 
ge mycket god förtjänst för godsägaren för-
utsatt att det fanns möjlighet till avsättning, 
en marknad. Stora banketter, triumftåg och 
gillen av olika slag var utmärkta tillfällen för 
avyttring. Förutom kramsfågel höll man på-
fåglar, trastar, ortolansparvar och vaktlar i 
voljärer (3,3,7; 3,5,1–2). Det fanns två sorters 
voljärer, en som man höll för avkastningens 
skull och en som man höll för nöjes skull. 
Den som man höll för sina gästers skull 
skulle ligga intill matsalen, så att man kun-
de titta på levande fåglar under tiden man åt 
anrättade djur av samma sort. Dock förtogs 
nöjet av lukten från fåglarnas träck som var 
störande (3,4,3). Varro beskriver i detalj hur 
fågelhus för uppfödning bör vara konstru-
erat (3,5,1–6). I sin egen lantvilla i trakten av 

Man med åsna. i ökenlandskap. Den runda flätade hyddan är av 
en typ som användes av herdar i stora delar av Medelhavsvärlden – 
i Italien ännu under andra hälften av 1900-talet. Romersk mosaik. 

Musée du Bardo, Tunis.
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Casinum hade han voljärer byggda i en park-
anläggning, särskilt för sångfåglar som näk-
tergalar och trastar som skulle utgöra lust 
och fägring för gästerna (3,5,8–14). I villans 
park fanns också dammar för ankor och fis-
kar (3,5,14–17).

Duva
Duvor, för romerska förhållanden främst 
klippduvor (Columba liviae), är en av de ti-
digaste fåglar som domesticerats av männis-
kan. Även skrattduva (Streptopelia risoria), 
som är den domesticerade formen av Strep-
topelia roseogrisea från Afrika, kan troligen 
ha förekommit i området. I det mesopota-
miska området tycks duvor ha tämjts redan 
omkring 3000 f.Kr. och i Egypten något 
senare, omkring 2500 f.Kr. Användnings-
områdena var flera. I hushållet hölls duvor 
för köttets och äggens skull och avföringen 
användes som gödsel. Den långa samlev-
naden med människan har inneburit att 
starka symbolvärden har knutits till duvan, 
vilket förklarar dess betydelse som offerdjur 
i många antika kulturer. Duvans tendens 
till att återvända till sitt näste har gjort att 
man avlat fram egenskapen som budbärare. 
Den bibliska berättelsen om duvan som Noa 
upprepade gånger skickade ut från arken för 
att rapportera att syndafloden var över, är 
emblematisk och visar hur djupt rotad den-
na företeelse var. I den grekiska religionen 
var duvan intimt förknippad med Afrodite, 
kärleksgudinnan, men även Hera och Athe-
na liknades vid duvor (Homeros, Il. 5.778). I 
det antika Rom var det Venus som mottog 
offer av duvor. Kopplingen till kärlekens gu-
dinna fanns redan i Främre Orienten med 
Ishtar/Astarte. Föreställningar av detta slag 
inspirerades av djurens beteende som män-
niskan under lång tid hade observerat. De 
flesta duvarter är monogama. Egenskapen 
att leva i parförhållande och deras frukt-
samhet gjorde att duvan blev en symbol för 

kärlek. ”Ingenting är mer fruktsamt än du-
vorna” säger Varro (3,7,9). I den kristna före-
ställningsvärlden blev duvan symbol för den 
helige ande och vid sidan av lammet det djur 
som fått störst symbolvärde.25

Uppfödning av duvor var under antiken 
vanligt förekommande i hela Främre Orien-
ten och Medelhavsområdet. Duvorna föd-
des upp i duvslag, columbaria. Dessa var an-
tingen fristående byggnader, ofta höga torn 
försedda med en kupol upptill, eller långa 
halliknande rum byggda eller uthuggna i 
klippan. Naturliga grottor användes också. 
I duvslagen är innerväggarna försedda med 
små nischer där duvorna häckar och föder 
upp sina ungar. De kunde vara mycket sto-
ra, i Rom fanns det columbarier som inne-
höll över 5 000 duvor. På grund av sin likhet 
med duvslagen med sina små nischer kom 
ordet columbarium att användas för den typ 
av gravkammare som blev vanliga över hela 
romarriket. I kamrarna ställde man in ask-
urnor istället för duvreden i små nischer ut-
huggna i väggarna. 

Varro skiljer på två sorters duvor som ge-
nom sitt naturliga beteende lämpar sig för 
olika former av duvslag. Den duva han kal-
lar columba, vanlig vit i färgen, söker sig till 
de högsta platserna och lämpar sig därför 
att hålla i höga torn. Den andra, som är en 
lantlig ras, är brokig till färgen och brukar 
hålla till på gården. genom en korsning av 
dessa raser får man en blandform som läm-
par sig att hålla i duvslag, vad Varro kallar 
peristeron. I duvslagen kan man hålla 5 000 
fåglar instängda tillsammans (3,7,1–3). Varro 
ger noggranna anvisningar om skötseln och 
poängterar hur viktigt det är med hygienen. 
Eftersom duvorna är renliga bör man vara 
noga med att samla ihop duvträcket varje 
månad (3,7,5). Denna används som gödsel 
på åkrarna. Varro citerar Cassius som an-
ser att den bästa gödseln är den från duvor 
eftersom den är varmast och kan få jorden 
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att jäsa. Den skall strös över åkern (1,38,1). 
Själv menar Varro att den från kramsfågel 
och trastar som hålls i burar är bäst. göd-
seln ges även till oxar och svin att äta så 
att de blir feta (1,38,2). All gödsel, inklusive 
den från människan, användes i jordbru-
ket (1,38,3).

Duvorna skall ha tillgång till vatten och 
utfodras med hirs, durumvete, korn, ärtor, 
bönor och emmervete (3,7,8). Även turtur-
duvor (Streptopelia turtur) föddes upp i 
likartade byggnader men utan de typiska 
duvslagsnischerna; istället byggde man ut-
kragade hyllor (3,8,1). En lyckad duvupp-
födning var en lukrativ bransch under ro-
mersk tid. 

Höna
Tamhönan (Gallus gallus domesticus) är 
idag den vanligaste typen av fjäderfä. 
Den härstammar från den vilda varianten 
av röd djungelhöna (Gallus gallus). Tam-
höns hölls för ägg- och köttproduktion. 
Tuppar, galli, kastrerades för att bli feta ka-
puner, capi. Varro anger tre sorters höns, 
gårdshönor, lantliga hönor och afrikanska 
hönor, vilka vi känner som pärlhöns. Den 
som satsar på en fullständig uppfödning bör 
ha alla sorterna men särskilt satsa på gårds-
höns som skall ha röd fjäderdräkt och svarta 
stjärtpennor (3,9,4). Varro ger en utdragen 
och detaljerad beskrivning av hur hönshuset 
bör vara beskaffat och hur hönsen skall skö-
tas på bästa sätt under ruvning och värpning 
för att ge bästa möjliga avkastning (3,9,8–16). 
Pärlhönsen (Numida meleagris) betraktades 
som en lyx avsedd för banketter och beting-
ade ett högt pris (3,9,18). Särskild gödning 
av gårdshönsen förekom. Man stängde in 
hönsen i mörka rum och ryckte fjädrarna ur 
vingar och stjärt. gödningen pågick i tjugo 
dagar och gjorde dem feta och möra. Sam-
ma metod användes på skogsduvor (Columba 
palumbus) (3,9,19–21).

Höns föddes också upp för under-
hållning. I hela den antika världen tycks 
tuppfäktning ha varit populärt och i det 
grekisk-romerska kulturområdet var det 
vanligt förekommande. Särskilt strids-
lystna tuppar avlades fram för ändamålet. 

Fågelskådning ingick som en viktig del 
i romerskt beslutsfattande. Bland de fåglar 
som användes inom spådomskonsten in-
gick höns. Cicero berättar en sedelärande 
historia om hur konsuln Publius Claudius 
Pulcher konsulterade de heliga hönsen un-
der andra puniska kriget (264–241 f.Kr.). 
Omen lästes i hur hönsen åt när de släpptes 
ut ur buren (Div. 1,29; 2,71). När de frisläpp-
ta hönorna vägrade äta, vilket var ett dåligt 
omen, blev Claudius Pulcher upprörd och 
slängde hönorna i vattnet med de berömda 
orden ”om ni inte vill äta så skall ni åtmins-
tone dricka” (Nat. deor. 2,3,7). På grund av sin 
försummelse att lyssna på gudarna förlorade 
han slaget och hela sin flotta. 

Dvärg (möjligen en slav) med två hönor. Golvmo-
saik från Pompeji. Första århundradet e.Kr. Museo 

Archeologico Nazionale, Neapel.
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Tuppar bars fram som tackoffer till  
läkekonstens gud, Asklepios. De sista ord 
Sokrates enligt Platon (Phd. 118) yttrade 
till vännen Kriton på sin dödsbädd har bli-
vit odödliga: ”Kriton, vi är skyldiga Askle-
pios en tupp; betala skulden och försumma  
det inte.”

Påfågel
Den blå påfågeln (Pavo cristatus) är en höns-
fågel som ursprungligen fanns i Indien. 
Den kom att bli mycket uppskattad under 
romersk tid för sin skönhets skull och ut-
gjorde ett färgstarkt inslag i villaträdgårdar-
na. Trots att påfågeln hållits i fångenskap i 
minst tvåtusen år har den inte förändrats i 
sitt utseende. Man födde med fördel upp på-
fåglar på öar. Det tycks ha varit en tradition 
från det grekiska kulturområdet (3,6,2). Co-
lumella beskriver hur påfågeln som får leva 
i frihet utan fiender sköter sig själv och sin 
avkomma (Col 8,11,1–2). Uppfödning av på-
fåglar kom att bli en lukrativ affär. Den an-
sågs som en delikatess, inte för sin smak men 
för att den var så dyr. Varro nämner Quin-
tus Hortensius som den förste att servera 
påfågel vid sin installationsfest som augur, 
vilket imponerade på de lyxtörstande gäster-
na (3,6,6). I Petronius Satyricon (33,5) visar 
den rike uppkomlingen Trimalchio upp sitt 

överdåd genom att servera påfågelsägg till 
sina gäster. Påfågeln var Junos fågel och en 
symbol för äktenskaplig lycka. I de kristna 
romerska katakomberna förekommer påfå-
geln som symbol för evigt liv. Det är förmod-
ligen det ökade intresset för påfågeln under 
senantiken som avspeglas i Palladius utlägg-
ningar om dess uppfödning (1,28).26

Gås och anka
gås (Anser anser) hölls för köttet och för du-
net, som plockades två gånger om året. gås-
dunet användes till huvudkuddar. gåslever 
ansågs vara en delikatess och Plinius d.ä. 
beskriver hur djuren matades för att levern 
skulle bli större (Nat. 8,77). På lantgården 
höll man dessa fåglar i ett eget område, che-
noboscion, som skulle vara försett med dam-
mar och besått med gröna växter som gäs-
sen tyckte om. Honorna skulle ha tillgång 
till kättar där de kunde ruva. På liknande 
sätt som med hönsen göddes gässen före 
slakt och försäljning. De stängdes in burar 
och under två månader pågick intensiv ut-
fodring (V 3,10). Ankor (hos romarna ana-
tes) hölls på liknande sätt. Ankor är tamfor-
men av gräsand (Anas platyrhynchos). Deras 
nessotrophion skulle också vara försett med 
dammar men med ett särskilt hus där de ut-
fodrades (V 3,11).

På Capitolium i Rom fanns gudinnan 
Junos heliga gäss som räddade staden från 
gallernas anfall, en händelse i den romers-
ka historien med starkt symbolvärde. Den 
svältande romerska garnisonen som var be-
lägrad på kullen hade sparat gässen, efter-
som de var heliga, och det blev räddningen. 
Soldaterna låg och sov och varken de eller 
hundarna hörde när gallerna anföll befäst-
ningen under natten. Det gjorde däremot 
gässen som med sitt kacklande och flaxande 
med vingarna väckte vaktstyrkan och på så 
sätt räddade Rom (Livius 5,47,3–4).

Påfågel. Målning på marmorstuck från romerskt 
columbarium nära Villa Doria Pamphilij, Rom. 
Början av första århundradet e.Kr. Nu i Museo 

Nazionale, Rom.
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Harhägn
Harhägn, leporia, var ett samlingsnamn 
för inhägnader där man höll olika djurs-
lag, vilda som vildsvin och rådjur men även 
tamboskap. Enligt Varro kallades dessa 
hägn leporia därför att man tidigare hållit 
enbart harar, lepores, i hägn (3,3,2). Harjakt 
var uppskattat och köttet betraktades som 
en läcker het (Martialis 13,92). En stor för-
del var hararnas reproduktionstakt; enligt 
Varro räckte det med att sätta in fyra ha-
rar i ett hägn för att det snabbt skulle fyllas 
(3,12,4). Man kunde också göda hararna på 
liknande sätt som fågel, nämligen genom att 
stänga in dem i burar (3,12,5). Vildsvin ut-
fodrades med ollon och hjortar med foder-
vicker (3,13,1). Vilthägnen tillhörde inte bara 
lantgårdarna utan kunde också ingå som 
exotiska inslag i de stora luxuösa villornas 
parkanläggningar. Varro beskriver en sådan 
i Laurentum, där gästerna serverades mid-
dag utomhus på en högt belägen plats med 
utsikt över vilddjursparken. En tjänare ut-
klädd till den mytiske Orfeus sjöng till lyr-
spel och lockade med sin sång till sig alla de 
vilda djuren i hägnet (3,13,2–3). 

Fiskodling
Romarna hade utvecklat fisket i medelhavs-
området till industriell skala. Vanliga fisk-
sorter var makrill, ansjovis, sardiner och 
tonfisk. På insaltad fet fisk och fiskinälvor 
som fått jäsa gjordes en sås, garum, som var 
en viktig ingrediens i det romerska köket. 
Romarna använde effektiva fiskeredskap, 
men båtarnas kapacitet begränsade fång-
sterna och jämfört med dagens fiske var den 
skonsam mot fiskbeståndet.27 Fiskodling 
var populärt i villor längs kusten och många 
hade avancerade anläggningar för fiskupp-
födning. Eftersom fisken dör utan syretill-
försel var genomströmning av friskt vatten i 
dammarna ett tekniskt problem som måste 
lösas. Tekniken att bygga tankar med kom-

municerande kanalsystem var avancerad.28 
Ål och muräna var omtyckta och avbildas 
ofta på mosaiker. Musslor och ostron odla-
des på rep. 

Varro (3,17) är inte särskilt entusiastisk 
över fiskodling som näringsfång och säger 
att den är dyrbar och olönsam, särskilt då 
saltvattensodlingen. Sötvattensdammar på 
gårdar inne i landet kunde ge viss avkastning 
(3,17,2). Han tar som exempel flera vänner 
och bekanta som lagt ner stora summor på 
att bygga dammar för odling av havsfisk men 
som inte fick någon vinst i denna näring. 
Varros beskrivning ger intryck av att många 
av aristokraterna, som exempelvis Lucullus 
i sin villa vid Neapelgolfen, experimenterade 
med fiskodling (3,17,9). 

föreställningar om 
djurHållning, dess ursprung 

ocH betydelse
Domesticeringen var intimt förknippad med 
jordbruket. Den fastboende livsstil som bru-
kandet av marken innebar, utgjorde grunden 
till människans byggande av städer – till ci-
vilisationen. Lite tillspetsat skulle man kun-
na säga att det var djuren som civiliserade 
människan. Jordbruket och djurhållningen 
gick hand i hand men de bägge näringarna 
var också ständigt i konflikt om markan-
vändningen. Tidigt skapades en mytbild-
ning kring herdens yrke i kontrast till den 
åkerbrukande bondens värv. Med ökad spe-
cialisering kom de att bli varandras mot-
satser. Den bibliska berättelsen om åker-
mannen Kain som dräper sin broder Abel, 
fåraherden, kan tolkas som ett uttryck för 
denna urgamla schism. Konflikten bottnar 
i kampen om naturresurserna, huruvida 
marken skulle utnyttjas till bete eller odling. 
Den reflekterar också de djupare kulturella 
skillnader som dessa näringar utvecklade 
hos sina idkare. Med sin stationära livsstil 
stod den jordbrukande befolkningen för sta-
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bilitet och för det civiliserade livet. Herden, 
däremot, tillbringade stor del av sitt liv i ut-
markerna, vilket gav honom visst utrymme 
till annat än träget arbete. Han blev därmed 
ett hot för de människor som levde i mer 
ordnade och reglerade samhällsformer. Den 
pastorala livsstilen blev symbol för frihet och 
oberoende. Detta återspeglas i myten där 
herden står nära gudarna och till och med 
kan bli uppvaktad och förförd av gudinnor.

Hos det romerska folket formades en 
tradition om ett pastoralt ursprung som 
var djupt rotad. Att det fanns en föreställ-
ning om att djurhållning och herdeliv före-
gick odlingen av marken framgår av Varros 
yttrande: ”Vem är det som förnekar att det 
romerska folket härstammar från herdar? 
Vem vet inte att Faustulus, den fosterfar 
som uppfostrade Romulus och Remus, var 
herde, och kommer man inte till slutsatsen 
att även dessa två själva var herdar av att 
de grundade staden just på Parilie-festens 
dag?” (2,1,9). Han liknar herdarnas liv vid 
diskantsstämman på flöjten och åkerbru-
karens vid basstämman därför att ”män-
niskorna levde ett herdeliv och inte kunde 
plöja jorden” (1,2,16). Att Rom grundades 
av herdar och inte av fältherrar blev en del 
av den romerska identiteten. Staden Roms 
öde beseglades av en herde, Faustulus, i det 
ögonblick han upptäcker och räddar dess 
grundare, Romulus. Varro är bara en bland 
många romerska författare och historieskri-
vare som åberopar denna härstamning men 
han går också utanför myten och ger som 
expert på jordbruk en kompletterande bild 
av en tidig pastoral ekonomi som avlöstes av 
en åkerbrukande. Herdelivet i sin tur hade 
föregåtts av en tillvaro där människan var 
jägare och samlare (2,1,4), vilket stämmer 
väl överens med den uppfattning som råder 
idag. Varro beskriver i samma stycke också 
hur de vilda djuren tämjdes för att träda in 
i människans tjänst och tillfogar att fåret 

ansågs vara det första domesticerade djuret. 
Varro har sedan en lång utläggning om alla 
stjärnbilder som fått namn efter boskap, om 
hur viktigt det romerska djuroffret suovetau-
rilia var och om alla de personnamn som går 
tillbaka på olika djurslag (2,8–10).

Som exempel på djurhållningens stora 
betydelse jämfört med andra näringsfång 
inom jordbruket tar Varro upp ordet pecu-
nia (2,1,11), ett latinskt ord som levt kvar i vårt 
språk i olika former och betydelser. Pecunia 
kommer från pecus och betydde ursprung-
ligen bestånd av boskap. Senare utvidgades 
betydelsen till penningsumma eller pen-
ningvärde rent allmänt, vilket speglar mark-
nadens roll och hur förmögenhet mättes i 
innehav av betesdjur. Pecus står för det över-
gripande begreppet boskap, betesdjur, flock 
och kreatur, men det har också en särskild 
betydelse när det betecknar endast mindre 
betesdjur som getter och får. I den sistnämn-
da betydelsen har det levt kvar i det italien-
ska ordet för får, pecora. Det svenska ordet 
fä, som vi fått in via tyska språket (Vieh), 
kan också härledas från pecus. I svenskan 
använder vi ord som pekoral och pekuniär. 
Pekoral, härlett av det latinska adjektivet 
pecoralis, sådant som hör till boskapen, har 
kommit att betyda enfaldig (fåraktig!) skrift. 
Den som har pekuniära bekymmer har pro-
blem med pengar. 

Föreställningen om att en pastoral livsstil 
föregick den åkerbrukande kulturen fick så 
stor genomslagskraft att den blev förhärs-
kande även bland historiker vid förra sekel-
skiftet. De grundade sina slutsatser på de 
antika texterna. Dessa bör man dock tolka 
med försiktighet och vara uppmärksam på 
den retoriska ansatsen. Idag är inga fors-
kare benägna att tro på denna modell och 
moderna undersökningar har också visat att 
de flesta former av specialiserad pastoralism 
är en anpassning från en tidigare blandeko-
nomi.29 Ur en mentalitetshistorisk synvinkel 
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är det emellertid intressant att se hur eliten 
bland romarna medvetet skapade en heroisk 
myt av Roms pastorala förflutna som om-
huldades och hade stor genomslagskraft i de 
kulturella yttringarna. Denna föreställning 
fungerade som ett sammanhållande kitt 
som manifesterades i myter, kulthandlingar 
och symbolisk retorik. 

Dagen för staden Roms födelse var den 
stora vårfesten, Parilia, som firades den 21 
april. Parilia, som härleds ur Pales, en her-
darnas gudom, firades med offer av späda 
lamm och förböner för herdens och flock-
ens välgång. Kejsar Augustus, som mer än 
någon annan förstod att nyttja ett retoriskt 
bildspråk som alluderade till det förflutna, 
blåste liv i gamla pastorala riter och kultbruk 
och gav Parilia och Lupercalia en officiell, 
stadsromersk prägel. Lupercalia härstam-
mar för övrigt ur ordet för varg, lupus. Åter-
upplivandet av riten är en märklig företeelse. 
Efter ett offer av en getabock flåddes djuret 
och skinnet skars i tunna remsor. Med dessa 
skinnremsor rusade sedan välrenommerade 
romerska män klädda endast i getskinn om-
kring på Roms gator och slog alla de mötte 
med sina skinnpiskor. 

transHumans
Varro anger tre slag av lantbruk: åkerbruk, 
boskapsskötsel och djurskötseln på gården 
(1,1,11; 3,1,8–9). Han skiljer alltså på den djur-
hållning som var knuten till gården och den 
specialiserade som sköttes på annat sätt och 
hade andra mål med avkastningen. Djur-
hållningen knuten till gården producerade 
i första hand arbetsdjur till lantbruket, oxar, 
åsnor, hästar och djur till konsumtion både 
inom hushållet och till avyttring. På gården 
fanns får och getter som producerade mjölk, 
grisar för kött och en mängd mindre djur 
och många slags fjäderfän för konsumtion. 
De djur som föddes upp för att offras under 
de större religiösa högtiderna tillhörde en 

särskild kategori av specialiserad djurupp-
födning. Det är i den specialiserade sektorn 
av djurhållning som transhumansekonomin 
utvecklats. 

Transhumans är den tekniska termen 
för en typ av djurhållning som bygger på 
säsongsförflyttningar mellan skilda klimat-
zoner. I medelhavsområdet är skillnaderna 
mellan berg och slättland ofta extrema. På 
sommaren är klimatet behagligt i bergen 
och de höglänta dalgångarna är idealiska 
betesmarker. Under vintern, däremot, rå-
der ett kärvt klimat och snön ligger ofta 
kvar till långt fram på våren. På kustslät-
terna är förhållandena de omvända; under 
sommarhalvåret är marken utbränd av den 
glödheta solen men på vintern råder här 
ett milt klimat. Idag uppfattar vi gärna 
kustslätterna som tillgängliga och natur-
liga platser att välja både för bosättning 
och för åkerbruk. Det har inte alltid va-
rit så. Kustregionerna i Italien var under 
antiken markant annorlunda än idag. Ut-
med kusterna fanns otillgängliga våtmar-
ker som var obebodda och malariahär-
jade. De fick därför marginell betydelse 
för jordbruket men blev en viktig resurs i 
djurhållningen. Stora områden, som idag 
är öppna landskap, var täckta av skog. Var-
ros beskrivningar av beteslandskapet refe-
rerar återkommande till skogen, även nere 
på slättlandet som i Metapontium (2,9,1; 
2,9,6; 2,10,3). 

Det skulle inte vara lönsamt att hålla 
större mängder betesdjur året om i bergen 
eftersom man då måste stalla in och utfod-
ra djuren. Att omvänt hålla stora hjordar 
på de låglänta kustslätterna året om var 
också omöjligt. På sommaren var betet ut-
bränt och magert och djuren klarade inte 
hettan. Den till synes geniala lösningen var 
att låta djuren byta bete efter årstidernas 
växlingar. En ständig tillgång på friskt bete 
var den naturresurstillgång som utgjorde 
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själva livsnerven i systemet. Varro beskri-
ver hur viktigt gräsets friskhet var för få-
ren och ger noggranna anvisningar om de 
rätta tidpunkterna att föra ut djuren på vall. 
Under sommaren var det viktigt att djuren 
fick beta när gräset var daggvått, tidigt på 
morgonen och sent på kvällen. Vid mid-
dagshettan skall man låta fåren vila under 
skuggande träd (2,2,10–11). Texten har pa-
rafraserats av Vergilius i poetisk form, i ett 
stycke som har närmast biblisk klang:

Men när Zefyrens fläkt bjuder in, och
  glädjerik sommar
kallar till skogen getter och får och 
  lockar till bete,
då, så snart morgonstjärnan går upp, 
  låt dem söka de svala 
fälten, när dagen är ny, när ängen är 
  gråvit av daggen –
daggen, så ljuvlig för betande boskap 
  i örternas grönska 
 (Georg. 3,322–326).

Den säsongsbundna betesdriften av särskilt 
får, men också getter, till kustslätterna un-
der vintern och till bergstrakterna under 
sommarhalvåret kom i Medelhavsområdet 
att praktiseras i stor omfattning och har 
varit en avgörande ekonomisk och kulturell 
faktor. Transhumans har praktiserats i alla 
regioner som har de komplementära natur-
geografiska komponenterna högland och 
lågland, Spanien, södra Frankrike, Italien, 
Balkanområdet, Turkiet, Nordafrika och på 
de flesta av Medelhavets större öar. Omfatt-
ningen och organisationsformerna har skif-
tat från ett geografiskt rum till annat, från 
en tidsepok till en annan. På våra nordliga 
breddgrader har fäbodsystemet utvecklats. 
Trots de generella likheterna har de pasto-
rala ekonomierna kommit att utvecklas på 
en mångfald olika sätt beroende på specifika 
historiska och sociopolitiska faktorer.

Forskarna har tvistat om tidpunkten då 
den säsongsbundna betesdriften på den ita-
liska halvön utvecklades till en specialiserad 
form av pastoralism. Regelbundna säsongs-
förflyttnigar av betesdjur från kust till berg 
utmed särskilda stråk tycks ha existerat 
redan under bronsåldern i det apenninska 
området. Arkeologiskt fyndmaterial, bland 
annat föremål som användes inom osttill-
verkning, pekar i den riktningen. Till skill-
nad från det övriga Italien var området kul-
turellt homogent under denna tid, vilket kan 
förklaras med de täta kontakter som djurför-
flyttningarna förde med sig. De flesta fors-
kare anser att det är först i och med romar-
nas övertagande av det italiska inlandet, en 
process som startade på 300-talet f.Kr., som 
grunden lades för en transhumans i större 
skala. Den krävde nämligen en överstatlig 
organisation, och det var först med romar-
nas territoriella erövringar i samband med 
de så kallade puniska krigen som det fanns 
förutsättningar för att kunna garantera en 
nödvändig säkerhet för dessa djurtranspor-
ter. Under republikens två sista århundra-
den investerade förmögna aristokrater, som 
Varro, i stora hjordar av får, hästar och åsnor 
och under det romerska imperiet fortsatte 
kejsarna att satsa kapital i denna näring, som 
genom sin ull- och skinnproduktion blivit så 
lönande att den byggts ut till stordrift. Stor-
skalig transhumans kräver stora kapitalin-
vesteringar och djurbeståndet tenderar att 
ständigt växa. Systemet blir därför känsligt 
och konjunkturberoende. Om efterfrågan 
på ull avtar orsakar det en omedelbar kol-
laps inom sektorn. Att investera i djur var 
lönsamt men innebar också större ekono-
miska risker än jordbruk. En naturkatastrof 
eller en smittsam sjukdom kunde slå ut hela 
bestånd av djur, som det tagit åratal att avla 
fram.

Den apenninska bergskedjan löper som 
en ryggrad genom den italiska halvöns in-



 • 371 •f e ta  s v i n  o c H  H e l ig a  Hön s

land. Kustslätter och bergsområden ligger 
i vissa regioner nära varandra, vid en första 
titt på kartan tycker man att förutsättning-
arna för ett betessystem med huvudsakli-
gen vertikala förflyttningar, som innebär 
att man flyttar djuren kortare sträckor från 
berg till kust, verkar vara mest naturliga. 
Stora delar av fädriften fungerar också på 
detta sätt, men i de centrala och södra de-
larna av det apenninska området hade re-
dan under romersk tid ett omfattande be-
tessystem med horisontala förflyttningar 
utvecklats. Under sommarmånaderna vis-
tades djuren i bergstrakterna i Latium och 
Abruzzerna och under vintermånaderna 
i det vidsträckta apuliska kustlandskapet 
som ligger innanför halvön garganus. Ef-
ter det andra puniska krigets avslutning år 
201 f.Kr. kunde ännu större landområden 
utnyttjas i transhumans ekonomin. Flera av 
de italiska inlandsstäderna hade valt att stå 
på Hannibals sida. Efter karthagernas ne-
derlag konfiskerades deras landområden av 
den romerska staten och gjordes till statlig 
egendom, ager publicus. Pengar flöt in som 
krigsbyte och kunde investeras i djurhåll-
ning. genom romarnas erövringskrig fanns 
nu mängder av slavar tillgängliga och dessa 
kunde användas som herdar. Den nya ar-
betskraften krävde en ny typ av organisa-
tion, vilket resulterade i en strikt hierarkiskt 
uppdelad yrkeskår. Den stora mängden av 
egendomslösa slavar i dessa marginella om-
råden var emellertid inte bara en tillgång 
utan skapade också problem. Flera slavupp-
ror omnämns av de antika författarna, bl.a. 
omtalas ett i Apulien år 185 f.Kr. vari 7 000 
slavar, bland dem många herdar, var inblan-
dade.

genom att grunda städer på den apulis-
ka slätten skapade romarna förutsättningar 
för avsättning av produkterna. Klippning av 
djuren, bearbetning av ullen och textiltill-
verkning förlades till städerna på slätten i 

närheten av nygrundade hamnstäder. Luce-
ria i Apulien blev centrum för ullhantering 
och Sipontum på garganus den viktigaste 
utskeppningshamnen. 

Varro hade investerat i transhumanseko-
nomin och ägde fårhjordar i Apulien och 
hästar i det sabinska området kring Reate 
i Latium. Det sistnämnda var under Varros 
tid ett av de viktigaste områdena för skatte-
uppbörd från de betesmarker som tillhörde 
staten. En nyligen utförd landskapsarkeo-
logisk studie som undersökt romerskt lant-
mäteri i dalgångarna kan påvisa ett ovanligt 
tätt nätverk av vallvägar, så kallade calles el-
ler viae publicae, som känns igen på sin bredd 
som var över 100 meter.30 Varros fårhjordar 
förflyttades mellan Reate och Apulien. 
Målande har han tecknat det symbiotiska 
förhållandet mellan berg och slätt i denna 
ekonomi. De regioner som hans egna hjor-
dar vandrade mellan, sommarbetet i bergen 
kring Reate i det sabinska området norr om 
Rom och vintrarna i Apulien, beskriver han 
som ”två från varandra avlägsna betesmar-
ker” sammanlänkade genom den statliga 
transhumansleden ”som ett ok håller två 
korgar samman” (2,2,9). Mulåsnor drevs 
från slätten vid Rosea, alltså dalgången vid 
Rieti, till bergen i Burbur, en del av Apenni-
nerna som inte kunnat identifieras (2,1,17). 

Varros instruktioner kring val av herdar 
och hundar refererar i hög grad till trans-
humansen och dess villkor. Varro målar 
upp en fascinerande bild av en helt egen 
värld av djur och människor på vandring i 
skogiga bergstrakter långt från hem och går-
dar. I denna specialiserade djurhållning är 
yrkeskunnandet hos herdarna av avgörande 
betydelse. Det gäller fårens skötsel och trä-
ning av vakthundarna. Boskapschefen (ma-
gister pecoris) skulle se till att allt material 
som behövdes för människornas hälsa och 
uppehälle samt botemedel för djuren fanns 
till hands. Han skulle ha med sig skrivna 
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instruktioner att konsultera om djuren blev 
sjuka. Han skulle sköta räkenskaperna för 
ägaren till boskapen och var således både läs- 
och skrivkunnig (2,10,5; 2,10,10). Fårhjordar-
nas storlek skiftade från 700 till 1 000 djur 
och i varje hjord fördelade man 80–100 djur 
på varje herde (2,10,10). Enligt Varro var det 
en fördel om också kvinnor följde med på be-
tesvandringarna. De kunde laga mat åt män-
nen och gjorde herdelivet angenämare, men 
eftersom livet i bergig och skogig terräng var 
hårt skulle de vara starka. Kvinnor (under-
förstått slavinnor) från Illyrien var särskilt 
eftertraktade (2,10,6–7).

Till sommarbetet i de sabinska bergsom-
rådena gick den gamla saltvägen Via Salaria, 
som var den äldsta vägen i det antika Rom. 
Den ledde från saltverken i Ostia till staden 
och vidare in i landet ända till den adriatis-
ka kusten. Saltet var viktigt. Utan salt dör 
både människor och djur. Förmodligen hade 
man upptäckt djurens saltbehov mycket ti-
digt, kanske redan innan djuren domestice-
rades. Även vilda djur behöver salt, genom 
att observera hur de vilda djuren sökte sig 
till naturliga saltkällor och saltblock som 
de slickade på, hade man förstått att detta 
var ett nödvändigt kosttillskott. Palladius 
ger rådet att strö ut salt över betesmarkerna 
eller att regelbundet ge det i samband med 
utfodring (12,13,3). Saltet var också helt nöd-
vändigt vid konservering av kött liksom vid 
lagring av ost. För utvinning och tillverkning 
av de många produkter man fick från djuren 
var saltet också en nödvändig vara, särskilt 
för färgning av tyger och skinnberedning. 
Salt blev en av mänsklighetens mest efter-
traktade varor och en av de första interna-
tionella handelsvarorna. I Italien har utvin-
ningen av havssalt varit och är fortfarande en 
betydande industri. Italiens, och Europas, 
största saltverk ligger i Apulien vid kusten 
söder om garganus. Det täcker ett område 
på fyra tusen hektar och producerar en halv 

miljon ton salt om året, mer än något annat 
i Europa. Under romersk tid och senare var 
det apuliska slättlandet det viktigaste områ-
det för vinterbete i den storskaliga transhu-
mansekonomin. god tillgång på salt var av 
avgörande betydelse för dess lönsamhet och 
utvinningen av salt ökade i takt med den in-
dustriella utvecklingen av de produkter dju-
ren avsatte. 

Med den romerska statens gradvisa upp-
lösning förändrades produktionsförhål-
landena. Den mobila djurhållningen har 
av allt att döma reducerats avsevärt – men 
inte upphört. Till viss utsträckning tog 
klostren över hanteringen. Ullhanteringen, 
den kommersiellt viktigaste delen, försvann 
från städerna på slätterna och flyttade upp 
till byar och kloster i Abruzzerna, höglänta 
bergsområden där man kände sig säkrare än 
i kustområdena som ständigt var utsatta för 
angrepp utifrån. Stabila politiska förhållan-
den var en förutsättning för storskalig pro-
duktion och när de styrande kunde erbjuda 
säkerhet vågade man åter flytta ner markna-
derna på slättlandet. Under folkvandrings-
tid och tidig medeltid hade ekonomin gått 
tillbaka i Italien, men på 1200-talet återin-
fördes det apenninska systemet i centrala 
och södra Italien av Fredrik II (1231). Staden 
Foggia, som hade grundats av Fredrik II inte 
långt från det romerska Luceria, blev det nya 
navet i denna ekonomi. Den allmänna ned-
gången under 1300-talet på grund av diger-
döden med åtföljande befolkningsminsk-
ning drabbade också djurhållningen men 
ekonomin tog åter fart under 1400-talet. Re-
nässansen kom att innebära ett enormt upp-
sving för ullhanteringen i Italien. Spanska 
länsherrar och toskanska köpmän gjorde sig 
stora förmögenheter på bekostnad av ett ut-
armat inland i södra Italien. Det apenninska 
systemet, som utvecklats under romersk tid, 
restaurerades under den spanska kronan i 
Neapel och kallades Dogana delle Pecore. 
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Det påvliga transhumanssystemet norr om 
Rom, Dogana dei Pascoli del Patrimonio di S. 
Pietro in Tuscia, som grundats något senare 
(1289), restaurerades nästan samtidigt un-
der 1400-talet. Tack vare politisk kontroll 
från staternas sida kunde dessa ekonomier 
utvecklas till storskaliga företag. Eftersom 
betesmarkerna vanligen låg i avlägsna och 
marginella områden, som ofta utgjordes av 
gränstrakter, kom organisationen över eko-
nomin i förlängningen också att bli ett vik-
tigt redskap att kontrollera dessa, vanligen 
svårövervakade, områden.

Den upprustning av vallvägarna, som den 
spanska kronan i Neapel bedrev, var myck-
et systematisk och välorganiserad. Kartor 
upprättades över alla tullbelagda leder och 
betesmarker, tullstationer och rastplatser 
upprättades. Från bergslandskapen Abruz-
zerna och Molise till de vidsträckta slätt-
terna i Apulien fanns ett helt system med 
vallvägar, sju stora huvudleder med ett nät-
verk av mindre anslutningar. Huvudlederna 
hade en sträckning på 25–30 mil, vilka man, 
tack vare att de fornminnesförklarats och 
åtnjuter lagstadgat skydd, fortfarande kan 
spåra i landskapet. En av de i historisk tid 
viktigaste lederna, Regio Tratturo 7, som går 
från Pescasseroli i Abruzzerna till Candela 
i Apulien, har i det inre av Kampanien på 
sina ställen bevarats till sin fulla bredd med 
sina gränsmarkörer in situ. Bredden på de 
sju huvudlederna från Abruzzerna till Apu-
lien fastställdes till 60 neapolitanska steg (111 
meter) och förseddes med gränsstenar. Det 
var belagt med dödstraff att avlägsna dessa 
markörer.

Den historiska dokumentationen av vall-
lederna har varit av avgörande betydelse för 
att kunna rekonstruera det romerska sys-
temet. Med utgångspunkt från denna har 
man kunna spåra arkeologisk evidens och 
belägg för att ett likartat system praktise-
rades under romersk tid. Litterära och hi-

storiska texter, inskrifter av olika slag, lagar 
och dekret vittnar om en statlig kontroll 
av den apenninska transhumansekonomin 
från romersk republikansk tid och under 
hela kejsartiden. Det fanns flera andra vik-
tiga transhumansområden. Under Varros 
tid investerade romerska aristokrater även 
i grekland, där landskapet Epirus var ett 
mycket viktigt område inom djurhållning-
en och där flera välrenommerade djurraser 
hade utvecklats, både nötboskap, hästar 
och får (2,1,6). Den berömda molossiska 
hundrasen, som var känd för sin styrka och 
sitt mod, kom från trakten.31 Varro säger att 
han förvärvat sin kunskap inom boskaps-
skötsel genom samtal med boskapsägare i 
Epirus, som han lärde känna när han förde 
befäl över greklands flottor under kriget 
mot pirater. Epirus har naturgeografiska 
likheter med det apenninska området i Ita-
lien. Höga bergsområden ligger nära kus-
terna som utmärker sig för våtmarker och 
laguner, lämpliga för utvinning av det efter-
traktade saltet. 

malaria 
Malarians förekomst under antiken har 
länge varit omdiskuterad samtidigt som 
kunskaperna om den varit fragmentariska. 
Man kan säga att forskarna varit uppdelade 
i två läger; den ena sidan hävdar att mala-
rian kommit in under sen tid till grekland 
och Rom, den andra att den fanns redan 
under neolitikum och kom med jordbruket 
och husdjuren. genom nya naturvetenskap-
liga undersökningsmetoder kan man idag 
konstatera att allt tyder på att den senare 
uppfattningen är riktig.32 Men det betyder 
inte att malarian alltid utgjort ett problem. 
Människans påverkan på landskapet och 
förändrade bosättningsmönster kan bidraga 
till att förvandla ett hälsosamt område till 
ett malariadrabbat. Det kan vara ett resultat 
av en lång process som pågått i flera tusen år. 
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Redan under den romerska republiken 
började malarian bli ett problem, och under 
tidig medeltid hade många av de romerska 
hamnstäderna övergivits och förfallit på 
grund av malarian och kustträsken brett 
ut sig. Romarna kände inte till att malari-
an spreds genom myggbett utan trodde att 
den orsakades av den dåliga luften (mal’aria 
= dålig luft) som steg upp från våtmar-
ker och träsk. Man hade också observerat 
dess säsongsbundenhet och konstaterat 
att sommar och tidig höst var den tid man 
blev smittad. Den värsta månaden var (in 
i modern tid) juli, då den årliga epidemin 
bröt ut. Det var först i 1700-talets början 
som sambandet mellan myggbett och ma-
laria uppmärksammades och inte förrän på 
1880-talet identifierades den protozo som är 
sjukdomsframkallande. Tio år senare kunde 
malariamyggornas roll i överförandet påvi-
sas. Vattnets kemiska sammansättning är 
av största vikt för att mygglarverna skall ut-
vecklas, och den mest gynnsamma miljön är 
bräckt, stillastående vatten. Myggen trivs i 
det bräckta vatten som bildas i laguner upp-
dämda bakom kustnära dyner isolerade från 
direktkontakt med havet. I kustområdena i 
Etrurien och Latium var förhållandena sär-
skilt fördelaktiga för myggens reproduktion. 
Malariamyggen trivs inte i saltvattenlaguner 
och inte heller i svavelhaltiga vatten, en om-
ständighet som förmodligen i positiv rikt-
ning påverkat attraktionskraften av att bada 
i svavelhaltiga sjöar och källor.

Under sen republik och under tidig kej-
sartid var kustområdena mycket drabbade. 
In i modern tid har dödligheten varit kata-
strofalt hög. De kustnära markerna torkar 
delvis ut under sommaren men innehåller 
tillräckligt mycket vatten för att myggen 
skall kunna föröka sig. Antikens dräner-
ingsförsök misslyckades, liksom även senare 
tiders – förmodligen beroende på att man 
inte lyckades få tillräckligt snabbt flöde i de 

kanaler man grävde – och effekten blev ofta 
rakt motsatt mot den önskade. 

Hur påverkades då djurhållningen av ma-
larian? Kustslätterna nyttjades i huvudsak 
till betesmarker och denna betesdrift var sä-
songsbunden. Man hade lärt sig att hantera 
malarian och välbeställda romare, som hade 
möjlighet, undvek därför att vistas i de drab-
bade områdena under sommarmånaderna. 
Den romerske aristokraten gaius Plinius 
hade utöver sin villa i Laurentum utmed kus-
ten, strax söder om Rom, en i det höglänta 
Umbrien, dit han tog sin tillflykt under den 
varma årstiden. Det säsongsbundna nytt-
jandet av kustslätterna i transhumanseko-
nomin var en anpassning till malarian. Den 
värsta tiden sammanfaller med perioden 
som herdarna var med sina djur på sommar-
bete i bergen, där sjukdomen inte var något 
problem. Då de kom ner till de försumpade 
våtmarkerna utmed kusten på hösten fanns 
visserligen fortfarande en viss smittorisk 
kvar, men den var avsevärt reducerad jäm-
fört med hur det var under sommarmåna-
derna. Man klarade helt enkelt inte av ett 
intensivt jordbruk på dessa marker, som vis-
serligen var bördiga men så ohälsosamma  
att man under romersk tid bara kunde bru-
ka dem genom massimport av slavar. Där-
för odlades dessa marker i mindre utsträck-
ning och användes hellre till djurhållning 
som avsatte större vinster i ull och kött. 
Den utbredda djurhållningen tycks i sin tur 
ha ökat malarian, fast man är inte helt klar 
över varför. En teori är att vissa myggor, som 
också angriper djur, går över till människor 
när djuren är borta under sommaren. Det 
blir då värre för de männi skor som stan-
nar kvar. Malarian har följaktligen haft stor 
betydelse för de strategiska val beträffande 
bosättningsmönster och resursutnyttjande, 
som människor tidigt ställdes inför, och 
på så sätt bidragit till utvecklingen av den  
säsongsbundna betesdriften.
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produktion
När man ser hur många produkter män-
niskan har lyckats utvinna ur sina husdjur 
måste man konstatera att uppfinningsrike-
domen är häpnadsväckande. Det tog inte 
särskilt lång tid efter det att domesticering-
en kommit igång förrän man ser ett ofantligt 
stort användningsområde av djuren. Den 
större boskapen, som innebar kostsamma 
investeringar, användes huvudsakligen som 
arbetsdjur, men mindre kreatur som getter 
och får, grisar och fjäderfän hölls för de pro-
dukter de avsatte, både i levande och slaktat 
tillstånd – produkter som kom att bli ound-
gängliga i människans civilisationsprocess. 
De gav människan skydd för kyla och regn, 
de gav henne näring och råmaterial till en 
oändlig uppsättning av redskap och nyttiga 
produkter. Bara fantasin satte gränser för 
användningsområdena. 

Djurets avföring kunde användas till 
bränsle, men det viktigaste användnings-
området var gödning. I det romerska djur-
hållningssystemet lät man djuren beta på 
marker som också användes inom åkerbru-
ket, och man använde ett roterande system 
av gödsling och sådd, avbetning och träda. 

Det slaktade djuret gav kött, inälvor, skinn 
och ben. Innan människan förstått att ta vara 
på ullen och lärt sig spinna och väva textilier 
gjorde man kläder av djurhudar. Man vände 
skinnsidan utåt och den varma fällen inåt – 
ett utmärkt skydd mot kyla, snö och regn. 
Skinnproduktionen blev med tiden mycket 
omfattande, läder och hudar fick ett stort 
användningsområde inom den romerska ar-
mén. Soldaternas utrustning som harnesk, 
sköldar, stövlar och sandaler gjordes van-
ligen av oxhudar som också användes i be-
lägringsmaskiner, kastmaskiner och and ra 
krigsredskap. Rep tillverkades av skinn. Den 
romerska armén, som i sitt ständiga förflyt-
tande liknade ett nomadsamhälle, använde 
tält sydda av skinn. Till ett mindre armétält 

gick det åt skinn från cirka sjuttio får. Av be-
nen gjorde man redskap av olika slag, nålar 
och kammar. genom att koka ben och hudar 
tillverkade man lim. Av hornen tillverkade 
man lurar och dryckesbägare. Av fårtarmar 
tvinnades strängar till pilbågar och sträng-
instrument. Fårtarmar har alltid varit den 
främsta råvaran till strängar och man har 
hittat sådana i Egypten redan från den tredje 
dynastin (2600-talet f.Kr.). Lyran uppfanns 
av herdeguden Hermes enligt myten. Som 
spädbarn träffade han på en sköldpadda och 
genast fick han idén till att använda skölden 
som resonanslåda till ett stränginstrument. 
över den spände han sju strängar som han 
tillverkat av fårtarmar. 

När greker och romare började tillverka 
böcker av skinn och man lärt sig behärska 
tekniken till fulländning innebar det en re-
volution. Istället för svårhanterliga rullar av 
papyrus kunde man med denna teknik gå 
över till blad som bands ihop till en codex, 
som man kunde bläddra i. Pergament hade 
tillverkats redan omkring 1000 f.Kr. av isra-
eliter. Religiösa texter skrevs på bokrullar 
gjorda av skinn och man fortsatte i denna 
tradition långt efter att böcker introduce-
rats. Inom judendomen blev bokrullarna en 
symbol för den heliga skriften, Torah, och 
det var noga föreskrivet vilka djurs hudar 
man fick använda och hur de skulle prepare-
ras.33 Det äldsta bevarade dokumentet skri-
vet på skinn kommer från Egypten och date-
ras till 2000–1786 f.Kr.34 På grund av staden 
Alexandrias monopol på papyrustillverk-
ning på 200-talet f.Kr., startade en omfat-
tande tillverkning av pergament i Pergamon 
(som gett namn åt produkten), en hellenis-
tisk stat belägen i nuvarande Turkiet. Efter 
ett par hundra år kom tekniken helt att er-
sätta papyrusrullarna. Bladen till handskrif-
terna tillverkades av hudar av får, get eller 
kalv. De finaste skinnen kom från unga djur 
som fortfarande diade. getter gav finare 
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skinn än får, och finast var skinn från kil-
lingar, 4–6 veckor gamla. getskinn har lägre 
fetthalt än lammskinn, är finare i strukturen 
och blir efter bearbetning tunnare, hållba-
rare och vitare i färgen. Skinnen rengjordes 
mycket noggrant från alla hår genom tvätt i 
kalklösning och mekanisk skrapning. Efter 
långsam torkning på uppspända ramar yt-
behandlades de genom att man slipade dem 
till de blev nästan transparenta och siden-
lena i strukturen. Med förbättrad teknik 
kunde man skriva på bägge sidor av skinnet 
och materialet är så hållbart att det håller 
flera tusen år om det inte utsätts för fukt. 
Den långa och komplicerade tillverknings-
processen samt den stora mängd råmaterial 
som krävdes gjorde böcker oerhört kostbara. 
Till en senantik codex med Vergilius sam-
lade verk gick det åt hundratals får! 

Tack vare ullen kom fåret att vida över-
träffa geten i ekonomiskt hänseende. Fåret 
kan också hållas i flockar på upp till 1 000 
djur, medan en getflock inte bör överstiga 
100 djur. Tekniken att bearbeta ullen för 
att tillverka tyg var en stor landvinning i 
mänsklighetens historia. Många av de pro-
dukter som man tidigare tillverkat i skinn, 
som kläder och fällar, kunde nu tillverkas 
av ulltyg, vilket blev både bättre och billi-
gare. Man behövde ju inte döda djuret för 
att ta vara på ullen, som man får från det 
levande djuret och som hela tiden nybil-
das.

Med undantag för två ullalstrande get-
raser, angorageten och kashmirgeten, som 
bägge gav en råvara av högsta kvalitet, höll 
man inte getter för ullens skull, utan det 
var fåret som kom att bli världens störs-
ta ullproducent. gethår användes i den 
romerska armén till olika krigsmaskiner 
och till flottan som tätning till skeppen (V 
2,11,11).

mjölk
Enligt Varro skall lammen dia tackorna un-
der fyra månader, morgon och kväll (2,2,15). 
Tackorna förs sedan ut på bete och de spä-
da lammen hålls inomhus i särskilda stall. 
Långsamt vänjs sedan lammen vid mjukt 
gräs och fodervicker (2,2,16). En del väljer 
att inte mjölka tackorna alls under denna 
tid, men Varro menar att de som mjölkas 
ger mer ull och fler lamm (2,2,17). 

Osttillverkning kan i Italien härledas till 
neolitisk tid, alltså i samband med jordbru-
kets införande och en fastboende livsstil. 
Det är arkeologiska fynd av redskap och 
kärl, som genom jämförelser med senare 
tiders utensilier kan tolkas som sådana. 
Hos Homeros finner vi de äldsta beskriv-
ningarna i den västerländska litteraturen av 
osttillverkning. Det finns en poetiskt klädd 
beskrivning av hur jätten Polyfemos mjöl-
kar sina får och hur han tillverkar ost (Od. 
9,216–223). Bilden han målar upp är realis-
tisk och kunde nästan lika väl varit skrivet 
av en av de romerska jordbruksförfattarna. 
Först mjölkar han tackorna för att själv få 
den bästa mjölken till osten, därefter släp-
per han fram lammen. Polyfemos gör med 
andra ord på samma sätt som Varro rekom-
menderar. Om detta bruk rådde det skilda 
meningar. Några anser att tackorna inte alls 
skall mjölkas de första veckorna efter lam-
ningen utan att lammen skall få dia fritt. I 
Polyfemos enmanshushåll var osttillverk-
ning den viktigaste produktionsfaktorn och 
därför använde han också den bästa mjölken 
till sina ostar och släppte fram lammen först 
när han tagit vara på den. 

Djuren mjölkas två gånger om dagen, 
morgon och kväll, och för att mjölken inte 
skall bli förstörd måste man tillverka osten 
på kvällen samma dag. När det gällde ost-
tillverkning var romarna lika noga med att 
tillvarata den bästa mjölken, och Vergilius 
ger följande råd till bonden:
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Men är det mjölk du vill ha, då måste du 
  rikligt med lotus
och med lucern fylla krubborna upp och 
  med saltängars örter.
Härav älskar de vatten mer och får 
  stinnare juver,
och deras mjölk får ett stänk av behaglig 
  sälta i smaken.
Killingar skiljes av mången från modern
   så snart de är födda;
Man sätter fast en munkorg med järn-
  piggar på deras nosspets.
Allt vad man mjölkat i gryningens ljus 
  och sen under dagen
pressas på kvällen till ost. Det som 
  mjölkas då skymningen faller
bärs i byttor av herdarna bort och säljes 
  i staden,
annars beströs det sparsamt med salt 
  och sparas till vintern 
 (Georg. 3,394–403).

Det kan tyckas en grym metod att försegla 
killingarnas munnar, men det var naturligt-
vis ett effektivt sätt att hindra dem från att 
dia. Vi kan notera hur Vergilius framhäver 
hur viktigt det goda betet är för en bra slut-
produkt. Saltängarna finns på de kustnära 
slättlanden, dit de säsongsmigrerande her-
darna förde sina flockar under vintersäsong-
en. De herdar och fårfarmare, som idag fort-
farande tillverkar sin egen ost, betonar alla 
hur viktigt det friska vårbetet är för att få en 
god ost med fin smak. Mjölken som kom-
mer från djur som fötts upp med stallfoder 
är i princip oduglig till ost, menar de, den 
blir smaklös och torr. Fårfarmare som är sta-
tionära, vilket numera är det vanligaste, till-
verkar därför inte gärna ost till sig själva när 
betet är som sämst och man måste tillgripa 
foder. Den största vinsten med transhuman-
sen är att den alltid optimerar betet.

städer, marknader, 
Helgedomar 

En del av den animalieproduktion som 
framställdes på gården gick in i hushållet, 
en del till marknaden. gårdens närhet till 
städer och marknader var förstås av bety-
delse för avkastningen. Varro redogör för 
faktorer som är viktiga för gårdens avkast-
ning och tar då upp säkerheten, tillgången 
till andra råvaror än dem gården produce-
rar, närheten till en stad, en farbar flod och 
bra vägar. Djurmarknader har troligen fun-
nits i eller i närheten av de flesta romerska 
städer men källmaterialet är knapphändigt. 
Vi känner inte till om det såldes både le-
vande djur och slaktade produkter på djur-
marknaderna. Namnen och beteckning-
arna på de olika marknaderna härrör från 
litterära texter och inskrifter, Forum Boa-
rium (boskapsmarknad), Forum Pecuarium 
(fårmarknad), Forum Suarium (svinmark-
nad). Att identifiera djurmarknader i det 
arkeologiska materialet är nästan omöjligt. 
De flesta marknadsplatser var öppna plat-
ser med tillfälliga inhägnader av trä. Ett 
undantag är den marknadsplats som man 
identifierat i bergsstaden Alba Fucens i Ab-
ruzzerna.35 Alba Fucens utgjorde den urba-
na slutpunkten på valleden Via Tiburtina. 
Platsens betydelse i transhumansekonomin 
avspeglas i den monumentala skulptur av 
herdeguden Hercules som placerades intill 
boskapstorget i ett litet tempel.

Forum Boarium i Rom har framför allt 
identifierats genom de vägar och tempel-
byggnader som omger platsen. Boskaps-
marknaden låg på den östra stranden, som 
var stadssidan. Tibern, som var farbar från 
mynningen tio mil uppströms, hade här ett 
naturligt övergångställe, det enda vadställe 
där herdarna kunde föra över sina hjordar till 
andra sidan och där de kunde tvätta djurens 
pälsar, vilket alltid var förenat med risker. 
Som Vergilius uttrycker det i sin tredje eklog: 
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Akten er, får, att skrida för långt ut; icke 
 på stranden 

lita man kan; själv gumsen går än och 
  tor kar sin ullpäls
 (Buc. 3,94–95). 

På Tiberön, som ligger mitt i floden, fanns 
ett tempel till Faunus, den romerska mot-
svarigheten till den grekiske herdeguden 
Pan. Boskapstorget tycks aldrig ha förlorat 
sin betydelse som marknadsplats. År 204 
e.Kr., då Rom var huvudstad i ett kejser-
ligt imperium och överfullt med praktfulla 
tempel och storslagna byggnadsverk, reste 
boskapshandlarna och deras bankirer ett 
monument på boskapstorget som en hyll-
ning till kejsaren Septimius Severus. Min-
nesmärket, en port i marmor, fungerade 
som ingång till torget och restes antingen 
som tack för att de fått en favör, till exempel 
skattebefrielse, eller med avsikt att utverka 
någon förmån. På porten avbildas herdar 
som driver sin boskap, köpmän som hand-
lar med djuren och offerscener. Allt under 
beskydd av herdarnas skyddsgud, Hercules. 

I Italien hade Hercules en framträdande 
roll som herdarnas, boskapshjordarnas och 
källornas beskyddare. Med tiden får herde-
guden allt tydligare drag av marknadsgud. 
Denna förändring reflekterar djuruppföd-
ningens ekonomiska betydelse men också 
en social förändring. Den ensamme her-
den, som med sin pipa eller flöjt håller vilda 
djur och stråtrövare på avstånd från flocken, 
identifierar sig med Pan/Faunus, den ”äkta” 
herdeguden. När kontexten inte längre var 
småskalig och marginell utan en marknads-
ekonomi, präglad av kapitalinvestering i stor 
skala, beskattning och lagstiftning, ersattes 
herden av ett yrkeskollektiv bestående av 
en hierarkisk yrkeskår med strikt avgrän-
sade kompetensområden. Hercules blev 
boskapsmarknadens beskyddare och denna 
innefattade även får och getter, både forum 

pecuarium och forum boarium. Djurhållning-
ens ekonomiska betydelse avspeglas i de mo-
nument och byggnader som uppfördes intill 
boskapstorget. Runt boskapstorget låg inte 
mindre än fyra större tempel och flera mind-
re kultbyggnader tillägnade Hercules samt 
ett stort antal altare där man kunde offra till 
guden. Här uppfördes ett mycket påkostat 
rundtempel till Hercules. Det var det första 
tempel i Rom som var helt uppfört med ko-
lonner i marmor importerade från grekland 
och det är helt grekiskt i stil och hantverks-
utförande. Vi vet inte vem som finansierade 
rundtemplet men det ligger nära till hands 
att förmoda att det var en handelsman eller 
ett yrkeskorporativ som låg bakom. En vik-
tig faktor i detta sammanhang var tillgången 
på salt, som utvanns i saltverk vid Tiberns 
mynning vid Ostia. Den gamla saltmarkna-
den, Salinae, som låg vid Via Salaria, Saltvä-
gen, har troligen legat i nära anslutning till 
Forum Boarium. Kopplingen till saltmark-
naden skulle kunna antyda att detta inte 
bara var marknad för levande djur utan att 
man också har sålt slaktade djur.36

De skriftliga källorna omtalar inte ett 
särskilt Forum Pecuarium (fårmarknad) i 
Rom, så troligen har marknaden för får och 
getter hållit till på samma plats som den för 
nötboskap. Från fem italienska städer har 
man funnit inskrifter som omtalar särskilda 
fårmarknader, Aeclanum och Atina i Kam-
panien, Aquileia i Venetien, samt Falerii och 
Ferentinum i Latium, men självklart kan det 
ha funnits andra marknader som vi inte kän-
ner till. Aquileia är känt från andra källor 
som en viktig ort för handeln med får, ull 
och skinn.37 Aeclanum låg utmed Via Ap-
pia Traiana, som här går nästan parallellt 
med en stor valled. Atina och Ferentinum 
ligger på randen av den apenninnska bergs-
kedjan, ett topografiskt läge liknande det 
för Tibur och Praeneste, något som tyder på 
en liknande funktion i transhumansekono-
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min. Varro (2,9,6) berättar om en markägare 
i Amiternum i Abruzzerna, Publius Aufi-
dius Pontianus, som höll sina får på bete i 
Metapontum och tog dem till marknaden i 
hamnstaden Heraclea.

Svinmarknaden är, till skillnad från får-
marknaden i staden Rom, nämnd i skrift-
liga källor och låg under kejsartiden nära 
Via Flaminia, som antyder att svinen trans-
porterades in till staden genom Porta Flami-
nia.38 Vi har inga andra belägg för svinmark-
nader i Italien, men därmed inte sagt att de 
inte har funnits. 

Transhumans och specialiserad djur-
hållning var beroende av marknader. Ut-
med vallederna växte det fram samhällen, 
städer och kultplatser som var knutna till 
produktionen. Viktiga platser inom trans-
humansekonomin, som Reate i Latium och 
Luceria i Apulien, hade med all säkerhet 
marknader. Varro nämner Reate som pro-
ducent av de bästa åsnorna i Italien (2,6,1) 

och de kunde säljas både i Reate och i Rom, 
där de betingade ett högre pris. Vid köp och 
överlåtelse av ett djur från säljare till köpare 
användes en manual, vad Varro kallar Ma-
nilius formulärsamling, som innehöll en rad 
fraser som skulle tillämpas efter omständig-
heterna. Om det gällde otämjda nötkreatur 
skulle till exempel säljaren garantera att dju-
ren var friska, om inte så var fallet kompen-
sera för deras brister. De som köpte djur till 
offer behövde dock inte göra förbehåll för de-
ras hälsa (2,5,11). överhuvudtaget uppehåller 
sig Varro mycket vid djuroffer, vilket visar 
att en ansenlig del av uppfödningen gick till 
detta ändamål. Samma formelartade över-
enskommelser gällde för köp av hästar och 
åsnor (2,7,6).

Kring transhumansledernas rastplatser, 
vanligen intill en källa som också var en 
kultplats, växte det fram helgedomar som 
fungerade som platser för möten och han-
del. Här kunde man upprätta säsongsbase-

Hercules-helgedomen utanför Tivoli, med teater, tempel, portik och marknadshallar. 
Den ursprungliga valleden inkorporerades i anläggningen som ett galleri flankerat av 

butiker, Via Tecta, och fortfor att användas för djurtransporter.
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rade kontrakt om betesmarker och betala 
skatter och tullavgifter. Under romersk tid 
var religion och civilt liv tätt sammanvävda. 
Det går ofta inte att separera de olika funk-
tionerna. De flesta av helgedomarna var  
ganska anspråkslösa, men några får på grund 
av sitt gynnsamma läge en fram trädande 
roll. En sådan plats var Tibur som ligger 
tre mil öster om Rom utmed en av de vik-
tigaste vallederna, sedemera Via Tiburtina, 
som förde får och getter från bergstrakterna 
i Abruzzerna till vinterbete på slättlandet 
kring Rom, La Campagna Romana. Dessa 
valleder är belagda redan från förhistorisk 
tid och de under senare tider byggda vägarna 
följer ofta sträckningen av dessa leder. Sta-
den växte fram vid en naturlig geografisk 
gräns mellan berg och slätt utmed floden 
Anienes dalgång som bildade en naturlig 
transportled in i landet. genom sitt läge som 
gränsstad och med sina vattenresurser fick 
Tibur en strategisk och ekonomisk nyckel-
roll inom djurhållningen. I Praeneste fanns 
också en stor extraurban Herculeshelgedom 
med liknande funktion.39 

På en höjd intill Aniene strax utanför 
staden Tibur ligger resterna av helgedomen 
tillägnad Hercules. Den består av mark-
nadsanläggningen, en tidig föregångare till 
de berömda marknadshallarna i Rom, som 
byggdes av kejsar Trajanus år 107–110, samt 
ett tempel och en teater. Marknaden i Tibur 
är, liksom den i Rom, täckt med kryssvalv 
och byggd i flera plan avpassade till den ku-
perade terrängen, men är över tvåhundra år 
äldre och betydligt större. Den välkonstru-
erade anläggningen har visat sig så funk-
tionsduglig att den använts för olika ända-
mål fram till idag, som gjuteri för kanoner 
och senast som pappersfabrik. Ett omfat-
tande restaureringsprojekt har satts igång 
och bland annat har man återuppbyggt te-
atern och skapat ett museum. Långt innan 
denna monumentala anläggning byggdes på 

100-talet f.Kr. fanns en kult till Hercules på 
platsen. Intill flodstranden har arkeologer 
funnit resterna av en mycket anspråkslös 
helgedom från 500-talet f.Kr., tidsmässigt 
långt före de lyxvillor, badanläggningar och 
tempel som gjorde platsen ryktbar under 
romersk tid. Den äldre kultplatsen, som 
också tycks vara instiftad till Hercules, för 
oss närmare platsens ursprungliga bety-
delse som rastplats för herdar och djur samt 
marknad för de produkter djuren avsatte. 
När den hellenistiska marknaden med till-
hörande tempel byggdes, omvandlades den 
gamla valleden till en täckt butiksomgärdad 
gata, Via Tecta, som löper rakt genom an-
läggningen i ett våningsplan. 

Jag har i andra skrifter utvecklat min 
forskning kring Tiburs svavelhaltiga käl-
lor, Aquae Albulae, och deras användande 
i skötseln av djuren. Sjöarna var berömda 
under antiken och än idag finns ett par av 
dem kvar. Det finns belägg för att de använts 
i terapeutiskt syfte inte bara för människor, 
som flera skriftliga källor uppger, utan även 
för att bota djur från sjukdomar och skador. 
Det finns evidens för att den förhistoriska 
valleden, Via Tiburtina, fick sin sträckning 
på grund av närheten till dessa källor.40 Allt-
sedan domesticeringsprocessens början har 
människor successivt lärt sig att optimalt 
nyttja landskapets naturliga resurser som 
tillgång på bete, vatten och naturliga läke-
medel. Vattendrag och sjöar naturligt be-
mängda med mineraler var kända och väl 
beprövade sedan urminnes tider. Svavlets 
läkande och renande egenskaper var väl kän-
da och tillgången på svavelhaltiga källor och 
sjöar var en viktig naturresurs som säkert 
har bidragit till en väl fungerande djurhåll-
ning. Denna nära samverkan med naturen 
har påverkat människans sätt att tänka och 
handla inte bara i praktiska vardagsgöro-
mål utan också i hennes förhållningssätt till 
religion och ideologiska strukturer. I ritu-
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ella handlingar återkopplades de praktiska 
funktionerna. Med tiden överskuggades de 
grundläggande behoven och de ursprung-
liga nyttoaspekterna av ett utanverk, som 
ofta ter sig obegripligt om man inte går ner 
på djupet och skalar bort det yttre ramverk, 
som döljer kärnan. Detta utanverk kunde 
gestaltas i ritualer, påkostade gåvor till gu-
darna och stora tempelbyggen. I Tibur fick 
Hercules dubbla funktion som en markna-
dens herdegud och de helande källornas be-
skyddare ett monumentalt uttryck på grund 
av den lokala elitens frikostiga donationer. 
Den tydliga kopplingen mellan basnäring, 
kult och monumental arkitektur speglar det 
oupplösliga samband mellan religiöst och ci-
vilt liv, som rådde under antiken. 

konsumtion, volym, 
omfattning

Traditionellt har bilden av den romerska 
djurhållningens ekonomiska villkor präg-
lats av jordbruksförfattarnas beskrivningar 
av den ideala gårdsproduktionen, där rela-
tivt lite nämns om volym, marknader och 
specialiserad djuruppfödning. Författarna 
till dessa texter hade inga ambitioner om att 
vara heltäckande inom djurhållningens alla 
områden. En omfattande näring som exem-
pelvis uppfödning av kapplöpningshästar 
beskrivs inte. Författarnas råd och anvis-
ningar hade till syfte att genom god djurhåll-
ning öka lantgårdens avkastning. Att dessa 
också praktiserades kan till viss del bekräf-
tas genom undersökningar och analyser av 
djurben inom zooarkeologin, forskningen 
kring djur från arkeologiska kontexter. Det 
osteologiska materialet relaterat till djur-
hållning består huvudsakligen av benrester 
av djur som slaktats och ätits. Ur dessa kan 
man utläsa slaktmetoder samt vilka djur och 
vilka delar av djuret man åt. Fyndkontexten 
ger information om sociala förhållanden. 
Analyser av djurben som härrör från herr-

skapets köksdump eller slavarnas kvarter 
kan besvara frågor kring diet och sociala 
skillnader i konsumtionsmönster. Vill man 
däremot nå kunskap om volymen på romar-
nas skinnproduktion stöter man på svårig-
heter. Benmaterial som härrör från djur som 
slaktats just för produktion av skinn, exem-
pelvis pergament, kan man inte urskilja i 
det arkeologiska materialet. Slutprodukter 
av organiskt material som ull, skinn och hu-
dar bevaras dessutom slumpmässigt, bero-
ende klimatologiska omständigheter. I torra 
ökenområden bevaras organiska produkter 
väl, men i länderna norr om Medelhavsom-
rådet, med ett betydligt fuktigare klimat, 
förstörs de i marken.

Osäkerhetsfaktorerna är många och käl-
lorna fragmentariska, vilket gäller både tex-
terna och de arkeologiska lämningarna. Det 
osteologiska materialet processas och ana-
lyseras med olika vetenskapliga metoder, 
vilket bidrar till att det kan vara vanskligt 
att jämföra publicerat material från olika 
utgrävningar. Att kvantifiera romarnas pro-
duktion är omöjligt men man kan ställa upp 
hypoteser och resonera kring generella drag. 
Tyngdpunkten i såväl texterna som det ar-
keologiska materialet ligger på produktion 
inom större lantbruk. Cato och Varro var 
ägare till stora gårdar och deras instruktio-
ner riktar sig till intressenter av samma ka-
tegori. Arkeologiska utgrävningar tenderar 
också att ge en slagsida mot gårdsproduk-
tion i stor skala, eftersom det är svårare att 
identifiera arkeologiska lämningar av små 
lantgårdar. 

Man måste också bära i minnet att Rom 
som stat och imperium varade ca tusen år 
från ca 500 f.Kr. till ca 500 e.Kr., grovt räk-
nat. Cato (234–149 f.Kr.) och Varro (116–27 
f.Kr.) levde under den sena republiken, Co-
lumella under det första århundradet i vår 
tideräkning, tidig kejsartid, och Palladius 
under femte århundradet e.Kr., sen kejsar-
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tid. Det är självklart att många förändring-
ar har skett under ett tidsspann på tusen år 
varunder Rom utvecklades från en obetydlig 
flodhamn vid Tiberns enda vadställe till en 
politisk maktfaktor med globala anspråk. I 
takt med att nya länder och geografiska om-
råden inlemmades i romarriket ökade ro-
marnas kunskaper om djuruppfödning och 
man tillägnade sig erfarenhet från grekiska 
och kartagiska läromästare, många namn-
givna av Varro (1,1,8–10). Romarna spred se-
dan denna kunskap västerut. I takt med att 
romarna kom i kontakt med andra länders 
kulturer och matvanor ändrades romarnas 
diet och nya maträtter införlivades med 
kosthållet. Detta gällde särskilt eliten, där 
dyrbara banketter var ett medel att manifes-
tera sin rikedom och makt. Lyxkonsumtion 
omfattade bland annat exotiska fåglar som 
påfågeln. En ansenlig mängd djur föddes 
upp för sådan konsumtion. 

De viktigaste djuren som romarna föd-
de upp för konsumtion var nötboskap, får, 
get och gris. Beträffande geografisk distri-
bution av djurslag överensstämmer texter 
och arkeologiska data i stort. I södra Italien 
dominerar får och get. Norra Italien har 
mest nötkreatur. Svinuppfödning var van-
ligt förekommande på platser nära skogs-
områden, i de antika regionerna Lukanien, 
Samnium och Kampanien samt i Podalen.41 
Frågan om hur mycket kött man konsume-
rade i det romerska samhället genererar en 
rad följdfrågor, såsom var man bodde, stad 
eller land, och vilket socialt skikt i samhäl-
let man tillhörde. Jordbruksförfattarna ger 
inga upplysningar om vilka djur eller vilka 
delar av djuret man föredrog eller om kon-
sumtionsmönstret varierade mellan de olika 
samhällsklasserna. Sådana frågor försöker 
zooarkeologin besvara genom studier av det 
osteologiska materialet. 

Analyser av osteologiskt material visar att 
konsumtionen av vilt kött var förhållandevis 

låg, aldrig över 18% av det totala intaget. Det 
tycks ha varit vanligare med kött från vilda 
djur under den romerska republiken än un-
der den senare kejsartiden. Konsumtion av 
vilt är också vanligare i lantliga miljöer än 
i urbana, ganska naturligt kan man tycka. 
Under alla perioder har kött från nötboskap 
varit vanligast, därefter gris och på tredje 
plats får/get. Det skilde sig mellan stad, land 
och region. Får och get konsumerades i hög-
re utsträckning på landet än i städerna och 
mer i södra Italien än i norra. Konsumtion 
av fläskkött ökade under kejsartiden och ut-
gjorde då hälften av allt konsumerat kött.42 

En rad innovationer och förbättringar 
inom djurhållningen gjorde att romarna 
nådde en hög nivå. Enligt Kron kunde den 
högintensiva uppfödningen i metodhän-
seende mäta sig med den djurhållning som 
infördes i Holland och Brabant under 1500- 
och 1600-talen och i England under 1700- 
och 1800-talen.43 Produktionen av höns, 
som beskrivs hos både Varro (3,9,19–20) och 
Columella (8,7,1–3), påminner om dagens in-
dustriella buruppfödning. Mindre intensiv 
uppfödning med traditionella metoder fort-
satte förstås på mindre gårdar och på platser, 
som inte hade tillgång till de stora urbana 
marknaderna.

Inom avel hade romarna uppnått en hög 
nivå, vilket märks inte minst i uppfödning-
en av hästen, det känsligaste av alla husdjur 
och ett av de viktigaste, historiskt sett. Till 
exempel var man mycket noga med att para 
djur som var sexuellt fullmogna. Fåraveln 
var inriktad på ull och inom denna hade man 
fått fram en rad olika raser med stor varia-
tion i ullkvalitet. Fårraser, som utvecklats 
i grekland och Mindre Asien, avlade man 
ytterligare för att få fram den finaste ullen; 
exempelvis var fåren i Tarentum i Apulien 
berömda. Den finaste ullen var den som 
användes i finvävda ylletyger, som i den ro-
merska togadräkten. Den kan jämföras med 
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merinoull.44 grövre ullsorter avlades fram 
för andra användningsområden, som grova 
ylletyger, segel till skepp och kläder till den 
romerska armén.

En viktig del inom djuruppfödning är 
djurens näringsintag. Cato och Varro ger 
utförliga instruktioner om utfodring som 
zooarkeologin kan bekräfta. Bra näring öka-
de nötboskapens kroppsvolym och därmed 
också skelettens storlek, vilket man kan se i 
det osteologiska materialet från en arkeolo-
gisk utgrävning. På nötboskap från romersk 
tid har man kunnat konstatera en ökning av 
kroppsstorlek på 20 procent jämfört med 
djur från bronsålder och järnålder.45 Bättre 
föda gav större djur och ökade deras förmå-
ga till reproduktion. Även hos får kan man 
notera denna ökning och välnärda får föder 
oftare tvillingar. 46 Ett högt näringsintag av 
proteiner ökade avkastningen särskilt för 
grisar, vilket också har kunnat beläggas med 
zooarkeologisk evidens.47 

En god förebyggande hälsovård var av 
avgörande betydelse, då antibiotika sakna-
des. Studier av djurben visar inte bara bra 
näringsintag utan också förhållandevis lite 
sjukdomar och generellt god hälsa.48 Både 
Varro (2,2,7), Columella (6,23,1–3; 7,3,8) och 
Palladius (14,4; 14,39) betonar hur viktigt 
det är med god hygien och preventiv vård. 
Romerska veterinärer utförde avancerade 
kirurgiska ingrepp som fortfarande tilläm-
pades i mitten av 1900-talet.49 

Utöver ökad och förbättrad artificiell ut-
fodring bidrog tekniska innovationer inom 
åkerbruket till att förbättra avkastningen 
inom djurhållningen. Bruket att odla foder-
vall, där en del av marken under flera år i rad 
såddes med betesväxter, i kombination med 
ett roterande åkerbruk med omväxlande 
spannmål och foderväxter, som klöver, anses 
av agrarhistoriker vara den viktigaste fak-
torn i jordbrukets utveckling i Västeuropa.50 
Odlad betesmark gav bättre bete än naturli-

ga betesmarker och gödslades också mer in-
tensivt. Utarmade betesmarker, som plöjdes 
och såddes med foderväxter, kunde öka voly-
men med två till fem gånger. Palladius, som 
levde och verkade under senromersk tid, be-
skriver utförligt hur man bäst väljer ut lämp-
lig betesmark, hur man bereder den genom 
att plöja upp jorden, gödsla, så och bevattna 
(10,10). De sådda betesmarkernas avkast-
ning kunde ökas betydligt genom artificiell 
bevattning, som underlättades av romarnas 
utvecklade vattenförsörjningsteknik och en 
omfattande utbyggnad av akvedukter i hela 
imperiet. 

sammanfattande kommentar
Kunskapen om romersk djurhållning har 
under de senaste decennierna genomgått 
stora förändringar. Från att tidigare i stor 
utsträckning varit baserad på de romerska 
jordbruksförfattarnas texter har den ut-
ökats med nytillkommen information från 
andra discipliner som osteologi och genetik. 
Forskning inom tvärvetenskapliga områden 
som zooarkeologi strävar efter att integrera 
information från olika kunskapsfält för att 
uppnå en trovärdigare bild av de olika när-
ingar som involverar produktion och kon-
sumtion av djur. Ny teknik, som olika ana-
lysmetoder av stabila isotoper och DNA, 
har vitaliserat forskningen kring domesti-
ceringen som har utvecklats till ett mycket 
dynamiskt forskningsfält där nya rön avlö-
ser varandra i snabb takt. En viktig uppgift 
inom forskningen är i nuläget att integrera 
data från traditionella och standardiserade 
undersökningsmetoder med nya tekniker.51 

Romerska lantbrukare och djurhållare 
födde upp djur i en häpnadsväckande stor 
omfattning, förutom tamboskap även vilt i 
hägn, alla slags fjäderfän, fisk och skaldjur. 
Stora urbana populationer och hela den 
romerska armén skulle försörjas med kött, 
inte bara elitskiktet i samhället. Idag anser 
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forskare att produktionsnivån kan mätas 
med den som Europa uppnådde igen först 
på 1800-talet.52 Förutom produktion av mat 
till befolkningen skulle husdjuren leverera 
råvaror som ull och hudar till spinnerier och 
garverier för tillverkning av tyg och skinn. 
Produktionen var omfattande och inbegrep 
marknader och handel över hela det romers-
ka intresseområdet. 

Denna produktion möjliggjordes av en 
av rad framsteg och förbättringar inom alla 
områden som berörde djurens skötsel, fram-
förallt inom avel, utfodring, stallkonstruk-
tioner, förebyggande hälsovård och sjukvård. 
Många uppfödningsmetoder är påfallande 
moderna, som buruppfödning av höns och 
fiskodlingstekniker.53 genom selektiv avel 
fick man fram större boskap och djur med 
bättre ull. Den utvecklade djurhållning, som 
beskrivs hos jordbruksförfattare som Cato, 
Varro och Columella, var ett resultat av den 
långa historiska process som samlevnaden 
mellan människa och djur innebar. Den 
startade med domesticeringen och pågick 
sedan oavbrutet i olika omfattning i skilda 
kulturer beroende på socio-ekonomiska 
faktorer. grundpelarna i den djurhållning 
som man möter hos de romerska förfat-
tarna var redan etablerad i de grekiska och 
kartagiska kulturområdena flera hundra år 
tidigare. Varro var väl medveten om detta 
och citerar också listor av verk från förfat-
tare, vars verk nu är förlorade. Karthagern 
Mago uppfattades som en auktoritet inom 
området. Romarna praktiserade höginten-
siv djurhållning som utmärkte sig genom 
innovationer och nytänkande. Den syftade 

primärt till produktion av födoämnen som 
kött och ost för att försörja de närliggande 
städernas befolkningar. Den extenstiva 
djurhållningen tillämpades i stor skala och 
inom denna praktiserades en säsongsbun-
den fädrift, transhumans, som innebar fritt 
bete för boskapen. Transhumans utveckla-
des under sen republik och kejsartid till en 
viktig ekonomisk sektor med en specialise-
rad yrkeskår och egen lagstiftning. Varro 
var själv intressent i denna näring och ger 
som den ende av jordbruksförfattarna in-
tressanta upplysningar om systemet. Denna 
ekonomi försedde marknaden med framför 
allt ull, skinn och hudar, varor som inte var 
beroende av avsättning i närområdet utan 
kunde avsättas långt från ursprungsplatsen.

Den antika människans långa och nära 
samlevnad med husdjuren har varit avgöran-
de för hennes kulturella utveckling. Djur-
hållningen har påverkat människans förhål-
lande till naturen. Avskogning, överbetning 
och erosion har bidragit till utformandet av 
det öppna kulturlandskap vi ser omkring oss 
idag. Behovet av marknader var en orsak till 
framväxten av kultplatser, helgedomar och 
städer. I religionsutövningen har husdjuren 
haft en framträdande roll, särskilt i rituella 
praktiker som slaktoffer till högre makter. 
För tillfredsställelse av människans aldrig 
sinande behov av myter och berättelser har 
djuren varit en ständig inspirationskälla. 
Herden som tar hand om sin flock uppstod 
som metafor för en god härskare i den pasto-
rala kultur som var kännetecknande för den 
antika världen under flera tusen år.
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Tabell 1. Oxe, utseende

ålder huvud horn kropp ben rygg nacke färg

V
ar

ro

3–4 bred panna, 
platt nos

långa djup 
bröstkorg

svart

C
ol

um
el

la
  (

M
ag

o) ung bred panna, 
krulligt hår, 
lurviga öron, 
svarta ögon och 
läppar, bred 
nos med öppna 
näsborrar

mörka, 
långa 
och 
starka

stor bröst-
korg, bred 
bringa, rym-
lig buk, långa 
sidor och 
breda länder 

kraftiga lem-
mar, runda 
skinkor, kraf-
tiga och raka, 
snygga knän, 
stora klövar

vågrät 
och plan

lång, 
muskulös 
hals, lång 
dröglapp

röd, 
mörk-
brun

P
al

la
di

us

ung lockiga pannor, 
svartaktiga läp-
par och ögon, 
öppna och flata 
näsborrar, stora 
öron

bastanta 
samt lu-
nettfor-
made 

välformad, 
solid kropp, 
bra muskler 
och kött, 
brett bröst, 
vida skuldror, 
stora sidor, 
vida länder, ej 
liten buk

grova lemmar, 
seniga och 
starka ben 
med stora 
klövar 

rak och 
jämn

muskulös, 
kompakt 
nacke, stor 
dröglapp ner 
till knäna

röd, 
svart-
aktig

Tabell 1, oxe utseende
Det är först med de romerska författarna som vi ser tydliga önskemål om vilket utseende en bra oxe/tjur 
skall ha och författarna blir mer vältaliga allteftersom tiden går. Den grekiske författaren Hesiodos, som 
är den tidigaste källan i tabellen, nöjer sig med att ange den ålder en oxe bör ha för att bäst fungera som 
arbetsdjur. Under romersk tid skulle oxen ha en kraftig och väl musklad kropp samt kraftiga och välfor-
made horn. Ett viktigt karaktärstecken var att djuret skulle ha en stor dröglapp, d.v.s. att det hudveck som 
hänger ner under halsen var välutvecklat. 
Tabell ur: Med storboskap i blickfånget av Marie Stensby, reviderad, med nyskriven bildtext av författaren.
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Tabell 2. Ko, utseende

huvud horn kropp ben nacke färg övrigt

V
ar

ro

brett mellan de svar-
ta ögonen, håriga 
öron, breda käkar, 
stubbnos, vida näs-
borrar, svartaktiga 
läppar

stora, 
svarta

kvadratisk,  
bra bröst-
korg, breda 
skuld ror, bra 
sidor

bra benställning, 
korta, raka ben, 
utstickande och 
separerade knän, 
bra fötter, samla-
de klövar

muskulär 
nacke och  
stor drög-
lapp

helst svart, 
men även 
röd, ka-
stanj och 
vit, i fallan-
de skala

lång svans 
med kraftigt 
borstig 
svanstipp, 
bra skinn 
och päls

V
er

gi
liu

s öron med borst krum-
böjda

långsträckt kraftig, 
med väldig 
hakpåse

sturskt 
utse ende, 
allt skall 
vara stort 
till formatet

C
ol

um
el

la bred panna, stora, 
svarta ögon, håriga 
öron, sammanträng-
da käkar

vackra, 
släta och 
mörka

hög, lång 
och stor-
bukig

korta ben och 
måttliga klövar

vid drög-
lapp

lång svans

Pa
lla

di
us

bred panna, svarta 
och stora ögon, 
håriga öron

vackra, 
helst 
svarta

högväxt 
med lång 
kropp, rym-
ligt bäcken

svarta, korta 
med kompakta 
klövar

mycket stor 
dröglapp

lång svans

Tabell 2, ko, utseende 
Den antika aveln av nötkreatur var fokuserad på att få fram bra dragdjur, och även kor spändes för plogen 
när de inte var dräktiga eller gav di. genomgående för de antika författarna är att de, i mångt och mycket, 
förordar maskulina drag även för hondjur. Man avlade gärna på storväxta djur med breda pannor, långa 
horn och stora dröglappar. Stor vikt lades även på benens form och klövarnas kvalitet. 
Tabell ur: Med storboskap i blickfånget av Marie Stensby, reviderad, med nyskriven bildtext av författaren.
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Tabell 3. Häst, utseende

huvud hals, nacke ben fötter kropp päls, hår färg

X
en

of
on

torrt, ej in-
sjunkna ögon, 
vida näsbor-
rar, små öron, 
förhållandevis 
litet käkben

kraftig, 
uppåt- 
strävande

breda, korta 
länder, kraftiga 
skenben, rör-
lig, lättböjlig 
knäled, ej rak 
”getlik” karled

bra fot 
m. hög 
hov, tjockt 
hornämne 
i hoven

bred bringa, 
kraftig muskula-
tur, hög manke, 
bred ryggrad, 
rundade sidor, 
liten mage

stor pann-
lugg

V
ar

ro
  (

fö
l)

litet huvud, 
svarta ögon, 
vida näsborrar

jämna, starka, 
ej inåtvända 
knän

hårda 
hovar

stor, harmonisk, 
bred bröstkorg, 
starka skuldror, 
blodådror väl 
synliga

tjock man, 
som faller 
åt höger 
sida av 
halsen, 
tjock svans

V
er

gi
liu

s  
(fö

l) ädelt huvud hög hals breda länder kraftiga 
och hårda 
hovar

muskulöst 
bröst, kort buk

tät man, 
som faller 
över på 
höger sida

brun eller grå, 
möjligen gul 
eller vit

C
ol

um
el

la
 (f

öl
)

litet , mörka 
ögon, öppna 
näsborrar, 
korta, upp-
rättstående 
öron

bred, smi-
dig men ej 
lång hals

breda, slut-
tande länder, 
kraftiga lår, 
raka och höga 
ben, med små, 
ej inåtriktade 
knän, rund 
bakdel 

hårda, 
höga, skål-
formade 
och runda 
hovar

bred, muskulös 
bringa, stora, 
raka frambogar, 
insvängda sidor, 
dubbelrygg, 
indragen buk

Pa
lla

di
us

Litet, fint och 
torrt huvud, 
korta och 
välformade 
öron, stora 
ögon, vida 
näsborrar

stora, runda 
lår

nätta och 
solida 
fötter med 
höga, fasta 
och torra 
hovar

stor, fast och 
muskulös, långa 
sidor, vidd i 
bröstet

blank 
päls, lång, 
svallande 
man och 
svans

helst enfärgad, 
brun, ljus val-
nöt, skimmel, 
vanlig röd brun, 
myrten färgad, 
mörkt rödbrun, 
gråbrun, skä-
ckig, vit, apel-
kastad, rent vit, 
svart, mus black 

Tabell 3, häst, utseende 
Hos författarna märks att bruksvärdet hölls högt i avelsarbetet, bl.a. genom att hovarnas kvalitet fram-
hålls. Hästskon var ännu inte uppfunnen så starka och hårda hovar ansågs mycket eftersträvansvärt. Tre 
av författarna betonar att manen helst skall falla över på halsens högra sida, vilket får ses som en strävan 
efter maskulint utseende. Aristoteles och Demokritos nämner båda att höger sida hade avgörande bety-
delse för att få avkomma av hankön. Hästens färg verkar få större betydelse över tid, och när Palladius 
skrev sitt verk nämner han ett stort antal kulörer. Hästar blev allt vanligare, och genom den romerska 
arméns stora behov av externt kavalleri infördes hästar från olika delar av imperiet, vilket självfallet ökade 
variationerna i avelsmaterialet. 
Tabell ur: Med storboskap i blickfånget av Marie Stensby, reviderad, med nyskriven bildtext av författaren.



kerstin de verdier & hÅkan tunÓn

DJUR LÄKEKONST OCH 
DJUR MEDICIN I DET ANTIK A ROM

inledning
Det som slår en när man läser dessa romers-
ka lärda är hur relativt lite vi ändå har lärt 
oss på nästan tvåtusen år. Naturligtvis har vi 
förfinat och fördjupat våra detaljkunskaper 
om mycket, men de mer övergripande visdo-
marna är i dessa åldriga skrifter beskrivna 
med skärpa och tydlighet och är ytterligt ak-
tuella även idag. Exempelvis betonar Marcus 
Porcius Cato (234–149 f.Kr.) att:

Då du avser att skaffa dig ett gods, ha 
då följande i sinnet: Köp inte förhastat, 
spara inte på din möda att bese det, och 
anse det för tillräckligt att bara gå runt 
där en gång. För varje gång du går kom-
mer det som är bra att behaga dig mer 
och mer (1,1).

Att tänka efter före och att nogsamt begrun-
da sina faktiska behov är ett råd som fort-
farande är lika aktuellt och relevant. Även 
Marcus Terentius Varro (116–27 f.Kr.) har 
exempel på relativt tidlös lärdom att dela 
med sig av och framhåller vad gäller arbets-
ledning av slavar att

de som skall leda dem bör, vara sådana 
som genom <att kunna utnyttja> skrift 
fått viss bildning, vidare rättskaffens och 
äldre än de arbetare som jag nämnde. 
Man lyder nämligen dem lättare än såda-
na som är yngre. Dessutom bör helst de, 

som är erfarna i lantbruk, vara arbetsle-
dare. De bör nämligen inte bara ge order 
utan även själva utföra arbetsmoment, så 
att den andre tar efter dem, när de gör 
något och dessutom inser att arbetsleda-
ren med fog är satt att leda, eftersom han 
är överlägsen i kunskap (1,17,4),

något som de flesta medarbetare än i denna 
dag respekterar hos sin chef, eftersom kom-
petens och erfarenhet är en viktig mått-
stock. Nog om detta, för även om dessa 
tankar har tydlig relevans överlag, inte bara 
för djurhälsa och veterinärmedicin, så ska vi 
ändå fokusera mer på dessa senare ämnen. 
Bland denna klokskap finns naturligtvis 
även en del som vi med nutida vetande lätt 
kan avfärda som tokerier, men Cato har ett 
svar även på det:

Var försiktig med att förhastat förakta 
råd från andra (1,4).

Det är viktigt att alla påståenden sätts i en 
klar historisk kontext, som speglar den kun-
skap man faktiskt hade vid tiden för skrif-
ternas framställande, och att man även har 
en ödmjuk tanke inför vad man själv vet 
och presterar och tänker på vad kommande  
generationer kommer att ha för åsikt om 
det. Kunskap förändras alltid och förädlas 
ibland.
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det veterinärmedicinska 
sammanHanget

Vi lämnar därmed över ordet till romerska 
djurägare, djurskötare och djurbotare. Vi 
kommer att fördjupa oss i hur sjukdomar 
hos djur kunde lindras och botas för bortåt 
2 000 år sedan. För att förstå och till fullo 
uppskatta de detaljerade beskrivningarna av 
djursjukvård i romerska handböcker behö-
ver vi veta något om bakgrunden till dessa 
böcker och i vilket sammanhang de skrevs. 
Vilka var författarna? Varifrån kom deras 
kunskap om djurhållning och botemedel? 
Hur såg det samtida lantbruket ut? Vilka 
djur fanns på gårdarna? är några av de frå-
gor som hopar sig.

författarna
Först några ord om författarna till några 
av de relevanta källorna. De tre romarna 
Cato, Varro och Lucius Junius Moderatus 
Columella skrev handböcker i lantbruk, 
där längre eller kortare avsnitt om sjuk- och  
hälsovård för djur ingick.1

Catos skrift om lantbruk De agri cultura 
anses vara den äldsta skrift som författats 
av en latinsk författare och som fortfarande 
finns bevarad. Den skildrar hur man på bäs-
ta sätt etablerar en jordegendom för vin- el-
ler olivproduktion. Stilmässigt är Cato täm-
ligen fragmentarisk, men han dyker djupt i 
de områden som intresserar honom (t.ex. 
kålens goda egenskaper, 156,1–16) och ute-
lämnar samtidigt andra aspekter, som han 
höll för självklara för sin samtid. Det före-
faller dock mer troligt att innehållet i boken 
speglar vad han ansåg vara viktigt, intressant 
eller helt enkelt bara kom att tänka på. Av 
djuren är det framför allt dragoxarna som 
får Catos uppmärksamhet. 

Varro – som var åttio år när han skrev 
Res rusticae – är mycket systematisk men 
skriver ytterst lite om djursjukvård. Han 
betonar vikten av god djurhälsa och om-

vårdnad; han öppnar dörren för läsaren till 
hälso- och sjukvårdsområdet – men stänger 
sedan omedelbart genom att hänvisa den in-
tresserade till annan litteratur. Exempelvis 
skriver han: 

Om fårens hälsa finns det mycket att 
anföra, men det har boskapschefen upp-
skrivet i en bok (2,2,20).

När Varro skriver om ett ämne som engage-
rar honom, t.ex. biodling, blir han dock både 
detaljrik och målande. Hans beskrivning av 
skötsel och slakt av fåglar i voljär (3,5,2–7) får 
oss att förstå förutsättningarna för djurhåll-
ning, när syftet var att producera fågelkött 
för de stora festernas matbord: 

Fåglarna ska ha sparsamt ljus och ska 
inte heller kunna se träd eller trädgård 
genom fönstren, för då magrar de av 
längtan, och de slaktfärdiga ska lockas 
in i en liten ljus bur och sedan bäras bort 
och dödas, annars blir de som är kvar för-
tvivlade och dör, om de får se sina voljär-
kamrater slaktas. 

Columella (4–70 e. Kr.) skriver i De re rus-
tica omfångsrikt och utförligt om djurhälsa 
och sjukvård i en framställning som kan be-
skrivas som ojämn. Han blandar högt och 
lågt och gör det därmed svårt för läsaren 
att urskilja vad som är stort och smått. En 
beskrivning av foderleda kan följa i samma 
andetag som en redogörelse för en allvarlig 
farsot (6,8,2–6,9,2). Columella är emellertid 
mycket generös med praktiska detaljer så-
som behandlingar av olika sjukdomar, vilket 
gör framställningen intressant ur ett veteri-
närmedicinskt perspektiv. Hans böcker var 
och är en rik guldgruva för andra författare, 
både samtida och senare. 

Cato, Varro och Columella var dock långt 
ifrån ensamma om att skriva ner sina erfa-
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renheter och från andra inhämtade kunska-
per. De hade också en lång rad föregångare, 
följeslagare och efterföljare, som refererade 
till varandras verk och tog intryck av var-
andra. Varro nämner själv att antalet greker 
som har skrivit om lantbruk före honom var 
över femtio till antalet (1,8). Stort genomslag 
fick exempelvis Mago från Karthago (ca 200 
f.Kr.)2, Vergilius (70–19 f.Kr.), Plinius d.ä. 
(23–79 e.Kr.) och Palladius (ca 450 e.Kr.).3 

Flera romerska och grekiska författare – 
både före och efter Cato, Varro och Colu-
mella – har skildrat hästar, hästskötsel och 
hästmedicin4, oftast med utgångspunkt från 
användningar utanför lantbruket, dvs. för 
militära ändamål och kapplöpningar. Till de 
viktigare skribenterna hör greken Xenofon 
(ca 430–354 f.Kr.), Apsyrtos (under 300-ta-
let e.Kr.) från östrom5, romaren Pelagonius6 
(300-talet e.Kr.) och det anonyma grekiska 
verket Mulomedicina Chironis (300-talet 
e.Kr.). Delar av innehållet i Mulomedicina 
Chironis kommer från Columellas böcker, 
men mycket är hämtat också från annat 
håll. Den tyske veterinärhistorikern Martin 
Brumme framhåller att detta verk består å 
ena sidan av vantolkade sammanställningar 
av endast delvis förstådda verk, såsom Ap-
syrtos, Pelagonius, Sotio och Polykleitos, å 
andra sidan av några få egna romerska exem-
pel, som saknar litterära förlagor.7 Särskilt 
Pelagonius utpekas som en spännande för-
fattare för den som mer specifikt är intres-
serad av äldre hästmedicin.8

En annan författare som har skrivit om 
hästar är den romerska skriftställaren Pu-
blius Flavius Vegetius Renatus, som levde 
på 300-talet e.Kr. Han hämtade mycket av 
sitt material från just Mulomedicina Chironis 
och Pelagonius.9 Vegetius är känd som för-
fattare av verk om militära frågor, t.ex. Epito-
me rei militaris. I sin handbok Vegetius Rena-
tus of the distempers of horses, and of the art of 
curing them: as also of the diseases of oxen, and 

of the remedies proper for them; and of the best 
method to preserve them in health med fokus 
på hästens sjukdomar beskriver han utför-
ligt botemedel mot många olika symtom. 
Den engelske översättaren berättar i föror-
det att verket länge var bortglömt men hit-
tades av en tysk adelsman som lät trycka det 
på nytt 1528, dock i en version med många 
felaktigheter. Mycket arbete har sedan lagts 
ned på att korrigera fel i texten samt att res-
taurera och redigera den. Många av de gre-
kiska ord, som användes av Vegetius och har 
behållits i texten, såsom asthma och arthritis, 
är lättbegripliga för oss, eftersom de ännu 
idag ingår i den internationella medicinska 
nomenklaturen.

Vegetius handbok bygger således på en 
lång tradition av grekisk hästmedicin men 
också på en gedigen egen kunskapsinhämt-
ning. Han ville med boken övertyga Roms 
överklass att veterinäryrket inte var någon 
lågt stående syssla utan borde betraktas som 
likvärdigt läkaryrket.10 Vegetius argumente-
rar för hästars höga värde och deras nobla 
egenskaper. Han försvarar också värdet av 
kunskap för dess egen skull och påpekar 
att eftersom djur inte kan tala för sig själva 
behöver de människans stöd. Vegetius för-
svarstext över veterinärens yrke har knap-
past överträffats genom historien. 

Även Palladius Rutilius Taurus Aemilia-
nus verk från 400-talet e.Kr. finns numera 
utgivet på engelska. Hans största bidrag till 
lantbrukslitteraturen är att han på ett lätt-
läst och praktiskt användbart sätt lyckades 
samla den stora mängd information som re-
dan fanns. Han ordnade sina kapitel efter 
årets månader, så att det blev en användbar 
handbok för bonden, en bondepraktika.11 

Hos Columella är råden om djursjukvård 
insprängda bland annan information om 
djuren, deras utfodring, skötsel, avel, m.m. I 
stället för att göra så har Palladius samman-
ställt sin 14:e bok som en separat handbok i 



• 392 • k e r s t i n  de  v e r di e r  &  H å k a n  t u nón

Hippiatrica (Hästmedicin), skrift sammanställd på 400- eller 500-talet 
e.Kr. Denna illustrerade version är daterad till 1300-talet.
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djursjukvård och inkluderar en förteckning 
över drygt hundra medicinalväxter och and-
ra ämnen, som kan användas för djursjuk-
vård (14,3). Mycket i Palladius text är hämtat 
direkt från Columella, men även Catos och 
Varros bidrag är lätta att återfinna. Palladi-
us skriver mycket strukturerat och därmed 
användbart för praktikern. Han samman-
fattar exempelvis kort och koncist de vikti-
gaste orsakerna till sjukdomar hos hästar på 
några få rader (14,22–27). 

Palladius lathund och bondepraktika 
översattes under 1300–1600-talen till en 
mängd olika språk, såsom italienska, kata-
lanska, spanska, franska.12 Hans verk kom 
även att inspirera Petrus de Crescentiis, som 
skrev den mest kända medeltida handboken 
i lantbruk, Ruralia Commoda (ca 1309). Han 
använde Palladius som sin främsta källa till 
information och kopierade snarare texterna 
rakt av än refererade till dem. Han systema-
tiserade om materialet från årstidskalender 
till en mer ämnesindelad uppställning. På 
detta sätt fick Palladius texter draghjälp att 
leva vidare över medeltiden.13

Det är värt att lägga märke till att det 
som Palladius och hans föregångare beskri-
ver är en lång tradition av ekologiskt jord-
bruk. Visserligen odlade de så därför att 
de inte hade tillgång till handelsgödsel och 
pesticider, men icke desto mindre bedrev de 
framgångsrikt ekologisk produktion, som 
försörjde befolkningen i romarrikets stor-
städer.14

Någon gång på 500- eller 600-talet fram-
ställdes i Bysans ett kostbart verk Hippia-
trica som genom avskrifter spreds vidare in 
på 1500-talet och utgjorde på samma sätt 
som Palladius en länk mellan kunskapen på 
romartiden och framtiden. Verket utgör en 
antologi sammanställd av bysantiska häst-
doktorer, sammanfattar den tidens samlade 
vetande och utgår till stor del från grekisk-
romersk kunskap. Sjutton författare har fått 

bidra till antologin, av vilka vi kan nämna 
Hippokrates (ca 400 f.Kr.), Apsyrtos, Hie-
rokles (ca 400–500 e.Kr.) och Pelagonius. 
Även denna antologi lutade sig på uppgifter 
ur Mulomedicina Chironis. Verket skildrar 
en mängd olika sjukdomar som kunde drab-
ba en häst och även olika växtförgiftningar 
och bett av giftiga djur.15

djurmedicin före romarriket
Det kanske kan vara värt att här, innan vi 
går vidare, ge en kort djurmedicinsk histo-
rik från tiden före romarriket. Logiskt sett 
är det rimligt att tänka sig att människorna, 
allt sedan djuren började domesticeras, även 
har ägnat sig åt tankar om djurhälsa och hur 
djuren ska kunna bevaras vid god vigör. Re-
dan under neolitikum utförde människor 
kirurgiska ingrepp på djur och förmodligen 

Porträtt av veterinären Hierokles som levde och 
verkade under det sena 200-talet och tidiga 300-talet 

e.Kr. Avbildning i handskrift från 1300-talet. 
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varvades praktisk behandling med religiösa 
inslag, offergåvor och ceremonier – ett kon-
cept som kom att leva under många århund-
raden och faktiskt årtusenden.16

Det tidiga källmaterialet är naturligtvis 
osäkert, men i bild- och textkällor från äld-
re Mesopotamien och det antika Egypten 
finns uppgifter om hjälpinsatser vid djur-
födsel och djurläkekonst. Det djurmedicin-
ska kunnandet i Egypten var troligen minst 
lika utvecklat som det humanmedicinska, 
och det var tämligen avancerat redan mel-
lan 3000 och 2000 f.Kr.17 Redan då ska det 
ha funnits medicinska skolor i Thebe, Mem-
fis, Heliopolis, Sais och Edfu, och de dåtida 
läkarna var också präster. De äldsta medi-
cinska papyrusarna18 från Egypten, som 
fortfarande är bevarade, skrevs någonstans 
mellan 2100 och 1900 f.Kr., men Papyrus 
Ebers, den mest kända, är från cirka 1550 
f.Kr.19 Den är omfattande och innehåller en-
dast delvis tolkade medicinska beredningar 
och behandlingar. Särskilt innehållsämnena 
och medicinalväxterna är idag otillräckligt 
identifierade, och det finns inget om djurme-
dicin, även om djurdelar återfinns i flera av 
recepten. Det har framhållits att det exem-
pelvis i egyptiska papyrusar kan vara svårt 
att avgöra om det verkligen fanns särskilda 
djurläkare eller om källmaterialet snarare 
beskriver förhållandet mellan präster och 
offerdjur.20 Det finns emellertid vissa papy-
rusfragment, som delvis utgörs av räkningar 
för djurmedicin, i vilka det framhålls att 
sjukdomar hos djur ofta orsakades av onda 
andar och att behandlingen därför handla-
de om att fördriva andarna och att behandla 
skadan.21 

Från gammelbabylonisk tid finns även Co-
dex Hammurabi (1792–1750 f.Kr.) med ned-
tecknade behandlingar av djursjukdomar. I 
den nämns också termerna ko- respektive 
åsnedoktorer, vilket visserligen skulle kunna 
vara en tolkning gjord av översättaren i sam-

band med översättningen.22 Skriften inne-
håller vidare avsnitt om human- och djur-
medicin och det förs diskussioner rörande 
lämplig ersättning för ”veterinärmedicin-
ska” tjänster.23 Det medicinska kunnandet 
hos sumerer och semitisktalande folkslag 
blandades sedan i den feniciska staden By-
blos även med egyptiernas erfarenheter och 
lärdomar från djurbotande.

Kunskapen om läkekonsten hos de indo-
europeiska folken och de germanska stam-
marna är mycket liten, men antagligen trod-
de de att sjukdom orsakades av gudarna och 
skulle botas med hjälp av offergåvor. De kas-
trerade dock exempelvis sina får med hjälp av 
ett välriktat snitt med en skarp kiselsten.24

Den allra första skriften från grekiskt-
romerskt område om djursjukdomar skrevs 
inom den hippokratiska skolan mellan 450–
340 f.Kr. Här framhölls att genom att be-
trakta djuren kunde lärdom dras för att bota 
människorna. Något senare skrevs också en 
grekisk skrift, som skildrade djuranatomi, 
och som nämnts tidigare kom ett antal gre-
kiska skrifter om hästar och hästmedicin. 
Också Aristoteles (384–322 f.Kr.) skildrar 
djurmedicin och djursjukdomar i sitt stora 
verk Historia animalium. Därmed återkom-
mer vi till tiden för författare som vid det här 
laget är oss mycket välbekanta, Cato, Varro, 
Columella och Palladius, vilka samtliga vilar 
tungt på de månghundraåriga traditionerna 
från föregångarna.25

kunskap från djurens 
skötare

Cato, Varro och Columella skriver egentli-
gen inte om veterinärvård utan om djursjuk-
vård – dvs. den behandling som utfördes av 
människor som inte var specialister – och 
om självhjälp från djurägare eller djurskö-
tare.26 Enklare saker kunde gårdens folk 
med all säkerhet klara själva, men för mer 
komplicerade åkommor kan man ha behövt 
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tillkalla någon slags ”veterinär” eller djur-
sjukvårdare.27 Varro skiljer mellan ”den ena 
[sidan] den som man tillkallar läkare för, 
och den andra som en förståndig herde kan 
bota själv” (2,1,21). 

Veterinärens och djursjukvårdarens roll 
och benämningar i romarriket vid denna 
tid är inte helt tydliga.28 Det vi kanske kan 
benämna dåtida ”veterinärer” fanns troligen 
framför allt i städerna, mestadels kopplade 
till hästmedicin inom kavalleriet eller i an-
slutning till kapplöpningsarenorna, och det 
förekom en mängd olika benämningar, som 
veterinarius (medicus veterinarius), medicus 
equarius (eller equarius medicus), mulomedi-
cus och immunis för att beskriva olika djur-
botare eller låt oss kalla dem veterinärmedi-
cinska yrkesgrupper.29 Varro framhåller att 
man i grekland hade särskilda hästdokto-
rer, s.k. hippiatroi (2,7,16). Dessa yrkesgrup-
per utgjorde en heterogen samling och hade 
inte nödvändigtvis någon större gemensam 
kunskapsbakgrund, eftersom det inte fanns 
någon särskild formell utbildning eller fast-
lagda krav för när man innehade nödvändiga 
kunskaper för yrket. Titlarna veterinär el-
ler djurdoktor var vid denna tid inte heller 
på något sätt skyddade utan stod var och en 
fritt att utnyttja. Det är intressant att notera 
att titlarna i vissa fall är artspecifika, såsom 
’hästdoktor’ (medicus equarius) och ’muldok-
tor’ (mulomedicus), medan andra avser mer 
generella husdjursläkare (medicus pecuarius), 
vilket ändå tyder på ett visst mått av specia-
lisering.30 Man har också utvärderat djur-
kirurgiska ingrepp i grekiska och romerska 
skrifter och kunnat konstatera, att de redan 
då kände till och utövade i stort sett alla in-
grepp som man använde sig av vid mitten av 
förra århundradet. Även många av de kirur-
giska instrument, som var i bruk under ro-
martiden, levde kvar långt in på 1900-talet31

Att det då fanns motsvarigheter till ve-
terinärer eller mer eller mindre skolade 

djurbotare betyder inte att herdar och bo-
skapsskötare skulle ha saknat kunskaper i 
djursjukvård. En chefsherde med tusen får i 
sin flock var säkert både erfaren och kunnig 
i dåtidens fårsjukvård.32 Varro menar exem-
pelvis att 

om fårens hälsa finns det mycket att an-
föra, men det har boskapschefen upp-
skrivet i en bok, som jag sade, och han 
har med sig det som behövs som boteme-
del” (2,2,20).

Såväl djurskötsel som djursjukvård var ba-
serade på kunskaper som byggts upp av 
generationer av småbrukare och herdefolk 
före romarriket.33 gränsen mellan en pro-
fessionell ”veterinär” vid denna tid och en 
kunnig bonde kan med rätta sägas ha varit 
flytande.34 

Kunskapen som Cato, Varro och Colu-
mella förmedlar är därmed inte bara deras 
egen, utan mycket av deras utsagor kommer 
från småbönders, herdars och djurskötares 
erfarenheter och en uråldrig muntlig tradi-
tion av kunskapsöverföring. 

det romerska lantbruket
Den värld, som Cato, Varro och Columella 
utgick från och beskrev, är på många sätt 
okänd för oss idag. Lantbruket i romarri-
ket försiggick i ett landskap som omfatta-
de ”slätt, kullar och berg” (Col 2,2,1), vilket 
innebar starkt kuperad terräng med isole-
rade gårdar, få slätter och ont om storskaligt 
jordbruk (Col 2,2,1).35 Klimatet i området var 
detsamma som nu36: långa, varma och regn-
fattiga somrar med en stark sol som torkar 
ur jorden37 och vintrar med riklig neder-
börd. Jordarna var röda av vulkaniskt mate-
rial, matjordslagret oftast mycket tunt och 
gödningen sparsam.38 Klimatet och jordar-
na medförde att jordbruket var mycket sä-
songsbundet och måste bedrivas varsamt.39 
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Små familjejordbruk med självhushåll-
ning och utan extra arbetskraft var vanliga, 
särskilt i södra Italien.40 De stora godsen 
växte i antal och areal, när staten sålde och 
arrenderade ut stora jordområden. Vin och 
olivolja var lönsamma produkter för avsalu 
på stora gårdar41 och produktionen var be-
roende av slavar som arbetskraft. Det är en 
sådan gård som Cato utgår ifrån i sin bok. 

Varro beskriver bl.a. de stora boskaps-
gårdarna.42 Odlingsbar mark kunde inte an-
vändas för boskapsskötsel med betesdrift. 
Varro förklarar varför: 

boskapen skapar nämligen inte det, som 
kommer upp på åkern, utan drar istället 
upp det med tänderna (2,pf.4).

Istället bedrevs boskapsskötsel på gårdar 
med stora arealer i mer bergig terräng och 
krävde mindre arbetskraft än vin- och oliv-
produktion.43 Boskapsskötseln utgjorde ett 
viktigt komplement till jordbruksproduk-
tionen och djuren fick gå på den mark som 
inte var direkt lämplig till odling. Man höll 
ofta såväl får, getter och kor på utmark eller 
icke-brukad inäga. Boskapen kunde beta på 
betesmarkerna eller äta jordbrukets spill-
produkter, och den kunde ge kött, mjölk, 
hudar och ull.44 Kor hölls ofta utomhus året 
runt, på olika beten sommar och vinter.45 
Det var fodertillgången på vintern som be-
gränsade det totala antalet djur. 

I centrala Italien, där Columella levde, 
var jordarna goda och ännu inte urlakade 
av monokulturer.46 Han förordar ett medel-
stort gods med både åkerbruk och boskaps-
skötsel.47

djuren i det romerska 
lantbruket 

Beroende på gårdens förutsättningar fanns 
olika djurslag. Även på rena vin-/olivpro-
ducerande gårdar var djuren nödvändiga, 

även om de där var färre och spelade en mer 
underordnad roll.48 De djur som fanns i det 
romerska lantbruket var nötkreatur, får, 
getter, grisar, hästar, åsnor, mulor, kameler, 
hundar, katter och diverse fjäderfä, främst 
höns, ankor, gäss och tamduvor.49 generellt 
sett betraktades vid denna tid djuren utifrån 
ett tämligen strikt antropocentriskt och an-
tropomorft sätt. Man utgick från djurens 
nytta för människan och inte utifrån dem 
själva. Nyttoperspektivet var viktigt.50 Sam-
mantaget hade djuren en rad olika uppgif-
ter i människans tjänst: att dra, bära, vakta, 
valla, jaga; att producera mat, fibrer, gödsel, 
eller att roa och fascinera. Columella menar 
att det finns två sorters 

fyrfota djur, av vilka vi utnyttjar det ena 
till att hjälpa oss i arbetet, alltså oxen, 
mulan, hästen och åsnan, och det andra 
till njutning, avkastning och bevakning, 
alltså fåret, geten, grisen och hunden 
(Col 6,pf.6).

Oxen, mulan, åsnan och hästen var de vik-
tigaste arbetsdjuren, men även hunden och 
kamelen, både dromedaren och den två-
puckliga51, inkluderades i termen. Oxarna 
hade bara en uppgift – att dra för att kun-
na odla marken.52 De var högt skattade och 
mycket viktiga för gårdens produktion. Co-
lumella och Varro enas om att ”nötkreaturen 
[oxarna] bör överträffa de andra djuren i ära” 
(Col 6,pf.6).53 

Kor och kalvar hölls framför allt för att få 
fram dragoxar och även offerdjur. Sex olika 
italienska och fyra utländska nötkreatursra-
ser användes, och det var stor variation i de-
ras storlek, styrka och temperament.54 Co-
lumella beskriver olika lantraser eller typer 
från olika delar av romarriket (6,1,1–2). Bero-
ende på jordmån och terräng behövdes oxar 
med olika egenskaper. En del var snabba och 
slanka, andra lugna, kompakta och kraftiga. 
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Rendel (2009, s. 565–566) jämför Columellas 
ideal för dragoxar med den vita och högvux-
na Chianina, den lantras som fortfarande på 
1970-talet var vanlig i Toscana, och framhål-
ler olikheterna. Columella själv föredrar en 
kompakt, lågvuxen och stark oxe som kan 
bryta ny mark med buskar och rötter. För 
dragoxar premierades styrka och för offer-
djur var utseendet viktigt. Man bedrev inte 
avel med tanke på köttproduktion, och det 
var vid denna tid inte vanligt att man drack 
komjölk eller gjorde ost av den. Högprodu-
cerande mjölkbesättningar förekom inte på 
grund av bristen på bete och avsaknaden av 
fodertillskott.55 Detta ska emellertid inte 
förväxlas med att det antika lantbruket var 
fattigt och lågproducerande. grekiska och 
romerska bönder producerade för en mycket 
stor urban befolkning och levererade diverse 
husdjur, vilt, fisk och skaldjur till städerna. 
Utifrån olika benfynd har man konstaterat 
att storleken på de flesta romerska djursla-
gen var större än under bronsåldern, järnål-
dern och medeltiden.56

Mulorna spelade en viktig roll för att 
transportera varor från små gårdar till 
marknader. Åsnorna var lastdjur och drag-
djur och uppskattade för sin tålighet (Col 
7,1).57 Hästar användes i avel för att få fram 
mulor och mulåsnor.58 Dessutom kom de vid 
sidan av lantbruket också till användning 
inom kavalleriet, på kapplöpningar och för 
bud.59 Hästarna kunde betraktas mer som 
lyxdjur än som arbetsdjur.60

Skrifterna är fulla av beskrivningar och 
antydningar om arbetsdjurens hårda lott. 
Många skador och sjukdomar hos djuren 
hade således en direkt koppling till arbets-
villkoren. Det var därför viktigt att sköta om 
djuren väl, så att de inte blev skadade eller 
sjuka utan kunde arbeta bra och länge. Det 
gällde att vårda kapitalet. När djur köptes in 
till gården var användbarhet och hållbarhet 
viktiga urvalskriterier. 

Vid sidan av arbetsdjuren hölls även  
and ra produktionsdjur. griskött var popu-
lär mat och spädgris ansågs då som nu som 
en delikatess.61 På gårdar nära städer bedrevs 
kommersiell spädgrisproduktion, och sug-
gorna grisade två gånger per år.62 På andra 
gårdar grisade suggorna bara en gång per år 
och gick på bete med sina smågrisar under 
sommaren.63 Varro framhöll att en lagom 
grishjord skulle omfatta ungefär hundra 
djur. grisen var ett mycket viktigt husdjur 
och en av de viktigaste tjänsterna var att vara 
offerdjur (2,4,9).

Fåren hade stor ekonomisk betydelse som 
ullproducenter, och stor möda lades därför 
på att förebygga skabb (C 96,1–2). Rendel64 
beskriver intressant hur genetiska resurser 
hos djur kan spridas långväga inom ett stort 
sammanhållet imperium. Hans exempel är 
finullighet hos får (Col 7,4,1–6), som kom att 
få stor betydelse för ullproduktion och tex-
tilindustri. Dessutom användes får- och get-
mjölk både för direkt konsumtion och för att 
tillverka ost.65 Något organiserat avelsarbete 
bedrevs emellertid inte66, utan det är troligt 
att det var överlevnadsförmåga som var den 
mest eftertraktade egenskapen hos får.

När Vergilius säger: ”Allting kan dock ej 
gro och växa i varje slags jordmån” (Georg. 
2,109), så har det även bäring för husdjuren, 
som för att hålla sig friska måste vara anpas-
sade till den trakt där de ska leva. Det fram-
hölls därför att det är klokt att 

välja ett slag efter förhållandena i trak-
ten. Detta måste man alltid iaktta, inte 
blott i detta avseende utan inom hela 
lantbruket (Col 7,2,2). 

Det allra viktigaste för att hålla djur friska 
– då som nu – är förstås att de kan erbjudas 
en god skötsel, en sund miljö och bra foder. 
Förhållandet mellan romerska djurskötare 
och djur belyses av många citat. Av Cato får 
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vi lära oss att det var familjefadern som skul-
le inspektera boskapen, underförstått att 
djurskötsel således var ett prioriterat område 
(2,6). Ansvaret för boskapens skötsel låg på 
gårdens förvaltare, som av Cato uppmuntras 
att vara lite eftergiven mot oxdrivarna så att 
de villigare sköter djuren med största nog-
grannhet. Det är vidare viktigt att:

du har bra årder och plogar. … Lägg or-
dentligt med strö under boskap och oxar, 
och deras klövar skall vårdas. Var upp-
märksam på skabb (5,6–7).

Stallen ska inte vara dragiga, påpekar Varro, 
och helst bör de vetta åt öster där solen går 
upp. Marken bör vara hårdgjord, sluttande, 
lätt att sopa och regelbundet strös med kvis-
tar (2,5,16). Columella (6,30,2) föreslår ett 
stall med golv av ekplankor med halmbädd 
eller av rengjord mark med halm. Allt detta 
är kloka råd för djurvälfärd, även sett ur vårt 
perspektiv.

Oxar och hästar skulle enligt Columella 
(2.3.1–2; 6.30–35) skötas om efter arbetspas-
sen. De skulle ryktas och masseras och hår-
remmen skulle luftas. De skulle ges vin och 
fett att dricka och tillfälle till vila och värme. 
Det romerska grislivet, som det skildras av 
Varro (2,4,5–6) och Columella (7,9,6–9), 
verkar härligt för en gris: fuktigt bete, gär-
na gyttja, och foder med ollon, bondbönor, 
korn och annan spannmål; vintern på stall 
och på högsommaren en skuggig plats med 
vatten. Omsorgen om djuren i dessa skrift-
liga källor är uppenbar.

sjukdomar
Även med den bästa skötsel och omsorg 
kan dock djur bli sjuka. Ju tidigare sjuk-
dom upptäcks, desto bättre är utsikterna till 
framgångsrik behandling. Vilka sjukdoms-
tecken lade de romerska djurskötarna och 
djurläkarna märke till? Hur försökte de få 

stöd för sin diagnos? Hur såg de på sjukdo-
mars uppkomst? Hur försökte de komma 
tillrätta med smittsamma sjukdomar så att 
de inte spred sig i flockarna och till andra 
flockar? Hur tänkte de om risken för smitta 
från djur till människor?

tecken på sjukdom
Vegetius beskriver detaljerat och kunnigt 
hur de första sjukdomstecknen hos ett djur 
kan upptäckas: 

Lägg märke till om djuret är mera ned-
stämt och långsammare än vanligt, inte 
sover som vanligt, inte leker som vanligt, 
inte ligger och vilar som vanligt, inte äter 
upp sitt foder, dricker mer än vanligt el-
ler mindre, har en slö blick, hängande 
öron, ful och rufsig päls, slappa flanker, 
spänd rygg, forcerad eller tung andning, 
torr mun, hosta, tröga, långsamma eller 
vingliga rörelser (1,167). 

Det som Vegetius här beskriver är fortfa-
rande idag en del av grunden i en allmän un-
dersökning av sjuka djur och kallas ofta för 
visual appraisal. genom att bara iaktta dessa 
tecken hos det ostörda djuret utan att vidröra 
det kan skötaren eller veterinären få värde-
full information om vilka symtom djuret vi-
sar. Till detta kan sedan fogas den kliniska 
undersökningen, där veterinären ser, känner, 
lyssnar och luktar på olika delar av djuret. 

Columella ger många exempel på sjuk-
domstecken i sina målande och tydliga be-
skrivningar. Så här beskriver han djur med 
störningar i mag/tarmkanalen:

Täta uppstötningar och ljud från magen, 
ovilja att äta, spända muskler och matta 
ögon … uppblåst mage och smärta i tar-
marna … utstöter klagande ljud … vält-
rar sig av smärta, försöker nå buken med 
huvudet, viftar med svansen (6,6,1).
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Trots att denna scen och många andra är 
tydligt beskrivna är det ändå ofta svårt för 
oss nutida läsare att veta exakt vilken sjuk-
dom det handlar om. Hur kan det komma 
sig? Ett viktigt skäl kan vara att de romers-
ka författarna beskriver symtom, medan vi 
idag ofta snarare är inriktade på orsaken 
till sjukdomar (detta märks även på benäm-
ningarna: salmonella, borrelia, botulism, 
leverflundra, Q-feber etc.). Flera sjukdomar 
kan ha samma symtom, även om orsakerna 
är helt olika. Vi nöjer oss inte med en be-
skrivning av symtombilden utan förväntar 
oss också att ett namn och en orsak ska 
kunna sättas på sjukdomen. Ett annat skäl 
är att vi idag i Sverige mer sällan ser sjuk-
domar och skador på djur som orsakats av 
hårt lantbruksarbete, och därför har svå-
rare att känna igen beskrivningar av dem. 
Detsamma kan gälla de många smittsamma 
djursjukdomar som inte förekommer i vårt 
land (t.ex. rabies, smittsam kastning, tuber-
kulos, hästpest). 

Här är några exempel på symtom samt 
vilka sjukdomar det skulle kunna handla 
om:

Rör man klöven känner man förhöjd 
temperatur och oxen tillåter inte att man 
trycker hårt… (Col 6,12,1).

En beskrivning som stämmer väl med sym-
tomen på klövböld eller fång, båda är van-
liga sjukdomar även idag hos nötkreatur och 
hästar.

[grisen] bär huvudet neråtböjt och åt 
sidan, stannar plötsligt upp på betet när 
den sprungit framåt en liten bit, och fal-
ler ner drabbad av yrsel (Col 7,10,1).

Här vet vi inte åldern på grisen, hur många 
grisar som drabbades eller hur många som 
dog. Om vi hade haft även dessa uppgifter 

hade vi lättare kunnat skilja en vardaglig 
infektion i mellanörat från en allvarlig sjuk-
dom som Aujezkys sjukdom, även kallad 
pseudorabies. 

[Oxen har] rinnande ögon, tungt huvud, 
slutna ögon, rinnande saliv från munnen 
samt mer långdragen och något hindrad 
andhämtning, ibland till och med fören-
ad med visst ljud (Col 6,9,2).

Den dramatiska sjukdomsbilden skulle 
kunna vara en beskrivning av elakartad lung-
sjuka eller boskapspest. Till romarriket ska 
boskapspesten ha kommit med invandrande 
folkslag från Asien under åren 376–386 e.Kr. 
Sjukdomen har varit förödande för boskaps-
skötande folk, och man har menat att detta 
skulle ha kunnat bidra till romarrikets fall.68 
Under tusentals år har miljoner nötkreatur, 
bufflar, jakar och vilda idisslare drabbats och 
förlorats och stora ekonomiska förluster och 
hunger och oroligheter i världen har blivit 
följden. I maj 2011 meddelade FAO och OIE 
den stora nyheten att boskapspesten offici-
ellt hade utrotats med hjälp av vaccinations-
kampanjer och internationellt samarbete.69

[Hästen har] tårar som bryter fram, slo-
kande öron samt tung och nedåtböjd 
hållning på hela halsen och huvudet (Col 
6,30,5).

Vi kan här gissa på ögoninflammation, in-
fluensa, kvarka eller afrikansk hästpest.

Fåret gnager med tänderna på det an-
gripna stället, river det med hornen el-
ler klövarna, gnuggar sig mot träd eller 
gnider sig mot väggar. … huden [under 
ullen] är sträv och som skorv… sprider 
sig snabbt (Col 7,5,6).

Här är det säkert skabb som fåret lider av.
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stöd för diagnos
Idag har veterinären förutom sina egna sin-
nen även tillgång till avancerade diagnos-
tiska verktyg – ultraljud, röntgen, labora-
torieundersökning av blod, träck osv. – som 
kan ge ledtrådar om orsaken till sjukdomen. 
Tanken är att ju bättre information som kan 
samlas om det sjuka djuret, desto mer exakt 
kan diagnosen bli och desto mer precis och 
effektiv behandling kan sättas in. För att få 
information kan emellertid även enkla tester 
användas. Exempelvis använder sig dagens 
kamelherdar i ökenområden av ett enkelt 
test för att ställa diagnosen surra.70 Man bry-
ter isär och luktar på en torkad boll av jord 
som kamelen urinerat på. Den karaktäris-
tiska lukten från en sjuk kamels urin är lätt 
att identifiera för en erfaren herde och me-
toden ger lika säkert (eller snarare osäkert) 
resultat som att undersöka ett blodutstryk i 
mikroskop. Cato, Varro och Columella ger 
inga beskrivningar om enkla testmetoder för 
diagnos.

Historiskt sett har mycket information 
om djursjukdomar kommit från dissektio-
ner. glimtar av detta återfinns i Aristoteles 
arbeten, t.ex. i en beskrivning av fårsjukdo-
men gasbrand, komplett med observationer 
om förekomsten, förutsättningar för sjuk-
domen, vetenskaplig diskussion om orsaken 
till sjukdom och dödsorsaker.71 I Catos, Var-
ros och Columellas verk lyser dissektioner 
och även beskrivningar av iakttagelser vid 
slakt och kadaveröppning med sin frånvaro. 
Visserligen hävdar Columella att grisar bru-
kar drabbas av ”smärta i en sjuk mjälte” (Col 
7,10,6), men det förefaller inte som om han 
verkligen hade sett den sjuka mjälten. 

sjukdomars uppkomst
Från dissektioner och patologi – läran om 
sjukdomar genom analys av vävnader och or-
gan – är steget kort till patogenes – beskriv-
ning av sjukdomars uppkomst. Den romers-

ka veterinärmedicinen fokuserar på symtom 
och behandling, men sammanflätningen av 
den empiriska praktiken med grekisk veten-
skapsteori72 ledde ibland vidare till att även 
det som uppfattades som sjukdomsorsaker 
beskrivs. Ett sådant logiskt resonemang om 
orsakerna till symtomen utifrån det till-
gängliga kunskapsläget fortsatte under lång 
tid inom historien.73

Vegetius (1,2) beskriver en typ av häst-
sjukdomar som han kallar för ”torr” sjuk-
dom. Han liknar orsaken till sjukdomen vid 
en inre eld som bränner allting torrt. Han 
ser att hästen har utspärrade näsborrar och 
andas snabbt och häftigt, att flankerna är 
uppdragna och ryggen stel och hopdragen. 
Han lägger märke till att hästen äter mind-
re, men dricker mer än vanligt i ett försök 
att släcka den inre elden som får lungorna 
att torka ut. Sjukdomen är obotlig om inte 
behandling sätts in direkt.

Vanliga exempel på sjukdomsorsaker, 
enligt de romerska författarna, kunde vara 
underutfodring (hunger) och regn, kyla el-
ler värme, för mycket arbete, otillräcklig trä-
ning för arbetet, eller att de fått foder/vatten 
direkt efter arbetet (t.ex. V 2,1,22). Här är 
några andra konkreta förklaringar till sjuk-
domars uppkomst:

Fång är en sjukdom med inflammation 
i klövarna hos nötkreatur och hästar. Den 
romerska förklaringen var att blod samlats i 
djurets fötter (Col 6,12,1). Orsaken till fång 
är trots intensiv forskning fortfarande inte 
fullständigt klarlagd, och behandlingen fo-
kuseras än idag på symtomen, dvs. varma 
klövar/hovar, tydlig puls, smärta och hälta.

Smittsamt muneksem (orf) är en virussjuk-
dom som ger blåsor och sår runt munnen på 
lamm och får. Sjukdomen kan uppträda 
plötsligt och hos flera av djuren samtidigt. 
Columella (7,5,21) förklarar symtomen med 
att herden hade slarvat och låtit fåren äta 
daggvåta örter. 
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Columella menade också att grisar kun-
de få sjukdom i lungorna om de fick för lite 
vatten, eller smärta av svullen mjälte om de 
fick för mycket äpplen att äta under perioder 
med torka (7,8,10).

Av erfarenhet visste de romerska djur-
skötarna att somligt var skadligt för djurens 
hälsa och produktion och därför borde und-
vikas. Det mesta av detta baseras på verkliga 
iakttagelser och är tillämpligt även idag. När 
till exempel djuren är tvungna att stå i göd-
sel medför det att klövar ruttnar och hovar 
bränns; fukt leder till dålig ull, klövproblem 
och skabb; överansträngning, dåligt vatten 
och brist på foder gör att risken för sjukdom 
ökar (t.ex. V 2,5,16). 

Intressant nog redovisar Varro en fram-
synt tanke:

Man bör även lägga märke till om det 
finns några kärrmarker, …, dels efter-
som, då markerna torkar, vissa mycket 
små djur, som ögonen inte kan urskilja, 
utvecklas, kommer in med luften in i 
kroppen genom munnen och näsan och 
förorsakar svåra sjukdomar (1,12,2).

Hantera smittor
Trots att romarna inte närmare kände till 
infektioners mikrobiologiska bakgrund så 
märkte de att om sjuka djur stod i närheten 
av friska (Col 7,5,16) eller om foder smutsa-
des av gödsel så kunde sjukdom uppkomma 
(Col 6,5,1). Ett råd från Columella är till 
och med att sjuka lamm bör skiljas från sin 
mamma (7,5,20). Varro förordar särskilda 
lamningsboxar och sjukboxar (2,2,8). De ro-
merska författarna hade också klart för sig 
att sjukdomar även kunde spridas mellan 
olika djurarter (Col 6,5,1). Palladius varnar 
för att låta höns eller grisar stryka omkring 
nära oxstallarna, eftersom avföring från 
höns och grisar kan orsaka svår sjukdom om 
den hamnar i oxarnas foder (14,5,1).

Varro återger vidare följande krassa dia-
log:

Fundanius sade: ”Vad skall jag kunna 
göra, om en egendom av det där slaget 
[i anslutning till våtmarker] har kommit 
i min ägo genom arv, för att sjukdomen 
inte skall skada oss så mycket?” — ”Det 
där kan till och med jag svara på”, sade 
Agrius. ”Sälj den så dyrt som möjligt, el-
ler överge den, om du inte kan sälja den!” 
(1,12,2).

Vegetius råd till djurskötaren med ett sjukt 
djur är präglat av insikt om att sjukdomar 
kan överföras:

När du ser ett eller flera av dessa sym-
tom ska du avlägsna det sjuka djuret från 
de andra djuren, så att inte de också blir 
smittade. Dessutom kan du lättare hitta 
orsaken till sjukdomen när djuret är en-
samt (1,1).

På romartiden köptes och såldes djur, de val-
lades och transporterades och besättningar-
na kunde vara förvånansvärt stora. Flockar 
på tusen får och hundra hästar eller grisar 
var inget anmärkningsvärt (V 2,4,22). Far-
soter, när hela hjordar insjuknade, var ett 
känt fenomen i det romerska lantbruket.74 
Att köpa friska djur och därmed undvika 
att få sjukdom med på köpet var viktigt, och 
Varros förslag till köpeavtal innehåller de-
taljerade anvisningar för de olika djurslagen. 
Han framhåller dessutom vikten av att köpa 
friska bin för att undvika sjukdomssprid-
ning (V 3,16,21).

När det gäller getter går dock till och 
med den systematiske Varro bet (V 2,3,5). 
Han varnar för getköp och hävdar att getter 
aldrig är friska och konstaterar att: ”Ingen 
människa lovar att getter är friska. De är 
nämligen aldrig feberfria!” Därför måste 
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köpeavtalet vara mycket enkelt, typ ”Lovar 
du att dessa getter i dag kan äta och dricka 
på rätt sätt och är möjliga att rätteligen äga?”. 

I förordet till den engelska översättning-
en av Vegetius verk berömmer den anonyme 
översättaren romarnas handlingskraft när 
det gällde smittsamma sjukdomar. Han be-
skriver hur de, närhelst som rapporter om en 
smittsam sjukdom kom, drog iväg med sina 
kreatur till avsides belägna platser för att 
de skulle få andas ny luft. Palladius lägger 
till detta att djuren måste föras till sådana 
ställen där det inte tidigare fanns betesdjur, 
för i så fall kommer även dessa att smittas 
(14,5,2). Vid sjukdom separerades de sjuka 
djuren från friska och man vidtog åtgärder 
för att förhindra all kontakt mellan dem. 
De tog heller aldrig friska djur till ställen, 
där sjuka hade varit, utan ansåg de stallar, 
boxar, dammar och brunnar, där de sjuka 
djuren varit, som smittade. När ett nötkrea-
tur dog, grävdes det ner djupt i jorden och 
friska djur hind rades att komma till platsen. 
Man trodde att lukten från kadavret kunde 
bära smitta. 

Att hantera smittor inkluderade även ra-
bies, den mest kända av alla zoonoser och 
en sjukdom som inte går att bota. Zoonoser 
är sjukdomar som kan överföras från djur 
till människa. Sådana sjukdomar är mycket 
vanligt förekommande. Mer än 60 procent 
av de nya smittämnen som har drabbat män-
niskor under de senaste decennierna har 
kommit från djur eller djurprodukter.75 Co-
lumella rekommenderar att man ska försöka 
förebygga ”bett av galen hund eller varg”, vil-
ket var en äldre beskrivning av rabies, genom 
att skära av hundarnas svansar (Col 7,12,14). 
Deras försök till botemedel var att bitsåret 
gneds med krossad vitlök eller gammal salt 
fisklake. Palladius har t.o.m. en underkur 
med aska från skott med helande kraft från 
speciella vinstockar (14,1,5–6). Även i Sveri-
ge förekom rabies frekvent fram till 1886, då 

landet sades vara rabiesfritt.76 Ända fram till 
1700- och 1800-talen rekommenderades lik-
nande behandlingar även i Sverige men med 
en ökande förskjutning från skolmedicin till 
folkmedicin.

botande
Varro (2,1,21) framhåller lite kryptiskt att 
sjukdomens behandling utgår från: 
1)  den förmodade orsaken till sjukdomen, 
2)  vilka tecknen är till dessa orsaker och 
3)  vilken metod man bör använda för att 

bota just denna sjukdom.

Den romerska djursjukvården var, som fram-
gått, överlag enkel och i huvudsak empirisk 
och symtomatisk, dvs. symtomen behand-
lades erfarenhetsmässigt oavsett vad som 
orsakade dem. Hur gick då behandlingarna 
till? Behandlades djur lika som männi skor? 
Vilka behandlingsprinciper hade man? Vil-
ka läkande medel användes? Hur bereddes 
de och hur administrerades de? Hur var det 
möjligt att bota djur utan antibiotika och 
moderna läkemedel? 

lika för alla
Ursprungligen har läkekonst för männi-
skor och djur gått hand i hand och setts som 
samma sak. Läkemedlen inom human- och 
djurfarmaci är fortfarande idag till stor del 
desamma, så vi har kanske inte kommit så 
mycket längre (åtminstone inte i det avse-
endet), även om vi är medvetna om att oli-
ka arter reagerar olika på olika läkemedel. 
Inom folklig medicin kan botandet göras av 
samma person, vare sig det handlar om sju-
ka djur eller människor. Botare var ofta spe-
cialiserade inom olika områden, så att t.ex. 
någon kunde vara specialiserad på prak-
tiskt hantverk med benbrott, kastrationer, 
förlossningshjälp, hornkirurgi, etc., en an-
nan på att samla in och bereda läkeörter, en 
tredje på att ha kontakt med den gudomliga 
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kraften. I det gamla Egypten praktiserade 
lejongudinnan Sekhmets präster läkekonst 
för både människor och djur och disseke-
rade också oxar som offrats. Hieroglyfer 
för inre organ hos människor och djur har 
därför sitt ursprung i sådana tecken för nöt-
kreatur. I en av de två äldsta bevarade papy-
rustexterna om medicin skriver botaren själv 
om behandling av nötkreatur, hundar, fåglar 
och fiskar. Komparativ medicin mellan djur 
och människa och mellan olika djurarter har 
haft stor historisk betydelse för kunskap och 
förståelse av anatomi och fysiologi.77

botandets principer
Djuren kan inte tala om sina symtom och 
veterinären behöver därför inte diskutera 
eller fundera på orsaken, förklarade Celsus 
(1,pf.65).78 Huvudprincipen för behandlingar 
var alltså, som tidigare sagts, att lindra sym-
tom (V 2,1,23).79 En motsvarande behand-
lingstradition fanns hos oss inom såväl ve-
terinärmedicinen som humansjukvården en 
bra bit in på 1900-talet. För vissa sjukdomar 
kan man med fog mena att den pågår än i 
denna dag.

De romerska djuren behandlades på flera 
olika sätt, varav en del utan tvekan var ef-
fektiva, andra definitivt skadliga och en hel 
rad troligen gjorde varken till eller från. Of-

tast var behandlingen erfarenhetsbaserad på 
”trial and error”, och förblev därför ganska 
oförändrad genom flera århundraden. Åder-
låtning, bränning, enkla kirurgiska ingrepp, 
örter och andra växter, magi, fett, olja, tjära, 
svavel, urin, sot, aska, gödsel, etc. var vanligt 
förekommande inslag i behandling av både 
djur och människor (Col 6,6; 6,14; 6,16; 6,26; 
7,10–11).80 

Ofta kombinerades flera olika sorters be-
handlingar på ett intressant sätt. Låt oss se 
på ett exempel med en arbetshäst som hade 
skadat sin bog (Col 6,30,6–7): Behandlingen 
började med en åderlåtning mitt på hästens 
framben och smörjning av bogarna med rö-
kelsestoft och blod. Åderlåtning var mycket 
uppskattat och ingick i behandlingen av en 
rad olika besvär och sjukdomar. Det ansågs 
till och med viktigt vid hästköp att hästen 
hade tydligt synliga blodkärl (V 2,7,5), ef-
tersom en sådan häst var lätt att kurera – 
åderlåta – när den blev sjuk! Åderlåtning var 
också ett universalmedel inom den europe-
iska humana skolmedicinen fram till mitten 
av 1700-talet och in på 1900-talet inom folk-
medicinen. 

Efter åderlåtningen på frambenen appli-
cerades ett bandage med hästens egen göd-
sel. Även träckmedicin var länge ett mycket 
populärt botemedel genom historien och 

Handtag från ett veterinärmedicinskt instrument. 
En man leder en häst i en grimma. Namnet Stra-
tilates är skrivet på. Musée municipal, Grenoble.

Handtag från ett veterinärmedicinskt instrument. 
Det är smyckat med en veterinär som undersöker 

en häst. Museo Nazionale, Neapel.



• 404 • k e r s t i n  de  v e r di e r  &  H å k a n  t u nón

har använts mot en mängd olika åkommor. 
Det har handlat om avföring från hund, 
katt, ko, gris, svala, gås och påfågel, och 
inom den antika egyptiska medicinen nytt-
jades även träck från krokodil och flodhäst.81 
Cato nämner att grisgödsel kunde läggas på 
ormbett på djur eller människa (102). 

Efter en veckas behandling fick den ska-
dade hästen successivt börja röra sig och 
drevs först långsamt ner i en damm för att 
simma – en idealisk sjukgymnastik!  

Ett annat exempel på behandling rör 
skabbiga får (Col 7,5,7–10): Först gneds hu-
den med pimpsten eller sträv tegelskärva. 
Sedan smordes den – helst i starkt solsken 
för bästa effekt – med en salva som hade fått 
ligga i ett kärl i dynghögen ett år. Salvans 
ingredienser var vitlupin (Lupinus albus), 
bottensats av vin och olivolja och vit nysrot 
(Veratrum album).82 Vit nysrot innehåller 
starkt giftiga ämnen, s.k. Veratrum-alka-
loider eller veratrin, vilka även återfinns i 
sabadill (Schoenocaulon officinale) som långt 
in på 1900-talet flitigt användes mot löss.83 
Alternativa ingredienser var bl.a. männis-
kourin (= urinämne eller karbamid, ett fuk-
tighetsbevarande medel i många hudkrämer 
än idag), mald svavel, flytande tjära eller att 
bara gnida huden med vitlök. Ohyra hos 
hästar och hundar behandlades också med 
samma grundprinciper, dvs. att blottlägga 
huden för behandling, kväva ohyran och 
desinfektera huden. Dessa olika behand-
lingar har stor likhet med dem som har an-
vänts genom historien även i Sverige för att 
undvika ektoparasiter, som skabb, löss och 
loppor, och behandlingarna har faktiskt inte 
skiljt så mycket på om patienten har varit 
djur eller människa.84

Det tredje exemplet handlar om ett välbe-
kant, uppseendeväckande och ibland allvar-
ligt sjukdomstillstånd, med det medicinska 
namnet myiasis. Detta uppstår när spyflu-
gor (främst släktena Lucilia och Calliphora) 

på sommaren lägger sina ägg i sår, varpå äg-
gen kläcks till larver som äter sig in i väv-
naden och förstör den. Angreppen kan på 
kort tid få katastrofala följder för djuret och 
få en sådan utbredning att det blir omöjligt 
att behandla. 

Vegetius (3,2) beskriver sår på ryggen hos 
hästar och redogör utförligt för olika ty-
per och svårighetsgrad av fluglarvsangrepp. 
Vi får där veta att behandlingsförsök har 
gjorts för att hitta effektiva botemedel och 
att släckt kalk med ättika dödar fluglarver. 
Behandlingens princip är att ta bort lar-
verna, rena såret och underlätta läkningen. 
Columella (6,16,2) tipsar om att först spru-
ta kallt vatten på larverna i såret så att de 
drar ihop sig och faller av. Om detta inte är 
möjligt rekommenderar han att larverna dö-
das av en blandning av salt och kransborre 
(Marrubium vulgare) eller purjolök (Allium 
ampeloprasum Porrum-gruppen) som läggs 
på såret. I lindriga fall förordar Vegetius en 
lokal behandling av såret med t.ex. vinäger 
med kattmynta (Nepeta cataria) och kum-
min (Carum carvi). Om såret har blivit va-
rigt bör det kauteriseras, alltså brännas (ofta 
med hjälp av kraftigt upphettad metall), och 
sedan smörjas med en blandning av honung, 
vin och mistel. Man skulle även kunna rena 
såret genom att förbinda det med ett tunt 
bandage indränkt med olja och vinäger. 
Harts från horn kan strös över såret. Co-
lumella (6,16,3) rekommenderade också ett 
bandage av tjära, olivolja och gammalt djur-
fett på sår mot flugor och deras ”maskar”. 
Palladius – som ifråga om fluglarvsangrepp 
går ifrån Columella som informationskälla 
och istället förlitar sig på en okänd uppgifts-
lämnare – anmärker att vissa djur kan vara 
för farliga eller vilda för att kunna hanteras 
och behandlas på dessa sätt. Han anvisar då 
överraskande: på morgonen före gryningen 
och före första toalettbesöket ska du sätta 
dig på huk, plocka upp lite jord eller gödsel 
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i din vänstra hand, kasta detta bakåt mel-
lan dina fötter och uttala ”så, som jag kastar 
detta, vill jag att maskarna kastas bort från 
den häst det nu gäller (preciserat genom dju-
rets färg)” (14,17,285).

medikamenter
För farmaceutisk behandling av djurens 
åkommor har det genom historien använts 
en mycket stor mängd olika naturprodukter, 
främst växter, men som sagt även animalis-
ka produkter och sådant från mineralriket 
har kommit till nytta.86 I äldre läkekonst 
har man inte alltid skilt på det som är att 
betrakta som medicin och det som handlar 
om kosttillskott eller kostomläggningar. 
”Låt din mat vara din medicin” manar bl.a. 
den flertusenåriga läkekonsten Ayurveda. 
Kopplingen mat och hälsa har under de 
senaste årtiondena åter blivit högaktuellt 
inom forskningen, särskilt den epidemio-
logiska, men också inom etnofarmakologin 
har ämnet mat som medicin lyfts fram.87 Det 
är följaktligen logiskt att en stor mängd olika 
örter och andra växter – inklusive foderväx-
ter, buskar och träd – rekommenderades 
som botemedel för djuren i det romerska 
lantbruket. Vanliga foderväxter ingick ofta 
som en del i behandlingarna. Exempelvis 

kunde en häst med huvudvärk behandlas 
med åderlåtning från blodkärlet nedan-
för ögat och värmning av ansiktet plus att 
hästen fick grönt gräs i ljummet vatten att 
dricka och gammalt hö/mjuk halm att äta 
(Col 6,30,5). 

I stort sett alla olika växtdelar kom till an-
vändning för olika ändamål och flera av dem 
är välbekanta idag för sitt kemiska innehåll 
av fysiologiskt aktiva beståndsdelar. Nästan 
allt kunde behandlas med växter: sår, bölder, 
ohyra, inälvsparasiter, hosta, ögonproblem 
och inte minst störningar och sjukdomar i 
mag-/tarmkanalen! Vid diarré, kräkningar, 
kolik, etc. ansågs exempelvis följande växter 
vara till hjälp: kransborre, purjolök, säven-
bom (Juniperus sabina), vinruta (Ruta gra-
veolens), hundrova (Bryonia sp.), linsvicker 
(Vicia ervilia), backtimjan (Thymus serpyl-
lum), sommarkyndel (Satureja hortensis), 
giftriddarsporre (Delphinium staphisagria), 
cypress-kottar (Cupressus sempervirens), 
galläpplen (gallbildningar på olika växter in-
ducerade av olika arter av steklar, andra djur 
eller svampar), mastixbuske (Pistacia lentis-
cus), vildoliv (Olea europaea), myrten (Myrtus 
communis), lager (Laurus nobilis), helgonört 
(Santolina sp.), vindruvsskal (Vitis vinifera), 
kål (Brassica sp.), svartkumminfrö (Nigella 
sativa) etc.88 

beredning ocH 
administrering av läkemedel

Beredningarna beskrivs för det mesta endast 
i förbigående, medan det är ingredienserna 
och administreringsvägen som är huvud-
sakligt fokus för beskrivningen. Det hand-
lar framför allt om olika växtblandningar i 
vin, vinäger eller olja för invärtes eller utvär-
tes bruk men också om olika salvliknande 
beredningar. I vissa fall kunde botemedlet 
administreras genom näsborrarna (C 102) 
eller som stolpiller. Behandlingar med ”lä-
kemedel” användes förebyggande hos friska 

Gallo-romansk relief som föreställer två veterinä-
rer med hästar. Veterinären till höger åderlåter 
sin häst. Veterinären till vänster ansar en hov. Det 
avbildade redskapet i mitten är ett föremål som 
fortfarande används inom veterinärmedicin för att 

öppna hästmunnar. 
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djur (delvis av magisk natur, t.ex. offerkakor 
[C 83]) respektive tidig behandling hos djur 
med begynnande symtom samt för behand-
ling vid manifest sjukdom. 

En förebyggande kur för oxar skildras av 
Cato (70,1–2):

Om du är rädd för sjukdom, ge de fris-
ka djuren tre korn salt, tre lagerblad, tre 
stånd purjolök, tre huvuden av vild purjo-
lök, tre huvuden vitlök, tre korn rökelse, 
tre kvistar av sävenbom, tre blad vinruta, 
tre kvistar av hundrova, tre vita små bö-
nor, tre glödande kol och tre sextarii [1,65 
l] vin. Allt detta bör samlas ihop, malas 
och ges till djuren.

Notera det magiska inslaget med talet tre 
(möjligen kan det också spela roll att det är 
tolv ingredienser)! Till saken hör också att 
beredningen ska fördelas på tre doser som 
ges under tre dagar. Liknande folkmedicin-
ska kurer förekom tidigare även i Sverige och 
brukar på grund av treenigheten räknas som 
en del av den kristna traditionen, men he-
liga/magiska tal har använts långt tidigare 
än så. 

Man kunde också varje år mata oxarna 
med en blandning av ormskinn, spelt, salt 
och backtimjan (C 73) eller som sagt försöka 
med offerkakor. Om oxen trots detta skulle 
insjukna skulle man mata den med ett rått 
hönsägg och den därpå följande dagen med 
ett krossat vitlökshuvud i en hemina vin (C 
71; Col 6,4,1).89

Både Columella och Cato är generösa 
med råd om behandling vid diverse sjuk-
domar, medan Varro är mer sparsam med 
information. Columella menar t.ex. att om 
oxen drabbades av någon farsot skulle ”röt-
ter av libbsticka (Levisticum officinale) och 
martorn (Eryngium maritimum) blandas 
med frön av fänkål och blötas med varmt 
vatten med tillsats av mjöl” och strykas på 

det sjuka djurets mun (6,5,2). Därefter ska 
man i näsborrarna hälla en dryck bestå-
ende av ”lika delar tibast (Daphne spp.), 
myrra (Commi phora spp.) och rökelse och 
lika mycket blod av en havssköldpadda med 
tre sextarii gammalt vin” (6,5,3). Roten från 
vass och/eller kardborre skulle hjälpa mot 
sjukdomar hos getflockar, men om det inte 
hjälpte rekommenderar Columella att sälja 
eller låta slakta hela hjorden (7,7,2). Han för-
ordar även att en oxe med feber först skulle 
åderlåtas och därefter matas med kokt kål 
i olivolja (2,9,1). gammal hosta skulle botas 
med ”två skålpund isop (Hyssopus officinalis) 
som blötts upp i tre sextarii vatten” (6,10,1).90 
Lungsjukdomar kunde också behandlas 
med prustrot (Veratrum album) (7,5,14), med 
skarp ättika eller gammal människourin 
hälld genom vänster näsborre (7,5,15). Mot 
gallbesvär skulle djuret behandlas utvärtes 
med en salva bestående av mejram (Origa-
num majorana), riddarsporre (Delphinium 
spp.) och salt som sedan kokats i honung. 
Det ansågs sätta fart på magen (6,30,8). 
Motsvarande åkomma hos får kunde drivas 
bort genom att hälla gammal människou-
rin eller kungsmynta (Origanum vulgare) i 
näsborrarna tills de nös (7,5,18). Hästar som 
magrar omotiverat skulle kunna botas med 
rostat vete och vin (6,30,1). Illamående svin 
kunde enligt Columella behandlas med en 
blandning av spån av elfenben, finmalt salt 
och pulvriserade bondbönor (7,10,4). Om 
svinhjorden beter sig konstigt rekommen-
deras mald rot av ormgurka (Trichosanthes 
cucumerina ssp. anguina) blandad med vat-
ten, vilket framkallar kräkningar, varefter 
grisarna ska bli friska (7,10,5).

Kokt kål skulle vara värdefullt om det 
applicerades utvärtes mot sår och bölder (C 
157,3–5). Mot sår kunde också malda gall-
äpplen och lika mycket av saften från krans-
borre användas (Col 6,13,2). galläpplen är 
rika på garvämnen som adstringerar såret. 
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Om det har bildats en böld föreslås ”sur-
deg eller kornmjöl som kokats i russinvin 
eller honungsvatten, och när sedan varböl-
den mognat öppnas den med kniven” (Col 
6,12,4). Rötter av julros (Helleborus ssp.) i 
hank/fontanell-liknande behandling kunde 
användas (se nedan) (Col 2,5,4). Varro före-
slår för sår hos får i samband med klippning-
en att smörja dem med vitt vax och svinfett 
eller flytande tjära (2,11,7). Columella re-
kommenderar en liknande smörjning med 
tjära, olivolja och djurfett på sår, vilket även 
skulle förhindra flugor (6,16,3; 6,33). För att 
undvika flugor i sår på hundars öron fram-
håller han annars att smörja in öronen med 
malda bittermandlar (7,13,3). Idag vet vi att 
bittermandlar innehåller glykosider som 
sönderfaller i bland annat vätecyanid, vil-
ket bör kunna bidra till att hålla flugorna  
borta. 

Nyklippta får kunde badas i saltvatten 
och smörjas med olja och vin samt ges ex-
tra foder för att förebygga skabb (V 2,11,7; 
Col 7,5,5). En variant på denna kur för får 
var en blandning av olivdrägg, vatten, lupin 
och bottensatsen av gott vin (C 96,1). Skorv 
och skabb på hästar skulle kunna botas med 
alun i ättika eller uppblandat med salpeter 
(Col 6,32,2). Mot skabb användes annars 
krossad lök, gammal fisklake eller mejram 
och svavel som kokats med olivdrägg, oliv-
olja och ättika (Col 6,13,1).91 Columella lyfter 
även fram odörtsaft (7, 5.8–9) eller mald sva-
vel i flytande tjära (7,5,10). Palladius (14,24) 
inkluderar ett antal extra kurer involverande 
bitumen, svavel, vax, fett och salt. Odört (Co-
nium maculatum) innehåller det starka giftet 
koniin. Även in på 1900-talet användes inom 
svensk folkmedicin lök/vitlök, fisklake, tjära 
och svavel i liknande behandling av skabb.92 

På kalvar med inälvsmask skulle kakor 
av krossade halvråa lupiner köras ner i sval-
get eller en blandning av en del fett och tre 
delar isop, alternativt saften av kransborre 

och purjolök (Col 6,25,1). Palladius (14,21,2) 
för vidare samma kur men rekommenderar 
därutöver användningen av strandmalört 
(Artemisia maritima) mald tillsammans med 
torkade fikon (Ficus carica) och linsvicker 
(Vicia ervilia). På vuxna djur kunde ändtar-
men smörjas med tjära, tarmen tvättas med 
havsvatten eller nygjord saltlake och däref-
ter mald pepparrot (Armoracia rusticana) 
med ättika hällas i svalget (Col 6,30,10).93 

För att bota såväl avmagring och slöhet 
som hosta och magont hos mulor råder Co-
lumella att ge djuren en dryck bestående av 
”ett halvt uns svavel, ett rått ägg, så mycket 
myrra som ett denariemynt väger” och vin 
(6,38,3).94

ögonsjukdomar hos oxar kunde botas 
med salvor och degar av t.ex. honung (med 
eller utan salt), eller malt bläckfiskhuvud 
(det inre skelettet) (Col 6,17,7).95 För att 
minska risken för ärr sattes en ögonbindel 
med finfördelad saliv, salt, bläckfiskhuvud, 
bergssalt och frö från vildmorot (Daucus ca-
rota) (Col 6,33,1).96

farmakologins bakgrund
De antika källorna om farmakologi är 
främst av teknisk natur bestående av listor 
på olika botemedel för olika sjukdomstill-
stånd och beskrivningar av behandlingar. 
Några ledande författare var Hippokrates 
(ca 400 f.Kr.), Theofrastos (ca 370–ca 285 
f.Kr.), Dioskorides (40–90 e.Kr.) och ga-
lenos (129–199 e.Kr.). Enligt den grekiska 
mytologin var det kentauren Chiron som 
var ursprunget till människornas kunskap 
om läkemedlen. Till saken hör dock att det, 
som redan nämnts, fanns skriftliga källor 
över användandet av olika botemedel redan 
från mesopotamisk och faraonisk tid, vilka 
rimligen genom handelsutbyte har kom-
mit att påverka bruket i antikens grekland 
och Rom.97 Den ofta omnämnda hippokra-
tiska skolan var inte enhetlig i sina tankar 
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och den lyfte bl.a. fram vikten av observa-
tion, patientbeskrivningar och rationalism 
samtidigt som man baserade en del av be-
handlingen på humoralpatologin (”fyrsafts-
teorin”) och allopati (motsatserna botar).98 
Fortfarande brottades humanmedicinen 
med världsbilden att människans hälsa ut-
gick från de fyra elementen (jord, luft, eld 
och vatten), de fyra egenskaperna (varmt, 
kallt, vått och torrt) och de fyra kroppsvät-
skorna (blod, gulgalla, svartgalla och slem). 
Sjukdom ansågs vara orsakad av obalanser 
dem emellan. Merparten av de s.k. läkar-
na i Rom var greker och de olika grekiska 
medicinska skolorna hade länge stort infly-
tande på medicinen.99 Dioskorides reflek-
terade över och listade mer än tusen olika 
botemedel från naturens tre riken i sin De 
materia medica, ett verk som inom skolmedi-
cinen kom att spela en betydande roll ända 
fram till upplysningstiden och långt senare 
inom den europeiska folkmedicinen. gale-
nos försökte i sin tur minska antalet läke-
medel och skapa en logik i användningen. Å 
andra sidan verkade han för mer komplexa 
läkemedel bestående av en mängd olika in-
gredienser, varav några ofta var exklusiva, 
sällsynta och dyrbara. Denna utveckling 
har delvis ansetts bero på uppdelningen av 
befolkningen i urban miljö och landsbygd, 
där de sistnämnda hade en nära relation till 
naturen som leverantör av botemedel och 
ofta kanske också en mer pragmatisk syn på 
medicinen.100 

läkandets kraft
Självläkning kan också vara en kraftfull del 
av botandet. Vegetius råd till djurskötaren 
visar att man var medveten om detta:

Om djuret efter att ha skötts om på bästa 
sätt efter en, två eller tre dagar inte längre 
är nedstämt och du inte upptäcker något 
annat anmärkningsvärt så kan du dra 

slutsatsen att sjukdomen var av lindrig 
art och du kan börja använda djuret igen. 
Men glöm inte bort att noga iaktta och 
undersöka djuret även i fortsättningen så 
att inte problemet uppstår på nytt (1,1101).

Läkandets egen kraft spelade förmodligen 
också huvudrollen när en julros (Hellebo-
rus sp.) sattes i ett hål som gjorts i örat på 
djuret (Col 6,5,4). Ibland inleddes behand-
lingen genom att man ristade en ring i det 
sjuka djurets öra med kopparnål. Vävnaden 
innanför ringen dog och i hålet som bildades 
placerades roten till en grön julros (Hellebo-
rus viridis) som grävts upp före gryningen 
med vänster hand. Sjukdomens hela kraft 
och giftighet skulle falla bort, när vävnaden 
innanför ringen föll bort. Denna behand-
ling var aktuell när hela boskapshjorden var 
sjuk. 102 Julrosroten i örat ingick också i be-
handlingen vid lunginflammation, som före 
antibiotikas tid naturligtvis var en mycket 
allvarlig sjukdom. Denna behandling kan 
jämföras med användandet av hank och fon-
tanell som var vanligt inom folkmedicinen i 
Sverige in på 1900-talets första hälft. Hank 
innebar att man under huden (eller till och 
med bakom nacksenorna) drog en ylletråd 
som knöts ihop till en ögla. När ylletråden 
ruttnade av var sjukdomen borta. Fontanell 
genomfördes på så sätt att man anlade ett sår 
och placerade en ärta eller ett tibastbär i det 
innan man förband det. Det främmande ob-
jektet bidrog till att framkalla en infektion, 
som skulle bidra till att leda ut sjukdomen 
ur kroppen.103

medicin på egen Hand
I det romerska lantbruket fanns naturligtvis 
inte antibiotika eller andra av dagens kom-
mersiella läkemedel. Med våra ögon sett ver-
kar det mycket svårt att bedriva djursjukvård 
utan alla dessa lättillgängliga och effektiva 
medel. En av de första förutsättningarna för 
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att djur överhuvudtaget ska kunna undersö-
kas och behandlas är att de inte kan gå sin 
väg eller sätta sig till motvärn. Moderna 
lugnande och smärtlindrande läkemedel 
och narkosmedel underlättar detta. En del 
av ingreppen på romartiden måste ha varit 
mycket smärtsamma för djuren. Exempelvis 
beskriver Palladius (6,7) hur man kastrerar 
tjurkalvar och efterföljande insmörjning 
med en blandning av aska och blyglete. Det-
ta var dock inget unikt för den tiden; Fritiof 
Nilsson Piratens mustiga skildring av gäll-
ningen av en häst på Kiviks marknad i boken 
Bombi Bitt och jag är ett relativt nutida exem-
pel på smärtsam folklig veterinärmedicinsk 
behandling.104 

Vi glömmer lätt att den stora majoriteten 
av världens djurhållare fortfarande inte har 
tillgång till moderna veterinärmedicinska 
läkemedel utan är hänvisade till (eller fri-
villigt väljer) att klara sig med ”folklig djur-
medicin” (etno-veterinärmedicin). Sådan 
kunskap överförs muntligt och praktiskt 
från generation till generation105 och repre-
senterar en komplex blandning i ständig 
utveckling.106 Behandlingarna bygger ofta 
på idéer att alla levande varelser ska leva i 
harmoni med sin omgivning och behöver 
en balans av kallt och varmt, arbete och vila 
osv.107 Kurerna är olika mellan olika sam-
hällen men påfallande många är desamma 
hos många folkslag108 och för både djur och 
människor.109 Utmärkande för denna folk-
liga medicin är att den är nära kopplad till 
de lokala förutsättningarna och den lokala 
floran och faunan.110 Man använder helt en-
kelt det som finns att tillgå för att behand-
la vanliga sjukdomar. Sedan 1970-talet har 
den vetenskapliga publiceringen inom etno-
veterinärmedicin formligen exploderat och 
omfattar idag en stor kunskapsbank med 
skriftlig och praktisk information.111 Många 
av dessa behandlingar fungerar och är så-
väl logiska som rationella, och precis som 

inom humanmedicinen har faktiskt många 
moderna veterinärläkemedel sitt ursprung i 
folklig medicin.112

slutord
Ett viktigt konstaterande efter att ha läst 
dessa skrifter är att det finns stort överlapp 
mellan å ena sidan hur man i den romerska 
litteraturen förklarade sjukdomars orsa-
ker och hur botandet av dem gick till, å den  
andra den form av medicin som förordades 
inom skolmedicinen i Sverige under 1600- 
till 1800-talen och som tillämpades inom 
folkmedicinen långt in på 1900-talet. Man 
bör vidare dra sig till minnes inledningens 
citat av Cato:

Var försiktig med att förhastat förakta 
råd från andra ( 1,4),

och fråga oss vad vi kan lära av de romerska 
författarna om veterinärmedicin. Då kan 
följande – kanske kontroversiella – punkter 
vara värda att beakta:

Rätt djur till rätt uppgift. Många av de 
gamla lantraserna var (och är) specifikt an-
passade till sitt sammanhang, sin miljö och 
de krav som människan ställde på dem. Idag 
är hög produktion det viktigaste kravet på 
de flesta lantbruksdjur och följden är att 
andra egenskaper ofta får stryka på foten. 
Sammanhanget ändras dock hela tiden; hur 
kan vi idag veta vilken sorts lantbruksdjur vi 
kommer att behöva i framtiden? Om vi har 
kastat bort den genetiska resurs som lantra-
ser innebär kanske vi kommer att sakna den 
i framtiden.

Omtanke om djuren. Mot bakgrund av 
den populära bilden av romarnas gladia-
torspel och extravaganta matorgier kan det 
tyckas överraskande att vi från de romerska 
texterna vill lyfta fram omtanke och ett om-
händertagande om djurens hälsa och välbe-
finnande113, som när Columella beskriver hur 
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man ska ta hand om oxen efter ett gott dags-
verke (2,3,1) och när Cato manar:

Se till att oxarna alltid dricker gott och 
rinnande vatten under sommaren. Det är 
viktigt att de mår bra (73).

Studier av benmaterial från romersk tid 
har visat djuren var välnärda, hade låg inci-
dens av sjukdom och generellt sett var vid 
god hälsa. Antalet bevarade skriftliga käl-
lor om veterinärmedicin tyder också på ett 
intresse för god djurhälsa. Palladius (14,5,2) 
slår fast att sjuka djur ska ha rätt till ade-
kvat medicinsk behandling. Även i vår tid är 
djurhållning och djurskydd en etisk fråga. 
Vilken rätt har vi att använda djur för våra 
egna syften? Vilket ansvar har vi mot dem? 
Hur ofta glömmer vi bort att ”det är viktigt 
att de mår bra?” 

Undvika smittor. Varro varnar och ger 
råd om smittsamma djursjukdomar. Vi 
själva har t.ex. utbrotten av mul- och klöv-
sjuka i Storbritannien (2001) och svinpest 
i Nederländerna (1997) och den pågående 
svårbekämpade nötkreaturs-tuberkulosen i 
Storbritannien i färskt minne. Utbrott or-
sakar lidande och död och innebär enorma 
kostnader. Vi har redan stora kunskaper om 
infektioner och hur de sprids, men hur an-
vänds dessa kunskaper i den intensiva djur-
uppfödningen? 

Mat som medicin. Man kan säga att ”Värl-
dens bästa [häst-]veterinär heter doktor 
gräs”.114 Foder/mat kan vara såväl stärkande 
som läkande och därmed ingå som en del i 
sjukdomsbehandlingen av både människor 
och djur. Denna gamla tanke har fått ny luft 
under vingarna. På medicinska fakulteten 
vid Umeå universitet genomfördes forsk-

ningsdagen 2010 på temat Mat som medi-
cin och nu marknadsförs ofta kommersiella 
hund- och kattfoder som ”medicinska”.

Förena etiologisk diagnos och symtomatisk 
behandling. Romarna var starkt inriktade på 
att behandla sjukdomssymtom och inte på 
att hitta orsaken till sjukdomen. För oss idag 
har pendeln svängt åt andra hållet. Trots att 
vi vet att ett effektivt lindrande av sjukdoms-
symtomen ofta har ett större värde för pa-
tienten än en specifik diagnos, särskilt om 
patienten är ett djur, så har vi lätt att för-
ringa symtomatisk behandling som princip. 
Handen på hjärtat kanske övervärderar och 
överanvänder vi ibland våra laboratorietek-
niska resurser på bekostnad av den noggran-
na kliniska undersökningen och den symto-
matiska behandlingen? Naturligtvis går det 
att förena strävan efter en etiologisk diagnos 
(orsak) och lindring/botande av symtom.

All ålderdomlig lärdom bör vi kanske ändå 
inte förlita oss på. Vi låter Palladius få sis-
ta ordet – och vi ett gott skratt – med be-
skrivningen (14,65) av hur det går till att 
bota diarré hos vilket djur som helst: ”Skriv 
den magiska hokus-pokus-ramsan Honore 
panassi på ett papper och fäst det i svansen 
nära anus!”

tack
Till Dr Abdul Raziq Kakar, Society of Ani-
mal, Veterinary and Environmental Sci-
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kring ämnet genom att förmedla och förkla-
ra pashtunernas och kamelherdarnas folk-
liga djurmedicin. Även tack till F.L. Mattias 
Iwarsson, Centrum för biologisk mångfald, 
för synpunkter rörande växtnamn och lik-
nande.



dominic ingemark

LIVSMEDEL I DET ROMER SK A 
LANTLIgA KOSTHÅLLET

Den romerske encyklopedisten Plinius den 
äldre (23/24–79 e.Kr.) framför i en diskus-
sion om olika spannmåls skilda kvaliteter 
uppfattningen att gröt var den grund på vil-
ket det romerska kosthållet en gång hade vi-
lat (Nat. 18,83–84). Detta är föga förvånande 
då det är lättare och billigare att koka gröt 
än att baka bröd. Säden behövde inte malas 
i en kvarn, utan kunde stötas i en mortel,1 
varefter den kokades i en gryta över elden 
(Nat. 18,112). gröt kokades på en rad olika 
spannmål: speltvete, korn och inte minst 
hirs, och den var långt ifrån alltid så frugal 
som vi kanske föreställer oss. Ett exempel 
på det senare finner vi i Catos De agri cul-
tura, nämligen ett recept på så kallad punisk 
gröt innehållande speltvete, färskost, ägg och 
honung (85). Även om traditionen att baka 
bröd växte sig allt starkare, vet vi att koka 
gröt fortlevde i lantliga miljöer, liksom, får 
man förmoda, bland vissa fattiga. 

Att bröd var betydelsefullt framgår med 
stor tydlighet av de antika skriftställarna. 
Exempelvis finner vi ett recept på knådat 
bröd, ett enkelt bröd bakat på mjöl och vat-
ten, i Catos verk (74). På landsbygden bak-
ade man sitt eget bröd, både på de små går-
darna och på de stora lantgodsen. I städerna 
däremot kom bakandet tidigt att handhas 
av yrkesmän; exempelvis fick staden Rom 
se sina första kommersiella bagerier redan 
år 171 f.Kr. (Plinius d.ä., Nat. 18,107). Om 
brödets centrala roll i den romerska kos-

ten vittnar även en romersk författare och 
hi storiker verksam långt efter Catos och 
Varros tid, Dio Cassius (200-talet e.Kr.), 
som i sin romerska historia framhåller hur 
det romerska folket inte klarade sig utan ”… 
knådat bröd, vin och olja …” (62,5,5). Triaden 
vete, vin och oliver kom att representera den 
romerska kulturen och stå som en symbol 
för hela denna civilisation.2 

Till denna triad borde man lägga en fjär-
de grupp livsmedel: baljväxter, såsom bönor, 
kikärter, ärtor, linser och lupiner. Den an-
tika attityden till baljväxter var minst sagt 
ambivalent. Bönor och andra baljväxter som 
kikärter förknippades i hög grad med fattig-
dom och var sålunda föremål för ett djupt 
känt förakt bland de bättre bemedlade (Ju-
venalis 3,383; 14,116–121; Martialis 1,41; Pet-
ronius 2,14). 

I kontrast till detta visar Cato, Varro och 
Columella hur betydelsefulla baljväxterna 
var som föda för såväl boskap som männis-
kor. Ytterligare andra källor beskriver hur 
bönor åts vid traditionella religiösa riter 
(Ovidius, Fast. 6,169) och således måste ha 
haft ett högt anseende som föda: ”Nej, fast-
mer är bönmoset även i urgamla riter i sig 
själv helgat åt gudarna”” (Plinius d.ä., Nat. 
18,1183). Hos Apicius finner vi ett inte ringa 
antal recept i vilka baljväxter av olika slag 
ingår. I följande exempel handlar det om en 
form av torkade baljväxter:
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Kornsoppa med torkade grönsaker: 
du blöter kikärter, linser och ärter. Du 
stöter korn och kokar det med grönsa-
kerna. Så snart det kokat ordentligt häl-
ler du i tillräckligt med olja och hackar 
följande grönsaker: purjolök, koriander, 
dill, fänkål, beta, malva och späd kål.  
Sedan dessa grönsaker finhackats lägger 
du dem i grytan. Du kokar kål och river  
ganska mycket fänkålsfrön, mejram, sil-
fium och libsticka. Du smakar av med ga-
rum, häller det över grönsakerna och rör 
om. överst lägger du finhackade kålblad 
(4,4,2).

Att dessa fyra slag av livsmedel – spannmål, 
baljväxter, oliver och vin – kom att utgöra 
stommen i den romerska kosten hade flera 
skäl. Jordmånen och klimatet, inte bara i Ita-
lien utan i betydande delar av Medelhavsre-
gionen, var gynnsamt för spannmålsodling.4 
Baljväxter i sin tur binder kväve i jorden, och 
istället för att lägga mark i träda kunde man 
beså den med baljväxter. Baljväxternas blad 
bidrar också genom att skugga marken mot 
solens hetta.5 Att kombinera spannmålsod-
ling, och för den delen andra grödor, med 
baljväxter främjade således skörden. Spann-
mål kunde med fördel odlas tillsammans 
med oliver, vilket bland andra Columella 
omvittnar (5,9,11). Ytterligare en betydelse-
full faktor är att spannmål, torkade baljväx-
ter, vin, och olivolja var väl lämpade för lag-
ring liksom även för långväga transporter. 

I olika vetenskapliga verk brukar det 
framhållas att spannmål kunde utgöra in-
emot två tredjedelar, eller rent av tre fjärde-
delar, av de mindre bemedlade romarnas en-
ergiintag.6 Det är därför lätt att få intrycket 
att kosten var ensidig och obalanserad, som 
jag hoppas kunna nyansera. Även om de 
fattigaste skikten i det romerska samhäl-
let emellanåt led av undernäring, i vissa fall 
grav undernäring, var sannolikt problemen 

med felnäring mindre.7 Att kosten innehöll 
rikligt med kolhydrater står helt klart, men 
kosten bestod också av ett antal kategorier 
livsmedel vilka innehöll protein. 

Spannmål som korn och vete innehåller 
inte endast kolhydrater, utan även förhål-
landevis höga halter av protein.8 Och till 
brödbaken användes inte bara olika former 
av spannmål; till vissa sorters bröd nyttjades 
även mjöl malt av baljväxter som kikärter 
och linsvicker. På kikärter gjorde man bland 
annat kikärtsmos, och poeten Martialis (ca 
40–ca 104 e.Kr.) beskriver hur detta såldes 
till staden Roms fattigaste invånare (se även: 
Moret.; Martialis 1,103; 12,32; 13,13; Juvenalis 
3,383; 14,116–121; Petronius 2,14). överlag var 
baljväxter billig föda, och åtminstone bönor 
och linser kostade mindre än vete. Dessa 
proteinrika växter måste ha varit utomor-
dentligt viktiga för en fattig befolkning, som 
hade förhållandevis begränsade möjligheter 
att få i sig större mängder animaliskt pro-
tein.9 

En bild av något av det som kunde stå på 
bordet hos en vanlig människa, finner vi i 
en av Suetonius (verksam i början 100-talet 
e.Kr.) biografier, den över kejsar Augustus. 
För att framhålla Augustus föredömliga mo-
ral pekar Suetonius på hans enkla matvanor: 
”I fråga om mat – jag skall väl inte glömma 
detta kapitel – var Augustus på det hela ta-
get mycket måttfull och enkel. Han älskade 
grovt bröd, små fiskar, handpressad färskost 
och gröna fikon från andra skörden.” (Aug. 
76). Här återfinner vi ytterligare två viktiga 
proteinkällor i det romerska kosthållet: ost10 
och saltad småfisk (Martialis 12,32).11

Än viktigare var olika former av fermen-
terad fisksås. Framför allt åt man den billiga 
varianten muria och den restprodukt som 
uppstod vid tillverkningen av dessa såser: 
hallec (Plinius d.ä., Nat. 31,95). Cato rekom-
menderar att slavarna skall äta detta då oli-
verna är slut (58). Den dyrare garum hade 
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däremot inte alla råd med. Fisksåserna var 
ett sätt att ta tillvara en råvara som inte tålde 
transport och lagring och en viktig källa till 
animaliskt protein.12 

Färsk fisk och färska skaldjur var där-
emot ofta mycket kostsamt, men trots eller 
möjligen på grund av detta var efterfrågan 
på färsk fisk omfattande bland de förmögna 
(Juvenalis 4,17–18; 4,25–30; Apuleius, Met. 
1,24,2; Suetonius, Tib. 34). Den bakomlig-
gande orsaken till de höga priserna var att 
man hade betydande problem med utfisk-
ning av havet (Juvenalis 5,89–93). Ett sätt 
att möta efterfrågan var därför att anlägga 
fiskodlingar av såväl saltvattens- som sötvat-
tensfisk (Col 8,16,1–2; 8,16,5; 8,17,15). Detta 
var odlingar, som inte låg allt för långt från 
de städer där fisken kunde säljas. Det före-
kom också att fisk fångades i vattendrag, till 
exempel Tibern, men allt träck som spolades 
ut i floden fick den att smaka illa (Juvenalis 
5,96–99, contra: Col 8,16,3–4). 

När det gäller konsumtionen av kött vi-
sar de skriftliga källorna att – i första hand 
fläskkött – med tiden blev allt vanligare. Ju-
venalis (ca 60–ca 130 e.Kr.) gör klart att fläsk 
bara åts vid högtidliga tillfällen (11,78–82; se 
även Ovidius, Fast. 6,169–86). Att det bör 
ha utgjort en viktig del i kosthållet framgår 
med stor tydlighet av lantbruksförfattarna 
(C 1,7; 10–11; V 2,1,14; 2,1,17; 2,4; Col 1,pf.26; 
6,pf.1; 7,9,3–6). För Cato var en svinaherde 
en självklar del av ett storjordbruk, och Var-
ro understryker: ”Vem av oss driver en lant-
egendom som inte har svin” (2,4,3).13 För den 
som tar del av Apicius kokbok står det klart 
att de bättre bemedlade även åt kalv, killing 
och lamm liksom en lång rad olika former 
av vilt: vildsvin, hjort med mera (8). Men det 
dominerande köttdjuret, bland såväl rik som 
fattig, var svinet.

Ett annat viktigt livsmedel var ägg, om 
vilket Horatius (65–8 f.Kr.) skriver: ”Tarv-
lig spis är ej förjagad ens ifrån kungsbord 

– svarta oliver och billiga ägg, de håller 
sin plats där” (Sat. 2,2). Ägg är rika på pro-
tein och fett och därför ett viktigt kostin-
slag. Höns hölls i stor skala på gårdarna (V 
3,2,13–14; Col 8,2–4), dels för äggens skull, 
dels också för att man skulle kunna föda upp 
kyckling och kapun (Plinius d.ä., Nat. 10,50; 
Plutarchos, Qu. Conviv. 6,7,692). Andra for-
mer av fågel, som duvor (Col 8,8,1) och gäss 
(V 3,2,13–14), liksom mer exotiska arter som 
papegojor, påfåglar (Horatius, Sat. 2,23–30; 
Plinius d.ä., Nat. 10,23), fasan och flamingo 
(Plinius d.ä., Nat. 10,133), hörde enbart till de 
välbärgades bord (Apicius 6,4; 6,6).

Likaså hade man tillgång till olika former 
av fettkällor, varav olivolja, inlagda oliver och 
ost var de viktigaste i de italiska och grekiska 
delarna av det romerska riket. I detta sam-
manhang bör dock framhållas att det i an-
dra delar av riket rådde andra växtbetingel-
ser och fanns andra traditioner. I exempelvis 
Egypten, som kom att inlemmas i det ro-
merska riket ungefär vid tidpunkten för 
Varros död, spelade sesamolja en framträ-
dande roll i kosten.14 En i forskningen mind-
re uppmärksammad källa till fett är nötter, 
trots att de ofta nämns i skriftkällorna (se 
exempelvis Copa 24). Att det fanns god ef-
terfrågan på mandlar, hasselnötter, valnöt-
ter, pinjenötter och kastanjer i städerna, 
framgår av Catos råd att låta plantera träd 
och buskar av detta slag (8; 17; Plinius d.ä., 
Nat. 17,130; 17,147–150) och av arkeologiska 
fynd i bland annat Pompeji.15 

Man åt även vilda örter och sallader som 
kunde plockas utefter vägkanterna, såsom 
vild fänkål och kapris,16 rotsaker som ro-
vor och betor samt grönsaker som kål, lök, 
purjolök och vitlök. Såväl färsk som torkad 
frukt av skilda slag – russin, fikon, granat-
äpplen, äpplen, päron, plommon, kvitten, 
persikor och körsbär för att nämna några – 
spelade en stor roll i kosthållet (C 56; V 1,67; 
Col 5,10,18–19; Copa 17–18).
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Persikan och körsbäret utgör för övrigt 
två exempel på hur det romerska rikets ut-
vidgning och långväga kontakter ledde till 
introduktionen av nya kulturväxter. Colu-
mella beskriver persikor som: ”… de fruk-
ter, som det barbariska Persien sänt” (10, 
405–406), och tillsammans med Plinius 
d.ä. är han den förste romerske författare 
som nämner denna frukt (Nat. 15,102).17 
generellt kan man se en tydlig utveckling 
över tid från Cato till Columella, med intro-
duktionen av nya kulturväxter och en högre 
grad av specialisering och förädling. Detta 
faktum noterades redan under antiken, och 
Plinius d.ä. framhåller hur en rad nya slags 
frukträd introducerats sedan Catos dagar 
(Nat. 15,44–46). 

överlag finns det långt flera växtslag 
nämnda i Columella (400) än i Cato (120), 
vilket delvis förklaras av den detaljrikedom 
som den förre ägnar trädgårdsodlingen.18 
Delvis är det också i detta fall ett resultat av 
rikets utvidgning, och på samma sätt som 
man var beredd att ta till sig tekniker från 
andra kulturer, var man öppen för att intro-
ducera andra kulturers kulturväxter, givet-
vis i den mån de gick att introducera: dadeln 
var exempelvis svårodlad i Italien, såsom 
Varro kunde konstatera (2,1,27). Resultatet 
var ett bredare utbud av livsmedel.

Efter denna genomgång av det romerska 
kosthållet kan det vara på sin plats att dis-
kutera hur ett romerskt kök kunde te sig, 
hur man lagade mat respektive bakade bröd 
samt hur maten kan ha smakat.

i det osande köket 
Tillgång till ett kök är något många idag tar 
för givet, men så var inte fallet i det antika 
Rom. Den fattiga del av stadsbefolkningen, 
som levde i flervåningshus, var förbjuden att 
hålla sig med fyrfat för uppvärmning och 
tillagning av mat. Att många trotsade för-
budet framgår med stor tydlighet av de ota-

liga passager hos de antika författarna som 
skildrar hur bränder bröt ut, många gånger 
med fullständigt förödande konsekvenser 
(Juvenalis 3,6–8; gellius 15,1,2–3; Digesta 
9,2,27,8).

Svårigheterna kopplade till att man sak-
nade kök verkar ha börjat förhållandevis ti-
digt i storstaden Rom, och följden blev att 
det växte fram barer och bagerier som försåg 
folk med mat. Exempelvis har en forskare 
fört fram idén att man började med kom-
mersiella bagerier för att möta behovet av 
bröd bland dem som inte hade tillgång till 
eget kök.19 I städerna fanns även kringvand-
rande försäljare av exempelvis korv, liksom 
en mängd krogar vilka tillhandahöll enklare 
rätter (Martialis 1,41).

Men hur såg då köken ut för dem som 
hade förmånen att ha ett sådant? De arkeo-
logiska fynden i Pompeji och Herculaneum 
visar att köken sällan var särdeles spatiösa; 
tvärtom var de tämligen trånga och låg ofta i 
en undanskymd del av huset. Härden kunde 
vara placerad i golvhöjd, men mera vanligt 
var att den låg på en uppmurad sockel. I 
sockeln kunde man förvara träkol eller torra 
grenar, vilka var de vanligaste formerna av 
bränsle. Någon skorsten med rökgång, så-
som i senare tiders hus, hade man inte.20 

Hos de romerska författarna finns ett 
flertal beskrivningar av lantkök, och dessa 
kan sannolikt även ge oss en uppfattning 
om hur köken i städerna såg ut. Ett åter-
kommande tema hos dessa författare är rö-
ken och oset i köken, rök som letade sig upp 
genom de svartnade takspjälorna, från vilka 
hängde skinkor, korvar och i vissa fall även 
ostar (Moret. 55; Ovidius, Fast. 5,505). Säkert 
har också andra livsmedel funnits i köken: 
konserverade grönsaker och örtkryddor i 
glaskärl, olivolja, vin med flera livsmedel i 
keramikkärl och torra livsmedel i tygsäckar 
och korgar. På väggen kunde det hänga tor-
kade örtkryddor, vitlök och lök i flätor.21 
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På väggarna hängde pannor och karotter 
i blankpolerad brons22 eller svartnat järn på 
krokar, och på hyllor kunde man finna röda 
lergodskärl med svartnad botten (Martialis 
13,7).23 Även om det ofta är svårt att förstå ex-
akt vilken form av kärl de antika författarna 
avser och att därmed koppla dessa namn till 
de olika former av kärl man finner i det ar-
keologiska materialet, ger Apicius kokbok 
oss en inblick i den allmänna användningen 
av kärl i olika material. 

Trots sin undanskymda plats i huset 
spelade köket, i synnerhet härden, focus, en 
framträdande symbolisk och religiös roll. En 
rad gudomar vakade över den och därmed 
också över husets invånare. Helst skulle el-
den i härden aldrig slockna, utan ständigt 
hållas vid liv. Härvidlag kom hemmets härd 
att likna elden i Vestatemplet i Rom, och 

vestalerna som vakade över elden kan sägas 
vara en nationell motsvarighet till de kvin-
nor vars roll det var att sköta elden i hem-
men.24 

Att göra upp eld var tämligen omständ-
ligt, om man inte hade kvar glöd från gårda-
gen, vilket vanligtvis var fallet (Moret. 8–12; 
Ovidius, Met. 8,641–644). Om man skulle 
starta en eld fick man fyr med hjälp av flinta 
och fnöske (Vergilius, Aen. 1,174–176) eller, i 
brist på det, genom att gnida två pinnar mot 
varandra (Plinius d.ä., Nat. 16, 208). Om el-
den slocknat – vilket även kunde ske avsikt-
ligt, nämligen vid sorg (Apuleius, Met. 2,24) 
– gick man till grannen för att be om eld. Att 
neka någon eld var otänkbart, vilket bland 
annat Plautus (ca 251–184 f.Kr.) framhåller: 
”… eld kan lånas av en ovän, om så krävs …” 
(Trin. 718).

Två tjänare i färd med att skiva kött (till vänster) och mala kryddor i en mortel (till höger). Relief från 
bröderna Secundinius’ [sic!] gravmonument i Igel utanför Trier (”Igeler Säule”). Början av 200-talet 

e.Kr. Efter kopia från 1907 i Rheinisches Landesmuseum, Trier, Tyskland. 
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Köksgeråd av brons från 1800-talets utgrävningar i Pompeji. Första århundradet e.Kr.
a) Kittel på trefot. b,g,h,l) Grytor. c,d) Ämbar. e) Össlev. f) Kastrull. i,t) Bakplåt för kakor. 

K) Kanna. n,v) Skedar. o,p) Stekjärn. q) Vinskopor. r) Stekgryta. s) Kakform.

Bakplåt för kakor och stekpanna av brons från 
kejsar Neros hustru Poppaea Sabinas villa i 

Oplontis nära Pompeji. 60/70-talet e.Kr. Nu i 
British Museum, London. 
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Precis som det idag finns många sätt att 
tillreda maten, var detta fallet även under 
romersk tid. Ett vanligt tillagningssätt var 
att ställa ett keramikkärl i den heta askan 
eller bland glöden, som en scen i Ovidius 
Fasti, där man kokar kål i ett kärl och bö-
nor i ett annat (5,508–511; se även: Apicius 
4,2,4; Martialis 13,7). Ett antal av Apicius 
recept anger att man skall använda olika 
former av metallkärl, och i Pompeji har man 
hittat olika former av stekpannor och karot-
ter. Det förekom också att man använde ug-
nar, exempelvis för att laga stekar (Apicius 
8,1,3). Kött kunde också grillas på halster 
eller spett (Martialis 14,221; Vergilius, Aen. 
5,103). 

bröd ocH bak
Då bröd utgjorde grunden i den romerska 
kosten kan det vara lämpligt att diskutera 
detta mera i detalj. Som redan vidrörts, bak-
ades mycket av brödet i städerna av professi-
onella bagare sedan början av andra århund-
radet f.Kr. Fem sekler senare, på 300-talet 
e.Kr., fanns det inte mindre än 250 bagerier 
i Rom (se Libellus de regionibus urbis Romae), 
och i den betydligt mindre orten Pompeji 
har man hittat resterna av inte färre än 35. 
De fynd man gjort i den sistnämnda orten 
visar entydigt att bagerierna var effektiva 
och drevs i stor skala. Ett exempel på detta 
är den stora degblandare man påträffat i ett 
bageri, som man menar kan ha tillhört en 
viss Popidius Priscus. 

På ett antal av Pompejis innergårdar har 
man hittat de typiska, timglasformade kvar-
narna, som drogs av åsnor, och de karakte-
ristiska ugnarna, som starkt påminner om 
dagens traditionella pizzaugnar.25 I en sådan 
ugn har man till och med funnit färdigbaka-
de bröd som förkolnats av den enorma hetta, 
som drabbade området till följd av vulkanut-
brottet 79 e.Kr. Dessa bröd är av ett slag som 
finns beskrivna av den grekisk-romerske för-

fattaren Athenaios (3,108), och som vi även 
finner avbildade på väggmålningar. Denna 
speciella form utgörs av tydligt markerade 
triangulära bitar, utskurna med ett vasst 
verktyg. Brödet bakades direkt i ugnen, vil-
ken värmts upp genom att man brände kvis-
tar eller träkol.

Även om de kommersiella bagarna verkar 
ha dominerat i städerna har man på lands-
bygden fortsatt att baka sitt eget bröd. Man 
bakade bröd på olika spannmål – vete, korn, 
och hirs – vilka vanligen var malda, i vissa 
fall stötta i mortel, med varierande grad av 
grovhet. Vete, då specifikt sorter som du-
rumvete och brödvete, var med sitt höga glu-
teninnehåll särskilt lämpat för brödbak och 
sattes sålunda främst bland spannmålen.26 
Dessutom behövde durumvete och brödvete 
inte förbehandlas som äldre veteslag, som 
emmervete, utan kunde malas direkt efter 
det att säden tröskats.27 Korn uppfattades 
som de fattigas föda, av vissa rent av som 
bäst lämpat för djurföda (Plinius d.ä., Nat. 
18,74). Detta hängde samman med att korn-
bröd inte kunde jäsas på samma sätt som 
bröd bakat på vete, utan istället formades till 
platta brödkakor. Till detta kom även tunga 

Rund brödkaka, delvis förkolnad men intakt efter 
Vesuvius’ utbrott 79 e.Kr. Funnen på 1860-talet, till-
sammans med 83 andra, i en bageriugn i Pompeji. 

Museo Archeologico Nazionale, Neapel.
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bröd i vilka man blandat bönmjöl (Plinius 
d.ä., Nat. 18, 117.). 

I Italien verkar traditionen att tillvarata 
en del av gårdagens deg – sålunda en sur-
degskultur – ha varit det vanligaste sättet 
att jäsa brödet (Plinius d.ä. Nat. 18,104).28 I 
två delar av den romerska världen, där ölkul-
turen starkt levde kvar, i nuvarande Frank-
rike och Spanien, använde man däremot 
öljäst (Plinius d.ä., Nat. 18,68–69). Detta 
gav ett betydligt lättare och luftigare bröd. 
Men också där man använde surdegskultur 
kunde man åstadkomma ett luftigare bröd 
genom att knåda degen kraftigt för att få 
in luft i den. I Catos recept på knådat bröd 
förekommer inget tillsatt salt (74), och det 
gjorde det sannolikt inte heller i många and-
ra typer av bröd. Kanske är det skälet till att 
man brukade äta bröd med salt, ost och salta 
småfiskar.

De metoder man hade för att baka bröd 
i hemmiljö skilde sig markant från de kom-
mersiella bageriernas. I de förstnämnda pla-
cerades degen ofta i ett keramikkärl som 
täcktes av aska och glödande kol (Seneca 
d.y., Epist. 90,23). Detta var en utveckling 
av en ännu äldre metod, där brödet placera-
des på taktegel och täcktes av aska (Ovidius, 
Fast. 6,315–316). I många recept verkar man 
ha skyddat brödets undersida med blad. 
Cato har ett recept i vilket brödet lades på la-
gerblad (77,1). Plinius d.ä. nämner en form av 
bondbröd där selleri – eller möjligen persilja 
– lades på brödets undersida, medan ovan-
sidan penslades med äggula och beströddes 
med vallmofrön (Plinius d.ä., Nat. 19,168).

smak ocH social status
Vem som lagade maten, vilka råvaror man 
använde, och inte minst hur maten sma-
kade, var tydligt kopplat till om man levde 
på landet eller i en stad liksom även till ens 
sociala och ekonomiska status. Vilken kost 
man åt handlade inte bara om näring, eller 

för den delen om njutning, den visade också 
vem man var. Eliten använde maten som ett 
sätt att uttrycka status och makt. Förfat-
tarna å sin sida använde sig av skildringar 
av olika individers matvanor för att visa på 
deras moral eller, som ofta var fallet, deras 
brist på moral. 

Med detta i beaktande kan vi närma oss 
de skildringar vilka återfinns hos de an-
tika författarna. Källmaterialet ger oss en 
inblick i en rad olika gruppers kostvanor: 
fattiga respektive förmögna stadsbor, vilka 
levde antingen ”enkelt” eller i överdåd och 
överflöd, fria och ofria småbönder och lant-
arbetare, samt kedjeslavar vid de stora lant-
godsen. Indelningen är artikelförfattarens 
egen och utgör naturligtvis en förenkling av 
en mer komplex verklighet. 

Det bör också understrykas att källäget 
är sådant att vi känner till mycket om de 
förmögnas kost, framför allt om vad de åt, 
medan vi vet långt mindre om hur maten 
tillagades. Information om vad man åt på 
landsbygden, både bland de förmögna gods-
ägarna och bland slavarbetarna, finner vi hos 
jordbruksförfattarna. Vi har även skildring-
ar av vad man åt i enkla lantliga miljöer – vis-
serligen idealiserade och idylliserade – hos 
ett antal romerska skalder. Vad gäller de fat-
tiga stadsinvånarnas kost är källäget svagt, 
då ämnet föga intresserade de romerska för-
fattarna. En del av de skildringar vi finner 
av människor som levde ”fattigt” handlar 
snarast om snåljåpar, som levde som om de 
vore utblottade.

Att många bland den fattigare befolk-
ningen i städerna inte hade möjlighet att laga 
mat över huvud taget har redan vidrörts, och 
som nämnts fick dessa hålla tillgodo med 
mat som inte krävde någon tillagning eller 
köpa mat på krogar och av kringvandrande 
försäljare. Ett citat ur skalden Martialis epi-
gram åskådliggör detta:
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Du, Caecilius, tror dig smak besitta.
Du har fel; ty ditt sätt man blott kan 
         hitta
hos en dräng eller folk av den kalibern
som flanören från andra sidan Tibern,
vilken bjuder för spruckna tombuteljer
blekgul svaveltråd, eller den som säljer 
ärtpuré åt en krets av slöa busar;
hos fakiren, som tama ormar tjusar,
eller saltfiskgrossörens usla slavar;
hos den hese försäljaren, som travar
runt och i rykande kokvagn fraktar; …
(1,41,1–9).

I ett annat epigram av Martialis beskrivs 
hur utomhuskök fyllde gatorna med osande 
rök, och hur försäljarna med höga och hesa 
röster ropade ut sina varor (7,61). I ett av Se-

neca den yngres (ca 4 f.Kr.–65 e.Kr.) brev 
berättar han om alla ljud han hör från sin 
skrivkammare – han bodde nämligen ovan-
på ett offentligt bad: Utöver människor som 
högt och ljudligt sjöng i badet, tyngdlyftare 
som stönande lyfte sina hantlar och plums 
och plask från bassängerna kunde han höra 
korvförsäljarna, kakhandlarna och allsköns 
andra försäljare av snabbmat höja sina stäm-
mor för att öka försäljningen (Seneca d.y., 
Epist. 56).

Hur tedde sig då den mat man åt? De fat-
tiga i städerna omnämns som sagt endast 
sporadiskt hos de antika skriftställarna, och 
vi har stora kunskapsluckor vad gäller deras 
kost. De fattiga stadsbornas mat tycks i vissa 
fall ha varit härsken eller möglig, och även 
om det inte nämns i källorna finns det goda 

Äkta par äter en måltid vid ett runt bord. Relief på gravstele från Arlon i Belgien. 100- eller 
200-talet e.Kr. Musée d’Art et d’Histoire, Metz, Frankrike.
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skäl att tro att matförgiftning förekom un-
der de varma sommarmånaderna. 

En annan tydlig tendens i de passager 
som rör de fattigas kost är att många mat-
rätter var okryddade och sålunda smak-
lösa. Martialis skriver exempelvis följande: 
”För att de smaklösa betorna, hantverkar-
nas måltid, skall ha smak, hur ofta ber inte 
kocken om vin och peppar” (13,1329; betor 
som fattigmanskost: Persius 3,114). Man 
har således varken haft råd med örtkryddor  
eller exotiska kryddor som svartpeppar. En 
ofta återkommande krydda var däremot vin-
äger (Horatius, Sat. 2,53–60; Juvenalis 3,383). 
Och vinäger blandad med vatten var en van-
ligt förekommande dryck: posca.30 Således 
präglades maten i mångt och mycket av syr-
liga smaker.

Ett återkommande drag när det gäller de 
sämst ställdas mat är att rätter, som man 
förväntar sig skulle serveras varma, ofta 
serverades ljumma eller kalla. I likhet med 
landsbygdens fattiga befolkning åt stadens 
fattiga ett antal livsmedel vilka annars gavs 
till dragdjur och lastdjur, som exempelvis 
korn, rovor och lupiner.31 Dock är det vik-
tigt att understryka att dessa lågstatuslivs-
medel faktiskt förekommer i Apicius De re 
coquinaria. Merparten av recepten omfattar 
ingredienser som få hade råd med – framför 
allt exotiska kryddor – men det finns också 
sådana som sannolikt speglar ett enklare liv, 
exempelvis rovor serverade med ”… några 
droppar olja … och … vinäger” (3,13,2). 

Sannolikt åt flertalet i det romerska sam-
hället livsmedel som på olika sätt konserve-
rats – rökts, saltats och torkats eller på annat 
sätt bevarats – för att man skulle ha en jämn 
tillgång på föda året runt. I beskrivningar av 
de fattiga stadsinvånarnas kost framstår de 
konserverade livsmedlen som särskilt fram-
trädande.

Om vi istället tittar på de förmögnas kost, 
skiljer sig denna markant från de sämre lot-

tades. Skillnaderna låg inte enbart i vad man 
åt utan även vem som bar ansvaret för tillag-
ningen. I bättre bemedlade hem hade man 
vanligtvis en kock, en figur som man många 
gånger möter i den romerska litteraturen 
och som man uppenbarligen hade en myck-
et kluven inställning till. Å ena sidan kunde 
kockar vara högt uppburna för sin kokkonst, 
å andra sidan utmålades de som opålitliga, 
rent av farliga med sina skarpa knivar. Den 
ambivalens man från elitens sida kände inför 
dessa kockar, speglar den allmänna synen på 
slavar.32 

En aspekt av de förmögnas kost som för-
fattarna ofta betonar är att man använde 
färska råvaror, odlade på de egna lantegen-
domarna eller inhandlade på marknaden – 
en tydlig kontrast mot de fattigas kost. Låt 
oss ta ett exempel ur Plinius d.y:s (ca 61–ca 
113 e.Kr.) brev till vännen Septicius Clarus, 
som uteblivit från en middag: 

Hör du, du! Du lovar att komma på mid-
dag och så kommer du inte! Här skall 
skipas rättvisa. Till sista öret skall du få 
betala mina utlägg och de är inte så få. 
Det var framdukat följande per person: 
två salladshuvuden, tre vingårdssnäck-
or, två ägg, grynpudding med honungs-
vin och snö – ja den skall du lägga till, 
ja, framför allt den, den försvinner ju på 
brickan – oliver, mangold, kurbits, vit-
lök och tusen andra inte mindre delikata 
ting. 
… …
Men du föredrog att gästa en annan, vem 
det nu var, där du kunde få ditt lystmäte 
på ostron, livmoder, havsiglar och dansö-
ser från gades (Epist. 1,15).

Här kontrasterar Plinius d.y. ett ideal, som 
lade tonvikten vid enkelhet, mot ett omora-
liskt överdåd, något som de romerska för-
fattarna ständigt återkommer till. Det han 
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själv tänkt servera var – tillsynes – enkelt 
och närmast lantligt: oliver, ägg, vitlök, kur-
bits, mangold och sallad. Det är tydligt att 
Plinius d.y. vill understryka hur lantlig och 
enkel hans måltid var eftersom man bland 
eliten inte höll vitlök särskilt högt. Exem-
pelvis skriver Horatius: ”Att äta vitlök – tvi, 
vad magar bondfolk har!” (Epod. 3; se även 
Suetonius, Vesp. 8). 

Alltigenom enkel var emellertid inte den 
planerade måltiden. Att servera snö var oer-
hört kostsamt (Plinius d.ä., Nat. 19,55; Plu-
tarchos, Qu. Conviv. 6,7,691 C; Seneca d.y., 
Dial. 1,3,13). Snön hämtades om somrarna 
långt uppe i bergen, lades i korgar under 
halm eller ylle och fraktades ned eller spa-
rades på vintern och lagrades kallt. Snö an-
vändes till att kyla vin, ingick i sorbet och 
användes till och med för att kyla ned mat 
(Apicius 4,1,2–3). De sociala och ekonomis-
ka skillnaderna i det romerska samhället var 
oerhörda och maten utgjorde ett åskådligt 
och avsiktligt uttryck för dessa, i det här fal-
let i form av förgängliga livsmedel som glass 
eller frusen pudding.

Ostron ansågs utgöra afrodisiaka och 
dansöser från gades var ett slags underhål-
lare med ett synnerligen tvivelaktigt rykte 
(Martialis 6,71; Priap. 27).33 Plinius d.y. menar 
kort sagt att vännen Septicius sannolikt äg-
nat sig åt sexuella utsvävningar, vilket ställs 
i motsats till det han själv hade att erbjuda: 
”… glada skratt och spirituell samvaro …” 
(Plinius d.y., Epist. 1,15). Det som serverades 
representerade dessutom ett överdåd, efter-
som skaldjur och färsk fisk kunde vara när-
mast ofattbart dyrt (Seneca d.y., Dial. 1,3,6; 
Juvenalis 4,25–30; Apuleius, Met. 1,24,2). I 
denna – förkristna – era uppfattades fros-
seri som omoraliskt och ett tecken på bris-
tande självkontroll: en god romare skulle 
vara återhållsam, måttfull i det mesta och 
moraliskt oförvitlig. Att ha kontroll över 
sina kroppsliga lustar ansågs sålunda före-

dömligt, medan individer som styrdes av sin 
aptit eller sexualitet betraktades som svaga, 
omoraliska och framför allt oförmögna att 
inneha ansvarsfulla positioner i samhället. 

 Under de kyligare delarna av året serve-
rades ofta lagad mat i de välbärgade hem-
men, och typiskt för denna var den myckna 
förekomsten av fisk och kött, i motsats till 
de fattigas övervägande vegetariska kost. Ser 
vi till Apicius De re coquinaria präglas på-
fallande många rätter av sötma – de kunde 
vara söta, söt-starka eller sötsura i smaken – 
i kontrast till de fattigas ofta syrliga mat. Att 
söt mat hade hög status är ingalunda unikt 
för det romerska samhället. Det har tvärtom 
återkommit i många kulturer genom tider-
na. Man använde sig av honung, olika former 
av koncentrerad druvmust, russinvin, russin 
och dadlar för att söta rätterna. Låt oss ta en 
närmare titt på ett exempel ur Apicius kok-
bok, en soppa för den som led av trög mage:

Du kokar små betor och konserverad 
purjolök och lägger i en skål. Nu river du 
peppar, spiskummin, späder med garum 
och russinvin så att det blir sött. Du låter 
såsen koka med betorna, när det kokat 
bär du in det (3,2,1).

Uppfattningen att betor hjälpte mot trög 
mage tycks ha delats av Martialis (3,47); i 
kontrast menar Plinius d.ä. att läkare av-
rådde från att förtära betor (Nat. 19,133). Be-
tor var förhållandevis billiga och brukade, 
som vi redan sett, förknippas med samhäl-
lets lägre skikt. I detta fall är de dock sötade 
med russinvin, och därtill kryddade med 
både peppar, spiskummin och garum. Sma-
ken har således varit söt-stark med ett tyd-
ligt inslag av sälta och umami, där det sist-
nämnda kom från fisksåsen garum. Umami 
brukar kallas ”den femte smaken” efter sött, 
surt, bittert och salt, och är ett modernt be-
grepp myntat av den japanske kemisten Ki-
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kunae Ikeda år 1908.34 Även om begreppet är 
nytt, gäller detta knappast smaken.

Karakteristisk för de rikas kost var att 
den var välkryddad, vilket inte minst fram-
går av nyss nämnda kokbok. I de välbärgades 
kök använde man sig i stor utsträckning av 
kryddor från fjärran länder, belägna långt 
bortom det romerska rikets yttersta utpos-
ter. De skriftliga källorna på latin och gre-
kiska vittnar om en omfattande handel med 
varor från Afrika och Asien – en handel som 
uppgick till hundra miljoner sestertier årli-
gen (Plinius d.ä., Nat. 12, 84) och som också 
omnämns av samtida kinesiska och sydin-
diska skriftställare. Peppar var, åtminstone 
om man utgår från Apicius, den ojämförligt 
viktigaste kryddan, men vid sidan av denna 
importerade man långpeppar, galangala (ett 
slags ingefära), kanel, kardemumma, krydd-
nejlika och ett flertal andra kryddor från In-
dien, Sri Lanka, Kina, Indonesien, Filippi-
nerna och andra områden i Asien.35 

I skildringar av fattiga hem på landsbyg-
den framgår det tydligt att både män och 
kvinnor i de små hushållen var delaktiga i 
matlagningen (se exempelvis Moret; Ovidi-
us, Met. 8,641–650). Sannolikt har många av 
dem som levt på landet haft tillgång till en 
liten trädgårdslott och kunnat skörda färska 
grönsaker och kryddor. Kött åts synnerligen 
sparsamt och var därför mestadels konserve-
rat: saltat, lufttorkat eller rökt. Låt oss titta 
närmare på hur maten hos fattiga på landet 
kunde te sig. En skildring av en enkel slav-
bondes liv finns i det Pseudo-vergilianska 
diktverket Moretum. Där beskrivs hur bon-
den Simulus och hans afrikanska hushåller-
ska Scybale bakar ett enkelt kornbröd, och 
hur han tillverkar en vitlöks- och örtkryd-
dad ost:

… osten, hård utav saltet
tillsätts, och ovanpå de örter som omta-

lats förut.

Vänstra handen stöder nedan det håriga 
skrevet kärlet, 

med högra stöter först några doftande 
klyftor vitlök, 

och därpå allt i en röra, smidig och 
saftig.

Handen går runt, och de enstaka de-
larna överger sina särdrag; 

de enskilda färgerna blandas ihop i en 
enda (96–10236).

Den rätt som Similus här tillreder påminner 
starkt om de olika former av pesto man ännu 
tillverkar i Italien och Sydfrankrike, till ex-
empel pesto baserad på vild ruccola. I de fat-
tigas hushåll fick man mycket protein från 
baljväxter eller ost. Kött förekom sällan, och 
hos många fick fläsket över härden hänga till 
speciella festdagar eller då främlingar kom 
på besök (Juvenalis 11,78–82). Detta beskrivs 
bland annat i Ovidius (43 f.Kr.–ca 17 e.Kr.) 
Metamorphoser, som skildrar ett äldre pars 
matbestyr vid ett sådant tillfälle: 

Strax satte gubben fram en bänk och  
 bjöd gästerna sitta,

medan hans maka på den bredde ut be-
ställsamt en grov filt,

makade sedan bort den ljumma askan 
på härden,

sökte ge liv åt gårdagens glöd och höll 
näver och kvistar

nära intill och blåste, till dess hon såg 
lågorna flamma.

Då tog hon ner ifrån taket ris och spän-
tade stickor,

bröt dem i bitar och lade dem in under 
kitteln av koppar.

Sedan tog Baucis itu med att rensa den 
kål, hennes make

burit från vattnade trädgården in. Med 
en gaffel Philemon

tog från en sotsvärtad takbjälke ner en 
svinrygg, som röken
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sotat, och skar en bit ur den länge spa-
rade ryggen.

Fläskbiten kokades sen i kittelns sju-
dande vatten (8,638–650).

Vad gäller slavarnas kost måste man hålla i 
minnet att dessa juridiskt sett utgjorde en 
kategori, medan de ur social och praktisk 
synvinkel knappast var någon homogen 
grupp. Såväl romersk lag som sed påbjöd att 
slavarna av sin husbonde skulle förses med 
livets nödtorft: kost, kläder och tak över hu-
vudet (Digesta 36,1,6). Men vad som ansågs 
vara livets nödtorft varierade beroende på 
slavens rang och roll. De romerska juristerna 
Paulus och Ulpianus, vilka var verksamma 
under severisk tid (193–235 e.Kr.), påbjöd att 
en slav med högre ställning och rang hade 
lagstiftad rätt till en bättre kost.

På de stora lantgodsen var det förvalta-
rens hustru som svarade för matlagningen 
(C 143,2). Hon hade hand om en stor del av 
matlagningen och brödbaket, då i synner-
het kedjeslavarna inte hade tid att utföra 
dessa sysslor när de slet på åkrarna. Man 
kan spekulera i om de helt enkelt inte fick 
hantera eld på själva gården, eftersom de fick 
bakat bröd snarare än spannmål (se nedan-
stående citat).37 Cato redogör i sitt verk för 
vad de olika kategorierna av slavar skulle ha  
för mat: 

Livsmedel åt hushållet: De som skall 
kroppsarbeta skall under vintern få fyra 
skäppor durumvete, under sommaren 
fyra och en halv skäppa. Förvaltaren, 
husföreståndarinnan, rättaren och fåra-
herden får tre skäppor. Åt de slavar som 
bär bojor ger du under vintern fyra skål-
pund bröd, men när de börjat gräva om 
vingården fem skålpund bröd ända fram 
tills det börjar finnas fikon. Återgå då till 
fyra skålpund (56).

Tillbehör åt husfolket: Lägg in så myck-
et så möjligt av fallfrukten från oliverna. 
Lägg därefter in även de mogna oliver, av 
vilka minst olja kan göras, och var försik-
tig så att de håller sig så länge så möjligt. 
Då oliverna är förbrukade, ge då fiskpas-
ta och ättika. ge var och en per månad 
en sextarius olja. Av salt är det tillräckligt 
med en skäppa åt var och en per år (58).

Det Cato tar upp kan endast ha utgjort själ-
va basen, och det finns skäl att tro att kosten 
kompletterades med annat som odlades på 
gården.38 Varro är till exempel tydlig med 
att slavar som skötte sig kunde hålla sig med 
småboskap, får och getter från vilka man 
fick mjölk och ost (1,17,7). Columella föreslog 
i sin tur att vinterkosten kunde utökas med 
torkade äpplen, päron och fikon (Col 12,14). 
Sannolikt har man även odlat kål, kikärter, 
bönor, ärtor, lök, vitlök, rädisor och allehan-
da örtkryddor i små täppor. Att sörja för att 
slavarna fick en adekvat kost var viktigt ur 
framför allt ekonomisk synvinkel. Utan till-
räcklig näring skulle de inte mäkta med sitt 
tunga arbete och riskera att bli sjuka, vilket 
skulle ha orsakat problem för odlingen och 
djurskötseln. Förutom salt och hallec (fisk-
pasta), kom allt som slavarna åt från den 
egna gården.

 Efter denna översikt över vad människor 
av olika samhällsklasser åt kan det vara på 
sin plats att titta närmare på hur baslivs-
medlen odlades.

odling av baslivsmedlen
Då spannmålen utgjorde huvudkällan till 
energiintaget kan det vara lämpligt att inle-
da med dessa. Catos och Varros handböck-
er ger handfasta råd för hur man bör odla 
spannmål i Italien, men man bör samtidigt 
ha i minnet att, trots att landet var bördigt, 
en ständigt växande befolkning innebar att 
man allt mer fick förlita sig på import. Det 
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faktum att man under Varros dagar inte 
längre var självförsörjande med spannmål – 
eller för den delen med vin och olivolja – för-
ringar dock inte det inhemska jordbrukets 
betydelse. 

Växtbetingelserna i Italien medförde att 
flertalet spannmålsslag såddes om hösten, 
förutom hirs och kolvhirs som såddes om 
våren (Col 11,2,33). I de fall skörden slog fel 
odlade man även en form av snabbväxande 
vårvete (C 35,2). Höstsådden inleddes med 
att man i september började med att plöja 
och gödsla åkrarna. gödslandets betydelse 
framhålls särskilt av Cato:

Vad innebär det att sköta en åker väl? 
Att plöja väl. Vad kommer därnäst? Att 
plöja. Vad kommer i tredje hand? Att 
gödsla (61).

Man använde olika former av gödsel, men 
den som Cato och Varro anser vara den för-
nämsta är duvspillning (C 36; V 38,3, se även: 
Palladius 1,23). Man kan föreställa sig att det 
fanns flera fördelar med denna form av göd-
sel: dels innehåller den höga halter av kväve 
och fosfor,39 dels var den sannolikt lättill-
gänglig. Duvor hölls i duvslag på gårdarna, 
och det var förhållandevis lätt att samla in 
deras gödsel till skillnad från de andra dju-
rens. Framför allt fåren kunde befinna sig 
på bete borta i bergen under delar av året, 
men även getter, nötboskap och svin vallades 
i vissa fall långt från gården, vilket måste ha 
inneburit svårigheter med att tillvarata de-
ras spillning. Men i den mån man kunde 
har man givetvis gjort det. Såväl Varro som 
Columella framhåller den mänskliga avför-
ingens förtjänster som gödsel (V 38,3; Col 
2,14,8; 11,3,12), och den insamlades såväl på 
den egna gården som, får vi förmoda, i de 
närliggande städerna. 

Vidare använde man baljväxter som ett 
sätt att göda åkrarna (C 37,2; Vergilius, Ge-

org. 1,74–76; Plinius d.ä., Nat. 18,134), då de 
binder kväve som frigörs, då rotsystemet el-
ler hela plantan förmultnar i marken. För-
utom att man odlade baljväxter istället för 
att låta marken ligga i träda – Columella fö-
redrar dock trädan (2,10,7)40 – kunde man 
odla och plöja ned vissa baljväxter redan inn-
an de var färdiga för skörd, exempelvis lu-
pin. Detta är ett bruk som sedan länge levde 
kvar i Italien och exempelvis noterades av 
1700-talsresenärer.41 Vidare användes rester 
från baljväxtodlingen som bönstänglar och 
ärtskidor i komposten tillsammans med 
gammal halm, löv av ek och järnek (C 37,2).

Själva sådden skedde strax efter göds-
lingen. Columella skriver att den inträffade 
från 1 oktober. Man sådde helst i vackert vä-
der, men hoppades sedan på regn. Oktober 
och november var ofta regniga och fuktiga. 
Därefter följde två tämligen kalla månader, 
då det växte sakta. Därefter kom den varma 
våren och tidiga sommaren, och grödorna 
kunde skördas i maj eller början av juni.42 
Skörden skedde med skära; lie användes 
bara till att meja hö. I olika delar av Italien 
hade man olika traditioner för hur skörden 
av spannmål gick till, och Varro beskriver 
tre olika metoder (1,50).43

Så fort man skördat förde man axen till 
tröskning, och flera av författarna under-
stryker betydelsen av skyndsamhet. Risken 
var annars att man kunde råka ut för plöts-
liga skyfall eller stormar som kunde skada 
skörden. Viktigt var också att tröskplatsen 
var ordentligt förberedd – Varro rekommen-
derar att ytan på den cirkelrunda platsen var 
tätt packad och tätad med olivdrägg – för 
att undvika sprickor och skydda kornen mot 
skadeinsekter och skadedjur (1,50,3–1,52,2). 
Därefter lagrades spannmålet, vilket vi åter-
kommer till nedan.

Liksom spannmål såddes baljväxter varje 
år, och som redan framgått var dessa utom-
ordentligt viktiga i det romerska jordbruket. 
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Förutom att de fungerade som ett sätt att 
gödsla åkrarna och vingårdarna utgjorde de 
en viktig form av foder till boskapen, i syn-
nerhet nötboskapen. Många sorters baljväx-
ter fungerade också som människoföda, och 
i synnerhet Plinius d.ä. understryker deras 
roll i kosthållet. Dessa växters betydelse av-
speglas i att flera berömda och ledande ro-
merska familjer var uppkallade efter dem: 
Cicero är exempelvis härlett ur ordet för kik-
ärt. Plutarchos för fram idén att en anfader 
till Cicero hade en ärtliknade vårta på näsan 
(Cicero 1,4–5),44 medan Plinius d.ä. istället 
menar att namnet anspelar på att familjen 
med stor framgång odlat denna gröda. På 
samma sätt, menade Plinius d.ä., var famil-
jen Lentulus odlare av linser och släkten Fa-
bius av bönor (Nat. 18,10).

Att så och skörda baljväxter var långt 
mer arbetsintensivt än odling av spannmål, 
med undantag av lupin, som framhålls som 
en särskilt lättsådd och lättskött gröda (Col 
2,10,1). Lupin såddes tidigt på hösten, kring 
höstdagjämningen (22–23 september), och 
skördades ett år senare. Senare på hösten 
såddes ögonbönor, ärtor, bondbönor och 
kikärter (Col 2,10,2; 11,2,71; 11,2,85). Ett antal 
baljväxter kunde även sås om våren: linser, 
kikärter och en ”tremånaders” bondböna 
(Plinius d.ä., Nat., 18,10; Palladius 3,4). Den 
sistnämnda beskrivs dock av Columella som 
sämre och svagare än den sortens bondböna 
som såddes på hösten (2,10,9). 

Klängväxter som ärtor stöttade man upp 
med pinnar, eftersom ärtorna annars lade sig 
längs marken och riskerade att ruttna. Till 
skillnad från odling av spannmål fanns det 
ingen bestämd tid för skörd, utan blommor-
na slog ut efterhand på plantan med början 
nedifrån (Plinius d.ä., Nat. 18,59). Det inne-
bar att ärtorna och bönorna inte vara färdiga 
för skörd vid ett enda tillfälle. Ingenstans i 
källorna framgår det att skörden skulle vara 
särskilt arbetsintensiv, antagligen därför 

att den pågick i många veckor. Skörden av 
bondbönor – som ägde rum på våren – var så 
viktig att man offrade åt Ceres, vilket finns 
beskrivet hos Cato (134).

En annan utomordentligt viktig gröda 
var vinet, och vinodlingen i Italien var om-
fattande (Plinius d.ä., Nat. 14,8). När man 
talar om vinodling tänker man i första hand 
på framställning av vin, men faktum är att 
växten gav upphov till en rad olika livsmedel 
och drycker: passum som var ett slags vin 
framställt av russin, lora, en form vinsubsti-
tut gjort på resterna efter vintillverkningen, 
och vinäger, som späddes ut med vatten 
till drycken posca. Vinäger var som redan 
nämnts inte endast en viktig dryck, utan 
även ett konserveringsmedel och en form av 
krydda. Vidare tillverkade man olika for-
mer av koncentrerad vinmust – defrutum 
och sapa – och givetvis druvor och russin. 
Då drycken vin behandlas utförligt i anslut-
ning till översättningen av Columella (2009) 
kommer fokus i detta bidrag istället att ligga 
på dessa andra drycker och livsmedel.45 

Odlingen av vin skiljer sig från spann-
mål och baljväxter som måste sås årligen. 
En vinstock kan, om den sköts och beskärs 
på lämpligt sätt, bära frukt under åtskilli-
ga årtionden. Vinstockar var, i likhet med 
olivträd, en långsiktig investering. Man kan 
förmoda att det i första hand var vin- och 
olivodling Cato avsåg då han framhöll: ”Det 
är lämpligt att en familjefader i sin tidiga 
ungdom är ivrig att plantera i jorden” (3,1).

Nya plantor fick man genom att sätta 
skott i plantskolor, eller genom att låta skott 
från andra stockar rota sig där döda stockar 
lämnat luckor i odlingen. För att försäkra sig 
om en god skörd var skötseln av stockarna av 
stor vikt. Vinet är en klängväxt som under 
växtsäsongen skickar ut långa skott. Även 
om det finns beskrivningar av hur vissa vin-
odlare i Mindre Asien lät dessa växa längs 
marken, brukade man binda upp dem på 
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stöttor av trä eller i träd (C 32–33; Col 11,2; 
Palladius 3,10,4). I Kampanien lät man vi-
net växa i poppelträd, i vissa fall så högt att 
skördearbetarna var rädda för att störta till 
marken och i sina kontrakt lät stipulera att 
godsägaren i så fall skulle stå för begravning-
en (Plinius d.ä., Nat. 14,10).

Åtskillig kraft ägnades åt att undvika 
olika former av skadeangrepp. Cato be-
skriver hur man skall behandla stocken för 
att slippa ”fjärilslarver” (95,1–2). Han avser 
sannolikt den form av mal som ännu plågar 
vinodlare, nämligen tulkörtvecklaren (Spar-
ganothis pilleriana). I rådet hur man bäst be-
kämpar denna skadeinsekt ingår en dekokt 
bestående av amurca (olivdrägg), en vätska 
som var en restprodukt vid olivoljetillverk-
ningen, bitumen (stelnad mineralolja) samt 
svavel. Blandningen kokades ihop och smor-
des på stockarna för att hindra angrepp.46 

Varro framhåller att de vinodlare som 
lät vinet växa på marken riskerade skadean-
grepp av råttor och att det var mödan värt 
att binda upp vinet, även om man fick ägna 
åtskillig tid åt det (1,8,5). Under sommaren 
brukade man ansa vinet (C 33,4), och enligt 
nutida vinodling beror det på att man på sätt 
kan undvika mögelangrepp och mjöldagg.47 

Skörden skedde om hösten – i slutet av 
september eller i oktober – beroende på 
var odlingarna låg (Col 11,2,64; 11,2,74–75). 
Skörden var ytterst arbetsintensiv och 
skyndsamhet var av nöden eftersom dru-
vorna skulle pressas inför tillverkningen av 
vin eller vinmust. Man kan föreställa sig hur 
gårdens slavar och inhyrda daglönare fick 
slita. Vinodling verkar ha varit synnerligen 
lönsamt, vilket väl är skälet till att Cato, Co-
lumella och Plinius d.ä. ägnar det så mycket 
utrymme i sina verk.

Olivträdets betydelse för det antika sam-
hället kan knappast överskattas. Förutom 
att olivolja utgjorde en av de främsta käl-
lorna till fett för folk i gemen, hade den en 

rad andra användningsområden. Olivolja, 
sannolikt av sämre kvalitet, brändes i olje-
lampor; surt osande lampor som lyste upp 
i nattens mörker (Vergilius, Georg. 1,390–
392; Martialis 14,39; Lucretius 6,791–792). 
Varro skriver om hur olivolja användes ”… 
inte bara invändigt utan även utvändigt …” 
(1,55,4). Olivoljan användes nämligen även 
i hygieniska sammanhang; i samband med 
badet och tillhörande träning smorde man 
in sig med olja (Celsus 1,3,10; galenos, De sa-
nitate tuenda 3,13). Oljan skrapades därefter 
av med en strigel som ett sätt att göra sig ren. 
Olivolja, företrädesvis framställd av vilda va-
rianter av oliver, fungerade som en bas i fler-
talet parfymer (Theofrastos, Od. 4,14–17).48 

Ett av de främsta och därtill påtagliga 
bevisen för olivoljans oerhörda betydelse 
i det romerska samhället utgörs av Monte 
Testaccio. För den som har haft förmånen 
att klättra upp på denna kulle, framstår den 
som tämligen hög: hela 35 meter (och den 
var ursprungligen ännu högre). Denna kulle 
skiljer sig från staden Roms övriga kullar i 
och med att den är konstgjord och främst 
består av stora, sönderslagna olivoljeamfor-
or från nuvarande södra Spanien (Hispania 
Baetica), daterade till tidsperioden 140 till 
250 e.Kr. Man har uppskattat antalet amfor-
or till inte mindre än femtiotre miljoner, var-
av flertalet rymde 70 liter olja var och en.49

I kontrast till spannmål och baljväxter, 
som såddes årligen, utgjorde de långsam-
växande olivträden en mer långsiktig, men 
likväl lönsam, investering. Att det tog lång 
tid från sådd till skörd framgår av en nume-
ra förlorad text av Hesiodos (ca 700 f.Kr.), i 
vilken han skrev att ingen som planterat ett 
olivträd själv fick skörda dess frukter (He-
siodos fragment 227, citerat i Plinius d.ä., 
Nat. 15,1,3). Plinius d.ä., i vars verk vi finner 
detta citat, framhåller dock att det i hans 
tid endast tog ett år från det att olivträden 
lämnat plantskolan till dess att de bar frukt. 
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Skörden från dessa späda träd bör dock ha 
varit tämligen sparsam, och för flertalet ut-
gjorde planteringen av olivträd som nämnts 
en långsiktig investering. Flera författare 
framhåller i detta sammanhang att olivträ-
det bara kräver en begränsad omvårdnad, 
och så här skriver exempelvis Vergilius:

Mödosam odling begär olivträdet icke.
Sedan det fattat rot i mullen och vant 

sig vid luften,
fordrar det varken hackornas tagg eller 

eggen av järnet (Georg. 2,240–242).

Den bild Vergilius ger av olivodlingen står i 
stark kontrast till den vi finner hos Cato och 
Columella, vilka ger ingående instruktioner 
om hur man bör lägga stor omsorg om sina 
olivodlingar. I dessas verk finner vi således 
information om hur man skall plöja, när och 
med vad man skall gödsla (C 5,8; 10,1; 93; Col 
5,8,1–2; 5,9,15; 11,2,87), och hur man bör be-
skära (C 44; Col 5,9,15), allt för att öka av-
kastningen. Columella framhåller:

… man bör komma ihåg det gamla ord-
språket: Den som plöjer sin olivlund ber 
om frukt, den som gödslar ber enträget, 
och den som beskär tvingar fram frukten 
(5,9,15).

Olivskörden skedde företrädesvis under 
senhösten och vintern, från slutet av oktober 
och framåt. Även om man kunde skörda små 
och inte särdeles välsmakande oliver ända in 
i mars månad ägde merparten av skörden 
rum från slutet av oktober till december. 
Liksom när det gällde spannmålsskörden 
och vinskörden var detta en arbetsintensiv 
period. Utöver det dryga dussinet arbetare, 
som fanns vid en gård om 240 plogland oliv-
odlingar, skriver Cato att man vid skörden 
behövde ytterligare ”… femtio flitiga arbe-
tare” (144,4). Två tredjedelar av dessa hade 

hand om att skörda och rensa oliverna, som 
helst skulle plockas för hand eller genom 
att man slog grenarna varligt med en käpp 
(C 144,1; V 1,55; Col 12,52,9–10; Plinius d.ä., 
Nat. 15,11–12). genom att skaka trädet eller 
slå hårt med käppar riskerade man att skada 
det och därmed få en sämre skörd. För att 
fånga upp oliverna lade man nät eller vävda 
vassmattor under träden.

Att låta oliverna ligga någon enstaka dag 
var fördelaktigt, men bland andra Varro 
understryker att oliver som legat för länge 
i väntan på pressning ger en härsken och il-
laluktande olja. Det var därför viktigt att 
inleda olivoljetillverkningen så snart som 
möjligt, och framför allt att få in den frukt 
som fallit ner på grund av höststormarna (C 
3,2), eftersom frukten snabbt riskerade att 
förfaras. För att försäkra sig om att oljetill-
verkningen inte blev för utdragen försåg man 
sig med flera kvarnar och pressar (C 10,2).

Den kvalitativt bästa oljan, så kallad grön 
olja, framställdes då de första frukterna bör-
jade skifta färg från grönt till violett, medan 
flertalet frukter fortfarande var gröna. Cato 
skriver: ”Ju bittrare oliver du gör olja av,  
desto bättre blir oljan” (65). Vid tillverkning-
en var man noga med att skilja på den olja 
som kom från första pressningen – det som 
idag benämns jungfruolja – från andra och 
tredje pressningens sämre olja.

lagring av livsmedel
Cato, Varro och Columella ägnar åtskil-
ligt med utrymme åt hur man bäst lagrar 
livsmedel, i synnerhet spannmål, och hur 
man med olika metoder kunde konservera 
kött, grönsaker och frukt. De sistnämnda 
återkommer vi till nedan. Det ursprungliga 
syftet med lagring och konservering var na-
turligtvis att försäkra sig om en jämn födo-
tillgång under hela året, trots att åtskilligt 
bara var i säsong under kortare perioder av 
året. Det handlade också om att sörja för 
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en god tillgång på livsmedel i tider av miss-
växt. Att jordbruksförfattarna ägnade detta 
ämne så stor uppmärksamhet berodde dock 
inte på en altruistisk vilja att värna om folks 
födotillgångar utan snarare på intresset att 
göra en vinst,50 om vilket Varro vittnar:

Somligt, som inte kan hålla sig, bör du 
snabbt ta fram för att sälja, innan det 
förändras. Annat, som kan sparas, skall 
du sälja när priset är högt. Det man spa-
rat ger nämligen ofta inte bara god ränta 
utan dubblerar till och med intäkten, om 
man tar fram det i rätt tid (1,69,1).

En del livsmedel lagrades mer eller mindre 
som de var, medan andra måste konserveras 
innan de kunde lagras. Varro ger en beskriv-
ning av hur man konstruerade spannmålsla-
ger i olika delar av riket, för att inte riskera 
att drabbas av kornmask eller möss, lager i 
vilka han menade durumvete kunde förva-
ras i femtio år och hirs hålla i hela hundra år 
(1,57,1–3). Det var förråd vars väggar och tak 
nogsamt tätats med marmorbruk eller lera 
blandad med agnar och amurca. (Se även 
Palladius 1,19,1–2.)

Amurca var, som redan nämnts, en rest-
produkt vid tillverkningen av olivolja, och 
modern forskning har visat att de fenoler 
som denna vätska innehåller kunde hålla 
borta ohyra som insekter och möss.51 Vi-
dare utestängde den tätande massan fukt, 
luft och skadedjur. Varro beskriver också 
hur man i vissa fall besprutade vetet med 
amurca, eller beströdde det med malört (Ar-
temisia absinthium) för att förhindra insekts-
angrepp (1,57,1–3; se även C 92; Col 1,6,15–17; 
Symphosius 24). Palladius beskriver hur 
man kunde blanda i oleanderlöv (Nerium 
oleander)52 eller torkad kamferkrissla (Ditt-
richia graveolens)53 som ett sätt att bevara 
spannmålen (1,19,2–3). 

Om förvaringen av baljväxter vet vi be-

tydligt mindre. Ser vi till Apicius De re coqui-
naria, framgår det av vissa recept tydligt att 
ärtor, kikärter och bönor måste blötläggas, 
eftersom de var torkade. Då de torkats gick 
de utmärkt att lagra. När det gäller lupiner 
lät man i vissa fall även röka dem (Plinius 
d.ä., Nat. 18,136), och linser kunde doppas 
i vinäger och därefter soltorkas (C 116). De 
torra ärtorna, kikärterna eller bönorna för-
varades i keramikkärl bestrukna med aska, i 
stora kar eller i lador på trägolv (C 10,4; 116; 
V 1,13,10).

Färsk frukt förvarades i svala, torra förråd 
med trägolv och fönster som vette mot norr, 
och här hittade man bland annat äpplen på 
hyllor överdragna med marmorputs, lagda i 
agnar eller rent av packade i ull (V 1,59,1–3; 
Plinius d.ä., Nat. 15,59). Varro skriver att väl-
borna till och med inrättade matsalar i de 
svala, och får man förmoda om sommaren 
behagliga, förråden:

Somliga brukar till och med inrätta en 
matsal i denna byggnad för att kunna äta 
middag där. Ty om lyxen medger dem 
att göra detta i rummet med tavlorna, 
där konsten erbjuder ett skådespel, var-
för skulle de då inte <som prydnad i 
matsalen> njuta av det som naturen givit 
i form av ett skönt arrangemang av fruk-
ter (1,59,2)?

Vin och olivolja lagrades i särskilda lager 
med flera små rum, och lagren för vin var så 
placerade att de skulle hållas svala, medan 
lagren för olja låg så att de kunde fånga något 
av solens värme (V 1,13,7; Col 1,6,20; Plinius 
d.ä., Nat. 14,133). Skälet till det sistnämnda 
var att man lättare pressade olja ur oliverna, 
om de inte var allt för kalla, vilket skedde 
i källarna. Olivoljan härsknade snabbt och 
lagrades sällan mer än ett år, medan, vin 
kunde lagras mycket länge. Antika källor 
omnämner både hundra och tvåhundra år 
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gammalt vin som med åren blivit tjockt som 
honung och som inte kunde drickas outspätt 
(Petronius 34; Plinius d.ä., Nat. 14,55). Pli-
nius d.ä. framhåller att Naturen i all sin vis-
het sett till att vinet med fördel kunde lagras 
i flera år, så att det inte dracks så snabbt. På 
samma sätt, menar Plinius d.ä., har Naturen 
förhindrat människan att i allt för hög grad 
snåla med oljan (Nat. 15,7).

konservering:  
förvaring ocH förädling

För flertalet livsmedel var konservering i nå-
gon form en förutsättning för att de skulle 
kunna lagras en längre tid.54 Konservering 
handlar emellertid om mer än att förlänga 
hållbarheten hos en färskvara; det var nor-
malt sett en förutsättning för långväga trans-
port. Men det var också i mångt och mycket 
en förädlingsprocess i vilken livsmedlen fick 
en annan, ofta förhöjd smak, inte sällan även 
en ändrad konsistens och textur.55 

Åtskilliga är de livsmedel som vi idag – i 
kontrast till de antika lantbruksförfattarna 
– inte omedelbart associerar med konserve-
ring, exempelvis ost eller bacon. Det finns 
till och med livsmedel som är i det närmaste 
oätliga, om de inte genomgått en konserver-
ingsprocess; det gäller till exempel oliver 
som utan inläggning bibehåller sin naturligt 
bittra smak. Vill man hårdra det kan även 
vin räknas till denna skara; i likhet med ett 
flertal andra livsmedel är druvsaft en färsk-
vara som snabbt förfars vid värme. Men ge-
nom att låta vinet genomgå en fermenter-
ingsprocess fick man fram en produkt som 
med fördel kunde lagras, och för övrigt an-
sågs färsk druvjuice inte vara särskilt hälso-
samt (Plinius d.ä., Nat. 23,29). En del viner 
tillverkades på sent skördade druvor med 
en stark koncentration av sockerarter, vil-
ket gav dem en hög alkoholhalt och därmed 
lång hållbarhet. 

Konserveringsmetoderna var många: sol-
torkning, lufttorkning, rökning och olika 
former av fermenterings- och syrningspro-
cesser, som inte sällan användes i kombina-
tion. Man använde också olika slags kon-
serverande ämnen – salt, socker, alkohol, 
vinäger och mastika – som hindrade eller 
bromsade tillväxten av skadliga jäst- och 
mögelsvampar och bakterier. Låt oss, inn-
an vi går in mera i detalj på konservering av 
olika livsmedel, stanna upp och se närmare  

Detalj av golvmosaiken i atriet till garumhand-
laren Aulus Umbricius Scaurus’ hus i Pompeji. I 
varje hörn av rummet avbildades en amfora med 
någon av ägarens produkter – här, enligt inskrif-
ten, ”Scaurus’ bästa fisksås, från Scaurus’ fabrik”. 

Första århundradet e.Kr.
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på de sistnämnda konserveringsmedlen. 
Salt var det i särklass mest använda kon-

serveringsmedlet och så viktigt att staden 
Rom kom att växa fram runt ett vadställe 
över Tibern, där Via Salaria – Saltvägen – 
löpte från kusten, där man framställde sal-
tet, och upp i bergen.56 Vi vet att det även fö-
rekom en omfattande gruvdrift där det bröts 
salt – ett salt som Varro ansåg vara bättre 
än havssalt, åtminstone för osttillverkning 
(2,11,5) – men allt talar för att havssalt pro-
ducerades i ännu större skala. 

Den kanske bästa skildringen av det se-
nare finner vi i hos den senromerske för-
fattaren Rutilius Namatianus (400-talet 
e.Kr.). Han beskriver hur man ledde in vat-
ten i grunda dammar vid kusten i nuvaran-
de Toscana. Höstens stekande sol gjorde att 
merparten av allt vatten i dessa dammar av-
dunstade, och kvar blev stora klumpar av salt 
(1,94–100). Salt användes för att bevara en 
rad olika livsmedel, framför allt olika former 
av fisk och fiskprodukter, liksom även kött, 
ost, ägg och kryddor till exempel kapris.

Socker i olika former fungerar utmärkt 
som konserveringsmedel, om än i långt hög-
re koncentrationer än som är nödvändiga 
för salt.57 Det socker som avses kom från 
honung eller koncentrerad druvmust, inte 
från sockerrör eller betor. Rörsocker var vid 
denna tid en raritet som endast ingick i vissa 
medikamenter och bland annat omnämns 
av den medicinske författaren Dioskorides 
(ca 40–90 e.Kr.) (De materia medica 2,104), 
medan betsocker utgör en långt senare upp-
finning (1747).58 Då de nämnda sorterna av 
koncentrerad druvmust var så viktiga som 
konserverings- och sötningsmedel, kan det 
finnas skäl att se närmare på dessa. Skörden 
inföll i slutet av september eller vid oktober 
månads början då druvorna var fullmogna. 
Den druvsaft man fick fram vid pressningen 
kokades i öppna kärl, och Vergilius ger oss 
en ögonblicksbild av detta:

… de söta druvornas must inkokar på 
glöden,

och upphämtar dess skum med löv ur 
den sjudande kitteln  (Georg. 1,295–
296).

Man skilde mellan tre slags must, beroende 
på i vilken grad de kokats ihop. Caroenum 
som var reducerad med en tredjedel, defru-
tum med hälften, och slutligen sapa som var 
reducerad med två tredjedelar (Col 11,2,71; 
12,19,1–20,2; Plinius d.ä., Nat. 14,80).59 Det 
var framför allt frukt som lades in i druv-
must eller honung, men faktum är att man i 
begränsad utsträckning också bevarade kött 
på detta vis. 

Romerskt vin var i vissa fall, som redan 
nämnts, tämligen alkoholstarkt och kunde 
på så vis fungera som ett utmärkt konser-
veringsmedel. Det användes dock i relativt 
ringa utsträckning, till skillnad från vinäger 
som utgjorde en vanlig form av konserver-
ingsmedel, i synnerhet för grönsaker och 
kryddväxter. Vinägerns och ättikans låga 
pH-värde hindrade bakterietillväxten som 
var skadlig för människan.

konservering av kött  
ocH korv

De metoder man använde för att konservera 
kött under romersk tid liknade i mångt och 
mycket dem som ännu lever kvar i framför 
allt Italien, Frankrike, Spanien och Portu-
gal. De utgjordes av saltning, lufttorkning, 
kall- eller varmrökning samt behandling av 
ytan med vinäger, inte sällan i kombination 
med varandra. Det förekom emellertid även 
metoder som påminner om dem som använ-
des för rotfrukter och frukter, såsom senaps- 
och vinägerinläggningar, liksom traditionen 
att behandla köttet med honung (se nedan).

Under denna tid var man väl förtrogen 
med hur man bäst borde bereda köttet för 
att bevara det, men man förstod inte de bak-
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omliggande biologiska processerna.60 Låt 
oss inleda med att se närmare på lukaner-
korv – en korv som var snarlik dagens sala-
mi – för att förstå dessa processer. I Apicius 
kokbok finner vi följande recept:

Lukansk korv görs ungefär som ovan be-
skrivits: peppar, spiskummin, kyndel, 
ruta, persilja, blandade örter, lagerbär 
stötes och blandas med garum och väl-
hackat kött som ånyo hackas med kryd-
dorna. Sedan blandar du i garum, hela 
pepparkorn, massor av fett och stoppar 
smeten i en tunn tarm och hänger för 
rökning (2,4).
 

I receptet finner man inget rent salt förutom 
saltet i fisksåsen, garum. genom att inte sal-
ta köttet alltför hårt kunde vissa godartade 
bakteriekulturer fortleva, rent av frodas, 
och fermenteringsprocessen bidrog till att 
öka hållbarheten. Dessa bakteriekulturer 
producerade nämligen mjölksyra som sänk-
te pH-värdet, varmed livsbetingelserna för 
skadliga bakterier blev så svåra att de dog. 
Därtill skapade fermenteringen de speciella 
smaker man idag förknippar med salami och 
liknande korvar.

 För att ytterligare förbättra hållbarheten 
lät man röka lukanerkorven, varigenom gif-
tiga partiklar som förhindrade tillväxten av 
bakterier och mögelsvampar kom att skydda 
korvens yttre. Rökningen bidrog också till 
att torka korven och konservera den, efter-
som alla mikroorganismer är beroende av 
vatten för att överleva.61 Samma form av fer-
mentering som skänker salamin dess goda 
smak förekom vid tillverkningen av lufttor-
kade skinkor. Hos Columella finner vi en be-
skrivning av hur man saltar och lufttorkar 
skinka med en metod som är nästan identisk 
med hur man idag tillverkar den italienska 
prosciutto crudo (12,55,1–3). 

Efter att ha styckat och benat ur köttet, 

gnuggade man in det med pottaska, i syn-
nerhet där det tidigare suttit ben. Sedan pla-
cerade man stora tyngder på köttet för att 
pressa ut all vätska och lät dem ligga kvar 
på köttet i tre dygn. Därefter följde ett antal 
dagar, mellan nio och tolv dagar beroende 
på väderomständigheterna, då skinkan låg 
beströdd med salt, varpå den sköljdes nog-
samt i vatten, hängdes att torka och kallrök-
tes lätt. 

Columella understryker att man skall 
slakta svinen under vintermånaderna för att 
få fram skinka av detta slag.62 Så sker också 
idag när det gäller lufttorkade skinkor, så-
som den italienska Prosciutto di Parma, den 
franska Bayonne-skinkan och den portugi-
siska presunto. För den inledande fermenter-
ingsprocessen är nämligen en temperatur 
om 6° till 8° C idealisk. Den sammanlagda 
mognadstiden är dock betydligt längre, inte 
sällan nio månader eller mer.

Precis som idag fanns det flera sätt att be-
vara skinka. Cato ger också en beskrivning 
av hur man tillverkar saltad, rökt och luft-
torkad skinka. Den skiljer sig från den ovan 
diskuterade formen av skinka i det att man 
inte placerade tyngder på den för att driva 
ut vätskan (162; se även: Col 12,55,4). Det var 
också vanligt att man lät röka skinkan el-
ler sidfläsket genom att hänga köttet över 
härden (Juvenalis 11,78–82; Ovidius, Met. 
8,641–650).

På samma sätt som man lade in rovor i 
senap kunde man även lägga in olika former 
av kokt och okokt kött (Apicius 1,7,2). Denna 
senap innehöll flera konserverande substan-
ser: salt, vinäger och honung. Man smorde 
också in köttet med ren honung som ett sätt 
att öka hållbarheten. Den sistnämnda meto-
den var dock inte särskilt effektiv och använ-
des bara om man ville förvara köttet någon 
dag (Apicius 1,7,1).

Medan nötkreatur – både oxar och kor 
– hölls som dragdjur och kor i viss mån för 
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mjölkens skull, fungerade får och getter 
i första hand som producenter av ull och 
mjölk.63 Svinet hölls däremot bara av ett 
enda skäl, nämligen för köttets skull. Man 
ansåg att svinet bara levde i väntan på att sal-
tas ned och att själva livet var som ett salt, 
vilket bevarade dess kött. Till skillnad från 
får, getter och kor reproducerade sig svin 
snabbt. En suggas dräktighet var tämligen 
kort, dryga tre månader, och hon kunde 
därför få två kullar per år (Col 7,9,4; Plinius 
d.ä., Nat. 8,205). Antalet kultingar per kull 
var åtminstone åtta, emellanåt upp till tolv. 
Dessutom växte svinet snabbt.

Svinen är allätare och kunde med fördel 
gå i ollonskogen, där de sköttes av en svina-
herde. Man hade även raser, vilka föddes 
upp på den egna gården (Col 1,pf.26) och 
levde på det som producerades där, till ex-
empel bondbönor och korn liksom rester 
från vintillverkningen (V 2,4,6; 2,4,16; Col 
7,9,6). Den mängd kött man fick vid slakten 
av ett svin översteg vida det man fick från en 
slaktad get eller ett får. Det är således ingen 
slump att de metoder man utvecklat för att 
bevara kött i första hand handlar om fläsk-
kött, som var både billigt och lättillgäng-
ligt.64

konservering av grönsaker, 
rotfrukter, oliver ocH frukt
En vanligt förekommande metod för att 
bevara grönsaker var att lägga in dem i vin-
äger och saltlake, inte sällan tillsammans 
med någon form av kryddning. Columella 
framhåller nogsamt hur de keramikkärl el-
ler glaskärl man lade in i bör vara: 

Dessa kärl bör medvetet göras med vid 
öppning och lika breda ända ner till bot-
ten, inte formade som bukiga baljor, så 
att, när man tagit upp det inlagda till an-
vändning, allt det resterande tryckts ned 
till botten av lika stor tyngd, eftersom 

födoämnena bevaras oskadade, av att de 
inte flyter omkring utan alltid ligger ned-
sänkta i lag (12,4,5).

Han föreslår vidare att antalet kärl hellre 
bör vara fler och mindre, än färre och större. 
På Columellas tid var glas ett förhållandevis 
billigt material, och som sådant kom det i 
allt högre grad att användas till förvarings- 
och transportkärl. Under Catos och Varros 
levnad utgjorde glas däremot fortfarande ett 
exklusivt material, som överhuvudtaget inte 
användes till vardags. 

I dessa förvaringskärl lade man in en rad 
olika grönsaker och kryddväxter – däri-
bland broccoli, kål, sparris, selleri, fänkål, 
kapris, vinruta och stenkyndel – i en lag som 
bestod av två tredjedelar vinäger och en tred-
jedel mättad saltlake (Col 12,7,1–2). Smaken 
har således präglats av sälta och syrlighet, 
men det förekom också inläggningar som 
var sötsura; man lade till exempel in kardun 
i vinäger, honung, kummin och silfium (Pli-
nius d.ä., Nat. 19,153). Det sistnämnda var 
en exklusiv krydd- och medicinalväxt från 
Cyrenaica (västra Libyen), vilken utrotades 
under kejsar Neros tid (Nat. 19,39). gurka – 
menar Plinius d.ä. – läggs lämpligast in i en 
simpel saltlake (Nat. 19,74).

Rovor och kålrötter skalades, saltades in 
under tre dagar, varefter det mesta av väts-
kan pressades ur dem innan de lades i en lag 
av senap. Senap fanns i flera varianter, men 
den som Columella rekommenderar för in-
läggning av rovor bestod av krossade senaps-
frön, en aning soda samt vinäger (12,56–57; 
se även V 1,59,3; Plinius d.ä., Nat. 18,126). 
Smakmässigt kan man föreställa sig att den 
låg nära Dijonsenapen – som också innehål-
ler vinäger – men det bör framhållas att den-
na inte introducerades förrän 1856. Kålröt-
ter kunde även läggas in i en lag av vinäger.

Färska oliver är utpräglat bittra och i det 
närmaste oätliga, och för att komma tillrätta 
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med den bittra smaken måste de behandlas 
(V 66). Bitterämnet är en form av polyfenol 
– oleuropein – som för övrigt också ger jung-
fruoljan dess särpräglade smak. För att bli 
av med den bittra smaken lät man behandla 
oliverna på olika sätt. Ofta krossades de lätt 
innan de lades i en saltlake (C 77; V 60; Col 
49,2). Saltlaken är inte det enda som bidrar 
till att bevara oliverna; godartade bakterie-
kulturer i form av mjölksyrabakterier gör att 
de även fermenteras, vilket ytterligare bidrar 
till att bevara dem.65

Ett annat sätt att lägga in oliver, och bli 
av med den bittra smaken, var att använda 
pottaska (kaliumkarbonat), som tillverka-
des genom att man lakade ur aska av bränt 
trä, bräken eller tång (Col 12,49,1). Detta al-
kaliska ämne bryter ner oleuropein och gör 
att bitterheten försvinner på några få tim-
mar istället för de veckor det tar att laka ut 
oliverna i enbart vatten. De industriellt pro-
cessade oliver vi ofta äter idag är framställda 
på detta sätt, även om man numera använder 
natronlut istället för pottaska.66

Man kunde lägga in oliver i vinäger el-

ler ättika (C 117; 118; Col 12,49,4), i vissa fall 
vinäger och koncentrerad druvmust, passum 
(russinvin) eller honungsvatten. Druvmust, 
honung och starkt vin användes visserligen 
som en form av konserveringsmedel, men 
i dessa fall får vi kanske också se dem som 
sötningsmedel. Föga förvånande förekom 
det även oliver som bara var inlagda i kon-
centrerad vinmust, eller med pottaska och 
koncentrerad vinmust (C 77; V 60–61; Col 
12,49,1; 12,49,3).

Oliver kunde också läggas in i olivolja 
(Plinius d.ä., Nat. 15,16; Apicius 1,14), oliv-
olja med mastika (en form av kåda) (C 7,7; 
Col 12,49,1–2), eller i amurca (Plinius d.ä., 
Nat. 15,16), och de sistnämnda bör ha varit 
utpräglat bittra. Slutligen förekom det även 
soltorkade oliver. Dessa torrsaltades under 
ett antal dagar, varpå de lades i solen för att 
torka (C 7,7). I vissa fall serverades oliverna 
med inlagda kryddor, och det förekom även 
att de lades in tillsammans med kryddor:

gör ljus, mörk och skiftande epityrum 
så här: ta bort kärnorna ur ljusa, mörka 

Jordbruksverktyg, flätade korgar och behållare. Relief från tidig kejsartid. 
Musée Municipal, Sens, Frankrike. 
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och skiftande oliver. Lägg in dem så här: 
Krossa dem, tillsätt olja, ättika, korian-
der, spiskummin, fänkål, vinruta, mynta. 
Lägg in det i en liten burk. Det skall vara 
olja så att det står över (C 119).

Också när det gäller frukt fanns det en upp-
sjö av olika konserveringsmetoder. Den bil-
ligaste, och förmodligen, mest använda var 
soltorkning (C 7,4; 143; Col 12,14–16). Äpp-
len, päron, fikon och inte minst druvor tor-
kades för att skapa en ogynnsam miljö för 
mikroorganismer som mögelsvampar och 
jästsvampar.67 Äpplen och päron delades 
i två eller tre delar vilka fick torka i solen, 
medan fikon torkades hela. En annan – för 
oss mera oväntad metod – var att låta röka 
druvor till russin. Cato beskriver hur dru-
vorna lämpligen hängdes upp i smedjan för 
att på så sätt bli rökta (7,2).

Som redan nämnts konserverade man 
även frukt genom att lägga in den i en ”sock-
erlag” av koncentrerad druvmust eller ho-
nung, en tradition som för övrigt lever kvar 
än idag i grekland. De inlagda frukterna är 
inte bara oerhört söta; de får även en mycket 
speciell geléartad konsistens med ett visst 
tuggmotstånd. De frukter man lade in var 
i vissa fall syrliga i sig själva, medan andra 
var söta redan från början. Bland annat lade 
man in rönnbär, mullbär, vindruvor, päron, 
plommon, körsbär och kvitten (C 7,2; 7,4; 
143; V 1,58–59; Apicius 1,12,3–6; Palladius 
3,25,8). Ett intressant faktum är att de sist-
nämnda utgör det etymologiska ursprunget 
till vårt ord marmelad, kvitten inlagda i ho-
nung hette på grekiska melimelon (Martialis 
13.2).68 Columella skriver: ”överhuvud har 
jag ansett, att måste ge det allmänna rådet 
att det inte finns någon frukt, som inte kan 
läggas in i honung” (12,10,5). Också omogna 
valnötter med det yttre gröna skalet bortta-
get lades in i honung (Palladius 2,15,19).

Som redan vidrörts fungerade även alko-

hol – olika former av vin: passum och lora 
– som konserveringsmedel för frukt (C 7,2; 
Col 12,10,4). Man lade in omogna päron i pas-
sum, en form av sött russinvin. Vindruvor la-
des på samma sätt in i lora, ett vinsubstitut 
gjort på resterna av pressningen av druvor. 
Vindruvor kunde också läggas in direkt i 
dessa rester av skal och frön.

mejeriprodukter
Under romersk tid förekom flera former av 
mejeriprodukter: färsk mjölk, filbunke, oli-
ka former av ost samt smör. Av två skäl var 
det framför allt ost som var viktigt i kost-
hållet: den begränsade hållbarheten för den 
färska mjölken i det varma klimatet och det 
faktum att djuren kunde beta långt ifrån 
gården. Fåren var i många fall på sommar-
bete i bergstrakterna (V 2,1,16; 2,2,9), långt 
ifrån något större samhälle där man kunde 
få avsättning för färska produkter (Col 7,8,1). 
Sommarbetet sammanföll dessutom med 
den period som Varro menade var bäst för 
osttillverkning (2,11,4).

Man kan betrakta ost som en form av 
konserverad mjölk, ett livsmedel med lång 
hållbarhet och som därtill kunde transpor-
teras.69 Som redan framgått var olika former 
av konservering viktiga, och det finns därför 
skäl att diskutera osttillverkningen mera in-
gående. Men låt oss inledningsvis se närma-
re på de andra mejeriprodukterna och skälen 
till att de hade så pass begränsad betydelse 
i kosthållet.

Ordet för smör i latin – butyrum – är 
ett grekiskt inlån och betyder helt enkelt 
”ko-ost”; även om det förekom smör gjort 
på getmjölk avsågs normalt smör gjort på 
komjölk. Nötkreatur hölls emellertid inte i 
första hand för mjölkens eller köttets skull 
utan som dragdjur.70 I det heta Medelhavs-
klimatet härsknade smöret snabbt och man 
hade rik tillgång på olivolja; smör användes 
därför i princip inte i kosten i denna del av 
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riket. Däremot förekom det bland barbarer-
na, berättar Plinius d.ä (Nat. 11,239; 28,133).  
Istället var smör i Medelhavsregionen en 
viktig beståndsdel i medikamenter och sal-
vor, som användes inom veterinärmedicin 
(Col 6,12,5), medicin (Celsus 3,22,14; 5,15; 
8,4,19) och spädbarnsvård (Plinius d.ä., Nat. 
11,239).

Mjölk åts i första hand i form av filbunke 
– oxygala – det vill säga fermenterad, färsk 
mjölk som måste ha haft en mycket begrän-
sad hållbarhet (Plinius d.ä., Nat. 28,134; Api-
cius 7,13,9). Det finns skäl att tro att mjölk i 
första hand konsumerades på landsbygden 
under de perioder av året, då djuren inte be-
tade allt för långt från den egna gården. Co-
lumella skriver att fåret: ”… mättar […] inte 
bara oss på landsbygden med ett överflöd av 
mjölk och ost utan pryder även finare folks 
middagsbord med angenäma och mångfal-
diga rätter” (7,2,1). Att mjölk förekom i mer 
välbärgade hem, bekräftas av ett mindre an-
tal recept i Apicius kokbok i vilka den ingick 
(1,7; 4,13; 5,1,3). Efter denna korta översikt av 
andra mejerivaror, kan det vara på sin plats 
att diskutera ost och ostillverkning.

Under romersk tid förekom flera tillverk-
ningsmetoder och därmed en rad olika sor-
ters ost, och i flera fall lever traditionerna 
kvar än i dag. grovt sett skilde man mellan 
mjuk ost – caseus mollis – med begränsad 
hållbarhet, respektive ”torr”, det vill säga 
hård ost, som med fördel kunde lagras. I en 
senantik källa – Diocletianus’ prisedikt (301 
e.Kr.), i en tariff som anger maximipriser för 
olika varor – tas dessa former av ost upp i 
helt olika sektioner. ”Torr” ost – caseus ari-
dus – placerades i samma kategori som salt 
fisk, vilket säger mycket om hur man såg på 
denna typ av ost. Liksom i fallet med saltad 
småfisk åts den hårda osten gärna med bröd. 
Mjuk ost står i sin tur omedelbart efter får-
mjölk (Edictum Diocletiani de pretiis rerum 
venalium 6,96 respektive 5,11).71 

Att försöka identifiera och klassificera 
ostar som förekommer hos de antika skrift-
ställarna är en svår uppgift, och i forsknings-
litteraturen finner vi många olika åsikter om 
hur man bäst benämner dem. Romarna an-
vände olika ystningsmetoder och lät göra 
både sötmjölksost och surmjölksost. Ett ex-
empel på den sistnämnda återfinner vi hos 
Columella: 

gör kvarg på följande sätt: Ta en ny kru-
ka och borra hål i den vid botten. Stop-
pa sedan igen hålet du har gjort med en 
propp av trä, fyll kärlet med så färsk får-
mjölk som möjligt och lägg i små knippor 
av gröna kryddväxter: grekisk oregano, 
mynta, lök och koriander. Lägg ner dessa 
örter i mjölken, så att de hopbundna än-
darna av knippena sticker upp. Efter fem 
dagar tar du bort proppen, med vilken du 
täppte igen hålet, och släpp ut vätskan, 
men då det börjar rinna mjölk sätter du 
igen hålet med samma propp. Då tre da-
gar till gått, släpper du ut vätskan, så som 
jag har sagt ovan, tar bort knippena med 
kryddor och kastar dem. Strö sedan lite 
torr kryddtimjan och torr sommarkyndel 
över mjölken och tillsätt finskuren pur-
jolök, så mycket du vill, och blanda om. 
Släpp åter ut vätska efter två dagar, täpp 
igen hålet, tillsätt så mycket finmalet salt, 
som du anser tillräckligt, och blanda om. 
Sätt sedan på ett lock och bestryk <med 
gips> (12,8,1–2).

Detta sätt att tillverka ost är slående likt 
de traditionella metoder man använt vid 
osttillverkning i Norden. Men istället för 
oregano, mynta, koriander, kyndel, timjan, 
lök och purjolök, som i detta recept, har 
man i Sverige använt kummin och gräslök. 
Det karakteristiska för surmjölksost är att 
man inte tillsatt löpe, utan mjölken ystades 
i detta fall genom en mjölksyrakultur. Med 
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andra ord var det syrakulturen som var det 
som fick proteinet och fettet i mjölken att 
koagulera och bilda ostmassan: sköret.

En annan, och som det förefaller vanliga-
re, form av ost var sötmjölksost eller löpeost. 
I detta fall har man använt någon form av 
löpe, antingen animaliskt eller vegetabiliskt, 
för att få mjölken att koagulera. De som an-
vänder traditionellt löpe idag använder sig 
framför allt av löpmagen, abomasum, från 
kalvar inte äldre än trettio dagar. I denna 
finns nämligen ett proteinspjälkande en-
zym, kymosin, som gör att man får fram en 
ostmassa.72 Under romersk tid använde man 
sig vanligen av löpe från lamm och killingar, 
i vissa fall istället från hare och kyckling (V 
2,11,4; Col 7,8,1; Plinius d.ä., Nat. 11,239; Pal-
ladius 6,9,1). 

Lika vanligt, om inte vanligare, var vege-
tabiliskt löpe. Det rörde sig då främst om 
sav från fikonträdet, en osttillverkningstra-
dition som omnämns redan av Homeros (Il. 
5,902). Denna sav fick man fram genom att 
skära av ännu gröna grenar (Hippokrates, 
Vict. 2,51; V 2,11,4; Col 7,8,1–2). Varro be-
skriver att det var därför som herdarna lät 
plantera fikonträd vid små tempel helgade åt 
Rumina, en gudinna som beskyddade am-
mande barn och diande djur. Vidare berät-
tar han hur man här lät offra mjölk i stället 
för det sedvanliga offret av vin (2,11,5–6). En 
annan form av vegetabiliskt löpe man an-
vände var blommorna av vild kardon (Cy-
nara cardunculus) (Col 7,8,1; Palladius 6,9,1).73

Hur gick man då tillväga vid tillverk-
ningen av löpeost? Den mjölk man mjölkat 
på morgonen eller vid middagstid, beroende 
på årstiden, förvarades i en stäva, i vilken 
tillsattes en mycket liten mängd animaliskt 
löpe – av en olivs storlek – till två congii mjölk 
(omkring sju liter) (V 2,11,4). Ibland förekom 
det att man i detta skede tillförde kryddor: 
timjan eller färska pinjenötter (Col 7,8,6–7). 
Stävan placerades därefter en bit från elden 

för att mjölken skulle bli spenvarm och koa-
gulera. Numera rekommenderar man en 
temperatur på 36° C.

Ostmassan som bildades kunde pressas 
för hand och säljas helt färsk, vilket var den 
form av ost som Augustus föredrog. Vid 
tillverkningen av ostar, som skulle lagras, 
lades ostmassan istället i påsar, korgar el-
ler keramik- eller träformar, och när osten 
blivit fastare lade man en tyngd på den för 
att pressa ut all vassla.74 Vasslan är en tunn 
vätska innehållande små partiklar av mjölk-
proteiner. Vad man sedan gjorde med den-
na vätska finns inte beskrivet, men vi vet att 
vassla kunde kokas upp för att framställa ca-
seus recocta, det vill säga det som idag heter 
ricotta (ital.).75

Men om vi återgår till löpeosten, var nästa 
steg att ta ut osten ur sin form, varpå man 
strödde salt på osten för att bevara den och 
dra ut ytterligare vätska. Slutligen tvättades 
den och lades i ett svalt utrymme för att lag-
ras. Om osten inte saltats allt för hårt lever 
vissa former av godartade bakterier kvar, vil-
ket bidrar till att ostens smak förändras, för-
stärks och utvecklas över tid (V 2,11,4; Col 
7,8,1–7).76 

Saltet bidrog som sagt till att bevara os-
ten, men man använde även andra metoder 
som torkning eller rökning. Osten kunde 
rökas med äppelved, vilket bör ha gett en 
aromatisk smak, eller med halm (Col 7,8,7; 
Martialis 13,32). Ytterligare ett sätt att be-
vara osten var att lägga den i saltlake (C 88; 
se även Geoponika 18,19), precis som dess 
moderna motsvarighet feta (grek.). I det ro-
merska riket förekom en omfattande han-
del med ost, och ostar kunde transporteras 
långa sträckor. Till Rom kom ost från bland 
annat från nuvarande Ligurien, Umbrien, 
Toscana och Lazio i Italien liksom från Lan-
guedoc i Frankrike (Martialis 1,43,7; 3,58,35; 
12,30–32; Plinius d.ä., Nat. 11,240).77
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transport
Under romersk tid förekom en synnerli-
gen omfattande transport av livsmedel. 
Från gårdar som låg i städernas omland 
levererades färska grönsaker och frukt, le-
vande djur, ost, vin och mycket annat. Vid 
sidan av detta ägde en storskalig transport 
rum av framför allt baslivsmedlen spann-
mål, olivolja och vin, vilka många gånger 
kunde transporteras mycket långa sträckor.  
Mindre uppmärksammat är att andra livs-
medel också var föremål för långväga handel. 
Skinkor från Hispania (Strabo 4,3,2), ostar 
från gallia (Martialis 12,32), plommon och 
fikon från grekland (Juvenalis 3,82), linser 
från Egypten (Martialis 13,9) och dadlar 
från Syria (V 2,1,27) är bara några av ganska 
många livsmedel som var föremål för lång-
väga transporter.

I det romerska Italien fanns en stor be-
folkning, inte minst i städerna, som omöj-

ligen kunde mättas av det som kunde 
frambringas i det egna området; det gällde 
särskilt staden Rom.78 Som redan påtalats 
fick därför omfattande mängder baslivsme-
del föras in från andra delar av riket, och det 
är med påtaglig bitterhet som Varro (116–27 
f.Kr.) konstaterar att familjefäderna lämnat 
landsbygden och lantbrukets vedermödor 
och att såväl vin som vete infördes från fjär-
ran liggande landområden:

Då nu alltså familjeöverhuvudena i re-
gel lämnat skäran och plogen, gömt sig 
innanför stadsmurarna och rör händerna 
hellre på teatern eller på cirkus än på åk-
rarna och i vingårdarna, anlitar vi entre-
prenörer för att transportera hit spann-
mål från Afrika och Sardinien för att 
göra oss mätta och lastar vinskörden från 
öarna Kos och Chios på fartyg (2,pf.3).

Relief av transportkärra med två massiva hjul, dragen av oxar. Tidig kejsartid. 
Efter kopia i Museo della civiltà romana, Rom. 
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Varro var ingalunda ensam om att hysa den-
na åsikt; kejsar Tiberius (14–37 e.Kr.) som 
levde något senare än Varro, citeras av his-
torikern Tacitus (ca 55–120 e.Kr.):

Men ingen träder, vid Hercules, fram 
och talar om Italiens beroende av andra 
länder, om romerska medborgares liv 
som dagligen beror på havets faror och 
stormarnas. Och om icke provinserna 
med sina resurser bringade hjälp åt både 
herrar och slavar och åt åkerbruket, skall 
våra betesmarker och lantegendomar 
föda oss? Detta, mina herrar, är kejsarens 
bekymmer (Ann. 3,54).

Beroendet av dessa baslivsmedel var enormt, 
och det krävdes en stor handelsflotta för att 
transportera de stora mängderna spannmål, 
olivolja, vin och andra varor. Den omfattan-
de handel som pågick, skymmer lätt det fak-
tum att Italien i sig var synnerligen bördigt 
och att mycket av de livsmedel som behöv-
des kom från städernas omland. Det speg-
las tydligt i resonemang vi finner hos Cato, 
Varro och Columella och den vikt dessa lade 
vid var en gård låg (C 1,3; 7,1; 8,2; V 1,16,3; 
Col 1,3,3). 

En gårds läge var av stor betydelse för 
dess värde, den avkastning den kunde ge, 
och inte minst för vilka grödor man lämp-
ligen borde odla. Här fanns ett flertal fak-
torer att ta hänsyn till för att få en uppfatt-
ning om hur lönsam ens investering kunde 
bli. Fanns det bra vägar på vilka man kunde 
föra ut sina varor? Var dessa vägar trygga el-
ler förekom det landsvägsrövare och väpnade 
överfall i trakterna?79 Mindre fruktade, men 
lika besvärliga som rövare, var militären, ef-
tersom de ofta krävde härbärge och kunde 
plundra (Col 1,5,7). Låg gården nära någon 
farbar flod? Som alltid sattes lönsamheten i 
första rummet, vilket Varro är noga med att 
understryka:

För det fjärde ger transporterna samma 
egendom större avkastning, om det finns 
vägar, där vagnar lätt kan ta sig fram, el-
ler floder i närheten där man kan gå upp 
med fartyg, ty vi vet ju att mycket forslas 
ut från och in till godsen på dessa båda 
sätt (1,16,6).

När Varro talar om att mycket forslas in, 
avsåg han sannolikt olika former av jord-
bruksredskap och föremål som användes 
vid framställningen av livsmedel, till exem-
pel kvarnstenar. Som redan vidrört använ-
des mänsklig avföring som gödsel, och en 
del av denna bör ha kommit från städerna 
(Valerius Maximus 1,7 ext. 10). Däremot 
kan det endast i ringa utsträckning ha rört 
sig om ditforsling av livsmedel. På landsbyg-
den var man nämligen i det närmaste helt 
självförsörjande vad gällde livsmedel, vare sig 
det rörde sig om småbönder eller storskaliga 
slavjordbruk. 

Ser man till exempelvis Catos föreskrifter 
för slavarnas kosthåll, är det egentligen bara 
två saker som man själv inte kunde produ-
cera, salt och hallec, produkter som härstam-
mar från havet. Han framhåller att slavarna 
skall äta sådant som normalt sett inte kunde 
omsättas i pengar eller som hade ett relativt 
ringa värde. Det var jordbruksprodukter 
som var svåra att lagra eller svårsålda: ned-
blåsta oliver som legat på marken, vin som 
surnat, lora (vin gjort på restprodukter efter 
vintillverkningen) och fikon, som förmodli-
gen fanns i överflöd (56–58). 

Att vara självförsörjande på gården fram-
hålls starkt av lantbruksförfattarna; det 
framgår tydligt av deras skrifter att detta 
handlade om betydligt mer än sunda finan-
ser, det var ett högt satt ideal. De allra mest 
förmögna hade också som ideal att deras 
hushåll i staden skulle förses med livsmed-
el som odlats eller fötts upp på deras egna 
egendomar. Som ett slags moralisk motsats 
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till att man var självförsörjande, framhåller 
Varro hur man på Via Sacra kunde köpa 
frukt för guldmynt (2,10). Via Sacra – san-
nolikt Roms mest exklusiva gata – var näm-
ligen sinnebilden för överdåd och slöseri. 
Om vi får tro de romerska skriftställarna var 
det åtskilliga förmögna som inte höll sig till 
sina ideal utan köpte livsmedel i städernas 
saluhallar och på dess marknader.

Plinius d.ä. framhöll att trädgårdstäppan 
var den fattiges gård, och det är tydligt att 
det inne i städerna förekom viss odling (Nat. 
19,51–52).80 Trots detta fördes åtskilligt in 
från den omgivande landsbygden. Cato och 
Varro rekommenderar dem som har en gård 
som ligger nära ett större samhälle eller stad 
att ha en trädgård med fruktträd och nöt-
träd, att odla grönsaker samt att odla blom-
mor till kransar, exempelvis violer och rosor 
(C 7,1; 8,2; V 1,16,3).

I de flesta städer och samhällen i Italien 
hade man återkommande marknadsda-
gar – nundinae – vars latinska namn visar 
att de hölls var nionde dag om man räknar 
enligt romerskt sätt; enligt vårt sätt att räk-
na inträffade de var åttonde dag. Hit kom 
lantbrukare och småbönder för att sälja sitt 
överskott, och här hittade man även kring-
resande handelsmän som förde med sig 
varor som ost eller honung. Marknaderna 
öppnade redan i gryningen och därför fick 
de som förde in varor från den kringlig-
gande landsbygden komma resande dagen 
innan.81 I diktverket Moretum odlar slav-
bonden Simulus grönsaker på en liten lott 
utanför sin boning och säljer dem sedan i 
 staden:

Denna gröda var ej för dess herre (mer 
sparsam fanns ingen),

utan avsedd för folket. Var åttonde dag 
tog han vägen

in till staden, med tungt lass varor bun-
det på ryggen,

vänder sen avlastad hem, fast med bör-
sen tyngd utav koppar (77–8082).

Simulus, som synbarligen var mycket fattig, 
fick bära bördan på sin egen rygg, andra lät 
transportera varor på mulor och åsnor för-
sedda med klövjesadlar. Antingen sköttes 
transporten av jordägaren själv, som använde 
sig av egna eller inhyrda djur (Col 1,3,4), el-
ler också sköttes den av handelsmän. Varro 
beskriver hur hela hjordar av mulor ägdes 
av handelsmän, vilka använde dem för att 
transportera vin, olivolja och spannmål från 
inlandet till kusterna (2,6,5, se även Col 7,1,3). 

Åsnor och mulor användes också för att 
dra lättare vagnar, medan oxar drog de stör-
re och tyngre. I staden Rom, med sin besvär-
liga trafiksituation, fick tyngre vagnar en-
dast föras in i staden nattetid. Undantagna 
var bara transporter till tempelbyggen och 
offentliga byggnadsverk som till exempel ak-
vedukter, som fick ske under dagtid och för 
vilka man hade särskilda tillstånd.83 För att 
förse en storstad med alla livsnödvändighe-
ter krävdes en enorm transportapparat. På 
natten drog män pråmar längs Tibern under 
rop och skrik (Martialis 4,64,21–24), och det 
var inte mindre tyst längs stadens gator och 
gränder. Juvenalis beskriver storstadsnat-
tens buller och bekymmer i sin tredje satir:

Här dör mången av sömnlöshet, en 
krämpa som skylles

osmält föda som stannat kvar i den vär-
kande magen.

Vilka hyresrum ger rum åt sömn?  
I Rom sover bara 

riktigt förmöget folk. Här redan sjuk-
domens upphov! 

Vagnarnas framfart i trånga gator och 
herdarnas gnat 

på hjorden som tredskas kan störa 
sömnen för sälar – ja, Claudius! 
 (3,225–230).
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Att slaktdjuren själva fick gå in i städerna 
– så som i ovanstående exempel – var na-
turligtvis både enkelt och billigt. Men, som 
redan framgått, fick åtskilliga andra livs-
medel föras in till städerna med hjälp av oli-
ka transportmedel. Trots att Rom var känt 
för sina välbyggda vägar, var framför allt 
tunga vagnstransporter, det vill säga vagnar 
dragna av oxar, oerhört kostsamma. 

Beräkningar byggda på antika skriftkäl-
lor, bland andra Diocletianus prisedikt, vi-
sar att en last av spannmål på 550 kilo blev 
mer än 50 procent dyrare för en sträcka på 
150 kilometer. Samma mängd spannmål, 
som transporterats från hamnen i Alexan-
dria i Egypten till Roms hamnstad Ostia, 
hade bara ökat i kostnad med 2 procent. 
Men dessa skeppsfarter kunde bara ske un-
der en begränsad tid av året, främst som-
marmånaderna. På senhösten och vintern 
fick skeppen ligga i hamn på grund av de 
svåra stormarna. 

Att transportera varor med pråmar och 
slupar längs floder kostade tre till fem gång-
er så mycket som med ett skepp till havs, 
men var trots detta betydligt billigare än att 
frakta dem till lands.84 Att förvärva en gård 
i närheten av en flod innebar således stora 
fördelar, precis som Cato och Varro fram-
håller. Eller om den låg nära en stad, kunde 
man föra dit färska grönsaker, kryddor och 
inte minst blommor.

epilog: ett levande 
kulturarv med antika rötter 
En hel del av det som förekom i den romers-
ka kosten, återfinner vi i de olika regionala 
köken i Italien än idag. Och även om det bör 
understrykas att en rad olika influenser – 
bland annat germanska och arabiska – har 
kommit att förändra kosten, tyder likhe-
terna mellan den romerska kosten och da-
gens italienska kök på en kontinuitet mellan 
dem. Klimatet och odlingsförhållandena är 

de samma idag som de var för två tusen år 
sedan, och mycket av det man odlade då od-
las fortfarande. Bröd, vin och olivolja utgör 
ännu en central del av kosten, och i exem-
pelvis det toskanska köket liksom i dagens 
romerska kök spelar baljväxter en framträ-
dande roll. 

Det är i första hand de vanliga livsmedlen 
i vardagskosten som har kommit att över-
leva. De mest förmögnas excesser har helt 
försvunnit, och ingen förvånas kanske över 
att påfågelhjärna eller papegojtungor inte 
längre åtnjuter någon som helst popularitet. 
Däremot tillverkas ett antal av de livsmedel 
som finns beskrivna hos Cato, Varro och 
Columella, än idag i traditionella samman-
hang i Medelhavsområdet. De löpeostar 
som gjordes på fårmjölk bör ha liknat da-
gens pecorino, som tillverkas i Toscana, La-
zio och på Sardinien. Columella beskriver 
hur blommorna av vild kardon (Cynara car-
dunculus) med fördel kan användas som löpe, 
och i Spanien fortlever denna traditionen än 
idag i form av: Los Pedroches-ost.85 

Traditionen att äta inälvsmat, som trip-
pa (ital.) – komage – och pagliata di vitello 
(ital.) – kalvtarmar och korv sträcker sig 
tillbaka till romersk tid. Som vi sett är den 
lukanerkorv som tillverkades efter ett recept 
hos Apicius (se ovan), så lik senare tiders sa-
lami att det inte kan råda något tvivel om 
att denna utgör ett romerskt arv. På samma 
sätt är det tydligt att den form av saltade och 
lufttorkade skinka, som finns beskriven hos 
Columella, lever kvar i form av portugisisk 
presunto, fransk Bayonne och italiensk pro-
sciutto crudo, det vill säga skinkor på vilken 
man lagt en tyngd under saltningsprocessen 
för att få ut så mycket vätska så möjligt, vil-
ket ger dessa skinkor deras karakteristiska 
platta form. 

Relativt lite i de regionala köken – efter-
rätter och bakverk undantagna – präglas av 
den sötma som var så framträdande i de för-
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mögnas kost. Men det finns en del sötsura 
rätter, som cipolline in agrodolce (ital.): små-
lökar i en sötsur sås bestående av vinäger, 
socker, prosciutto och svartpeppar. Denna 
rätt är mycket lik de recept man finner i 
Apicius kokbok (7,14), men om det handlar 
om en tradition som sträcker sig tillbaka till 
romersk tid är omöjligt att veta. Socker har 
i detta recept ersatt honung, sannolikt mest 
för att socker numera är förhållandevis bil-
ligt. 

Helt har de antika sötningstraditionerna 
inte dött ut, utan det finns ännu vissa som 
lever kvar. I Apulien tillverkar man idag vin-
cotto (ital.) – ”hopkokt vin” – som motsvarar 
de antika sapa eller defrutum. Denna tradi-
tion hittar man även i dagens Turkiet (vilket 
också var en del av det romerska riket), där 
man gör pekmez (turk.) av i första hand dru-
vor. I grekland lägger man in frukt och bär 
i sirap – som sura körsbär – vilket tydligtvis 
är ett antikt arv.

Likaså utgör örtkryddornas framträdan-
de roll i de olika regionala köken i Italien en 
tydlig tradition med djupa rötter, även om 
det bör understrykas att ett antal av dessa – 
däribland dill – försvunnit ur de regionala 
italienska köken. Ett för romarna centralt 
livsmedel – garum, den fermenterade fisk-
såsen – har emellertid helt försvunnit från 
dagens kök trots att det skulle ha haft för-
utsättningarna att leva kvar. Förklaringen 
till detta står möjligen att finna i det faktum 
att det inte tilltalade germanerna som kom 
att ta kontrollen över det sönderfallande ro-
merska riket. Det framgår med stor tydlig-
het av ett brev av Anthimus, som var sände-
bud och ambassadör för östgoternas konung 
Theoderik den store (493–526 e.Kr.), ett 
brev riktat till frankernas konung Theude-
rik (511–534 e.Kr.). Han skriver där: ”Ty li-
quamen [garum] förbjuder vi helt och hållet” 
(De observatione ciborum 9).

Det förmodligen viktigaste skiftet i 
Medel havsköken var emellertid de traditio-
ner som kom med kulturväxter vilka har sitt 
ursprung i Sydamerika. Flera arter ur po-
tatissläktet spelar således en stor roll i da-
gens kosthåll, nämligen tomat och potatis.  
Tomatens betydelse kan knappast överskat-
tas, och potatis förekommer långt mer i Ita-
lien än man kanske föreställer sig, inte bara 
i form av gnocchi utan även som ett sätt att 
få vissa såser att bli tjockare och mjukare i 
smaken. Ett exempel på det sistnämnda är 
att man lägger potatiskuber i kokvattnet 
till pastan; den sönderkokta potatisen ger 
just pesto en mera avrundad smak. Polenta, 
som idag görs på majs, fanns redan under 
romersk tid, men framställdes då av hirs. 
Paprika och chili har också kommit att få 
stor betydelse, inte minst den sistnämnda 
har en framträdande roll i det kalabriska  
köket. 

Kokkonsten i Italien har genomgått stora 
förändringar, där nya livsmedel som tomat, 
potatis, aubergine (melanzane) och squash 
(zucchini) har fått en framträdande roll, sam-
tidigt som åtskilligt av den matkultur som 
förekommer hos lantbruksförfattarna Cato, 
Varro och Columella lever kvar. Dessa för-
fattare lade, som redan framgått, stor vikt 
vid hur man bäst bevarade olika livsmedel, 
inte minst vid olika metoder för konserver-
ing. Merparten av dessa konserveringsmeto-
der lever kvar i Medelhavsregionen än idag. 
Att traditionerna för tillverkningen av kon-
serverade livsmedel – såsom skinkor, ostar 
och inlagda frukter – har överlevt tidens 
tand är ingen slump. En jämn tillgång på 
livsmedel var helt enkelt livsnödvändig, till 
skillnad från olika former av kryddningar 
som har kunnat ändras som ett resultat av 
olika kulturkontakter och personliga prefe-
renser.



Gravrelief över en romersk läkare. Överst visas en del av hans kirurgiska instrument. Ormen i trädet är 
en symbol för hans yrke, och hans lärdom betonas av tjänaren som räcker honom en bokrulle. Att prästen 
i mitten har fört en flik av sin toga över hjässan, visar att han förrättar ett offer på det bukranieprydda 

altaret. Altes Museum, Berlin



david dunér

DET ROMER SK A LANTLIVETS 
MEDICIN OCH HUSKUR ER

Livet är som en bubbla, kan när som  
helst brista. ”Jag tycker”, skriver den åttio-
årige lantbruksförfattaren Marcus Teren-
tius Varro, ”att jag måste skynda mig, ty om 
människan, som det sägs, är en bubbla, så är 
en gammal man det desto mera.” Jag måste 
därför ”samla ihop min packning innan jag 
ger mig iväg bort från detta livet” (1,1,1). Så 
inleder han sitt verk Res rusticae från mit-
ten av första århundradet f.Kr. om konsten 
att sköta en lantgård. Livet är skört, stän-
digt hotat av sjukdomar, olyckor, bristande 
hälsa, ohälsosamma vindar, stillastående 
vatten som på kort tid kan bryta ner en livs 
levande, frisk människa tills att hon till 
slut är förlorad till mörkret och kylan. Var-
ros liksom många andra agrara författares 
lantbrukstexter, som Cato den äldres, Co-
lumellas och Palladius, handlar ytterst om 
hur människor kan uppehålla sina liv, få 
mat på bordet, överleva och motstå nedbry-
telsen och döden. Mycket sägs om hur man 
behandlar djurens sjukdomar, dock förhål-
landevis lite om människans. Men bland alla 
råd om hur man tar hand om sin svinhjord, 
beskär sina vinstockar och fördelar arbetet, 
finner man också råd om hur man behåller 
sin hälsa, förlänger sitt liv, botar sjukdomar, 
lindrar skador, var man ska bo och vad man 
ska äta. Dödens tecken är otaliga, men inga 
siar om god och varaktig hälsa, skriver Pli-
nius d.ä. (23–79 e.Kr.) och han fortsätter: 
”F.d. censorn Cato kunde dock åt sin son 

liksom från något orakel förmedla insikten 
även rörande friska personer, att ungdomsår 
präglade av en gammal mans förstånd är ett 
förebud om för tidig död.” (Nat. 7,171)
 Humanmedicinen och huskurerna i de 
romerska agrara författarnas texter speg-
lar till stor del den romerska medicinen i 
deras samtid och dess influenser från den 
grekiska läkekonsten. Levnadsregler och 
dietregler tillmättes stor betydelse. Miljöns 
och klimatets – luftens, vindarnas, solens 
och årstidernas – inverkan på hälsan hade 
en given del. Vanliga var olika evakuerande 
behandlingar för att släppa ut osunda väts-
kor, uppkastningar, laxering och åderlåt-
ning. Det arkeologiska materialet avslöjar 
att förslitningssjukdomar i skelettet var van-
liga. Jordbruket och andra näringar förlitade 
sig alltjämt till övervägande delen på tungt 
kroppsarbete. Kroppen och muskelkraften 
var den främsta energikällan som överskug-
gar all vatten- och vindkraft. Arbetsfördel-
ningen, vad man skulle kunna säga själva 
energifördelningen av muskelmaskinernas 
resurser, är ett återkommande tema i lant-
brukstexterna. Columella beskriver slavar-
nas kroppsbyggnad och deras lämplighet för 
olika sysslor (1,9). Långa slavar passar bra för 
plogen, medan breda och armstarka lämpa-
de sig för arbete i vingården.
 De agrara författarnas texter bär också 
spår av behandlingsmetoder som kan leda 
längre tillbaka än till den grekiska medici-
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nens introduktion i Rom. Flera romerska 
källor, däribland Plinius d.ä. (Nat. 30,29), 
vittnar om religiösa och magiska föreställ-
ningar, praktiker för att hantera och ta till 
vara tillvarons krafter. Marcus Porcius Cato 
omnämner i sin bok om lantbruket, De agri 
cultura, offerriter till Mars och Silvanus för 
att behålla boskapens hälsa (83), offer av en 
sugga till skördegudinnan Ceres, offerkaka 
och bön till Jupiter och Janus att avvärja 
sjukdom hos sin familj: ”Fader Janus, när jag 
erbjuder dig denna strues, ber jag dig med 
goda böner att vara välvillig och nådig mot 
mig och mina barn, mot mitt hus och mitt 
husfolk” (134,2). Om något har vrickats ur 
led ger Cato denna trollformel:

Tag ett grönt rör, fyra eller fem fot långt, 
klyv det och låt två personer hålla det vid 
höften. Börja sjunga ”motas vaeta daries 
dardares astataries dissunapiter” medan 
de förs ihop (en annan källa ger texten 
”moeta vaeta daries dardaries asiadarides 
una petes” medan de förs ihop). Vifta med 
en kniv över. Då rörhalvorna förenats och 
berör varandra, tag röret i handen och 
skär av det till höger och vänster. Bind 
detta vid det vrickade eller brutna stället. 
Det kommer att botas. Sjung dock var-
je dag som följer: ”huat haut haut istasis 
tarsis ardannabou dannaustra” (en annan 
källa ger följande text för en vrickning: 
”haut hauat huat ista pista sista dannabo 
dannaustra”) (160).

Den symboliska handlingen helar, de delade 
rören förenas och blir till ett igen, såsom 
den brutna kroppsdelen blir hel. Detta åt-
följs av ordens kraft, den helande numen, en 
utommänsklig, transcendent kraft i orden. 
Formlerna som skulle sjungas var i latinska 
bokstäver och kunde påminna om latinska 
fraser men är i sig nonsens, utan uppenbar 
mening, vilket kan tyda på att ordens inne-

börd hade gått förlorade redan vid Catos tid.
 Även i Varros dialog finner man liknan-
de föreställningar. Stolo återberättar vad 
han hade hört av Tarquenna: ”… att när en 
mans fötter började värka, kunde han botas 
om han kom ihåg honom: ’Jag minns dig. 
Bota mina fötter! Må marken hålla kvar 
min plåga, och stanna kvar, min hälsa, här i 
mina fötter!’” (1,2,27). Detta skulle upprepas 
tre gånger nio gånger, samtidigt som man på 
fastande mage rör vid marken och spottar. 
Dessa magiska föreställningar som fram-
skymtar i texterna, med riter och formler, 
synes för oss avlägsna, fjärran de teoribyg-
gen som växer fram i den antika skolme-
dicinen ur vilken den moderna medicinen 
framgått. Men där finns ändå något, tron på 
ordets makt, sambanden mellan företeelser 
i verkligheten, analogitänkandet, och förli-
tandet på den beprövade erfarenheten, som 
är så tydlig i den folkmedicinska praktiken. 
Liksom mycket i dessa lantbrukstexter utgår 
kunskaperna från erfarenheter; metoderna 
hade prövats, de var inte tagna ur luften. 

den Hippokratiska medicinen
Den allmänna förståelsen under romarriket 
av människokroppen, sjukdomarna och de-
ras behandling vilade på den grekiska, hip-
pokratiska medicinen.1 De hippokratiska 
skrifterna, Corpus Hippocraticum, skrivna 
av den grekiske läkaren Hippokrates (460–
370 f.Kr.) och andra läkare i den hippokra-
tiska skolan, var för lång tid de mest infly-
telserika källorna för det man behövde veta 
i medicin.2 Läkekonsten, säger Hippokra-
tes, inhämtas på samma sätt som odling av 
plantor (Lex 3). Våra naturliga anlag är jord-
månen och lärarnas föreskrifter är sådden. 
Undervisningen under gosseåren är frönas 
läggande i jorden. Stället där undervisning-
en inhämtas är som den omgivande luften, 
ur vilken den växande plantan hämtar sin 
näring. Fliten är det på odlingen nedlagda  
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arbetet, och tiden ger kraft och styrka åt allt 
detta, så att det må komma till full mognad. 
På annat ställe tycker han sig finna en paral-
lell mellan jorden och magen: ”Vad jorden är 
för träden, är magen för djuren” (Hum. 11). 
På samma sätt som den gödslade jorden är 
varm om vintern, så är det också med ma-
gen. Den hippokratiska medicinens evaku-
erande behandlingsmetoder som vomering, 
lavemang och diures (ökning av urinproduk-
tionen) förklarar till viss del den fixering vid 
olika huskurer och örtmediciner, som man 
finner i de agrara texterna, som just fram-
kallar kräkning, släpper loss en hård mage 
och tömmer urinblåsan. Sammantaget lig-
ger den grekiska, hippokratiska medicinen, 
med sin humoralpatologi, sina evakuerande 
behandlingar och sitt beaktande av miljöbe-
tingelserna, till stor del grund för den för-
ståelse av människan och hennes hälsa som 
framskymtar i de agrara texterna. 
 Lantbruksförfattaren Cato uttrycker 
dock under förra hälften av 100-talet f.Kr. 
en stark avoghet mot grekiska läkare.3 I ett 
polemiskt utfall varnade han sin son, enligt 
Plinius d.ä. som uppvisade liknande käns-
lor inför grekiska läkare, för att dessa hade 
slutit sig samman i en konspiration för att 
mörda alla utlänningar, och förbjöd honom 
följaktligen att ha något som helst med dem 
att göra (Nat. 29,14). Sonen Marcus, vilket 
Plutarchos anför, gifte emellertid in sig i en 
av de helleniserade familjerna (Cato maior 
20,8). Innebörden av eden, som Plutarchos 
förklarar och som så fyllde Cato med sådan 
rädsla, var att de grekiska läkarna inte ville 
tjäna de barbarer som var greklands fiender, 
det vill säga romarna (Cato maior 23,4).4 Cato 
hörde till de ledande motståndarna mot det 
grekiska inflytandet. I sitt verk förespråkar 
Cato entusiastiskt traditionella romerska 
kurer, särskilt kål som närmast framstår 
som en universalmedicin, en panacea, lik-
som ett patriotiskt försvar mot det grekis-

ka inflytandet och ett uttryck för romersk 
självtillräcklighet. Men hans förhållande till 
det grekiska tänkandet är komplicerat, en 
blandning av avfärdande, lån, beundran och 
avsky. Samtidigt som han råder sin son att 
undvika grekernas läkekonst, var han, en-
ligt Plinius d.ä., väl insatt i den medicinska 
kunskapen (Nat. 29,15–16). Trots hans utfall 
mot den grekiska medicinen avslöjar hans 
text om lantbruket ett tydligt beroende av en 
grekisk sjukdomsuppfattning. En förklar ing 
till hans vrede över den grekiska läkekon-
sten kan vara bittra personliga erfarenheter 
av läkaren Archagathos (Nat. 29,12).5

 Vid sidan av de grekiska läkare, som slog 
sig ner i Rom, trädde också några romerska 
författare fram. Den tidigare nämnde Pli-
nius d.ä. skrev om människan i sin Naturalis 
historia från första århundradet e.Kr. Aulus 
Cornelius Celsus (25 f.Kr.–50 e.Kr.) skrev 
omkring år 25 e.Kr. ett betydelsefullt verk 
i åtta böcker om läkekonsten, De medicina, 
som handlar om hur man bäst bevarar häl-

En läkare lossar en pilspets från Aeneas’ ben med 
hjälp av en liten tång. Detalj av väggmålning från 
Siricus’ hus i Pompeji. Första århundradet e.Kr.
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san och där han även tar upp sådant som 
farmakologi, kirurgi och dietetik samt be-
skriver olika behandlingsmetoder, som till 
exempel åderlåtning.6 Columella använder 
Celsus encyklopediska verk, som även om-
fattar ett om jordbruk (vilken dock har gått 
förlorat), som viktiga källor och många av 
hans anteckningar om medicinska behand-
lingar på lantgården kommer just från Cel-
sus (jfr Col 1,8,4; 2,2,24–25; 2,9,11; 2,11,6; 
3,1,8; 3,2,24–27; 3,17,4).7

luften, vattnet ocH 
boningsorten

När man skulle utvälja en lämplig plats för 
sin lantgård tog de romerska agrara förfat-
tarna noga hänsyn till miljön, klimatet och 
omgivningarna, grundat till stor del på hu-
moralpatologins tankar om väderstreckens, 

vattendragens och höjdernas inflytande på 
hälsan. Det fanns onekligen miljöproblem 
även i det romerska samhällsbygget, sanitä-
ra olägenheter, förorenat vatten, dragiga och 
dåligt uppvärmda bostäder, malariamyggor, 
loppor, löss och annan ohyra. Hälsan tyck-
tes i någon bemärkelse vara beroende av lev-
nadsomständigheterna.
 Hos de agrara författarna återkommer i 
allt väsentligt den hippokratiska medicinens 
tankegångar om boningsortens betydelse för 
hälsan. Valet av plats att slå ner sina bopå-
lar skulle inte göras förhastat. Cato ger rådet 
när man ska köpa en lantgård att man ska 
ge akt på hur välmående grannarna ser ut 
(1,1–7). I en bra trakt ser man ut att må bra. 
Undersök därför väderförhållanden, helst 
ska gården ligga på en hälsosam plats vid fo-
ten av ett berg och vetta mot söder. gott om 
vatten ska där också finnas. Och kom ihåg, 
att det samma gäller för en åker som för en 
människa: ”Hur inbringande den än är, blir 
det inte mycket över om den kräver mycket 
underhåll” (1,6).
 Likaså betonas i Varros verk valet av en 
god plats för odlingen, en hälsosam plats 
där odlingarna inte förstörs av osunda kli-
matförhållanden (1,2,8). Det hälsosamma 
ligger inte i vår makt, säger Scrofa, utan det 
kommer av himlen och jorden, av naturen 
(1,4,4). Men det beror mycket på oss själva, 
hur vi kan göra det mindre skadligt. Därför 
är det av stor betydelse, var byggnaderna är 
belägna, hur stora de är och vartåt de vet-
ter med portar och fönster, för att därige-
nom kunna undvika den ohälsosamma luft 
som uppkommer av jord och vatten kring 
gården. Detta vetande är väsentligt: ”Har 
nu inte den berömde läkaren Hippokrates 
genom sin vetenskap under en pestepidemi 
räddat inte bara en åker utan snarare många 
städer?” (1,4,5). Varro själv räddade sina föl-
jeslagare och sin familj oskadda ur en epide-
mi, när hären och flottan var i Korkyra och 

Kirurgiska instrument. Från vänster: undersök-
ningsinstrument (nu böjt), bensåg, spatel (antingen 
för att hålla ner tungan eller smörja salva med), och 

tång. British Museum, London. 
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husen var fulla av sjuklingar och avlidna, 
genom att öppna nya fönster och släppa in 
nordanvinden och tillsluta andra (1,4,5). 
 Varro uppehåller sig därför i sin dia-
log mellan Scrofa och Fundanius vid nog-
granna råd inför anläggandet av en lantgård 
(1,12,1–3). Huvudbyggnaden, berättar den 
lantbrukskunnige Scrofa, bör läggas vid fo-
ten av ett skogsklätt berg och vara omgiven 
av vida betesmarker, där hälsosamma vin-
dar kan blåsa över ägorna. Om den också är 
vänd mot vårdags- och höstdagsjämningar-
nas soluppgångar är detta särskilt gott, ef-
tersom detta innebär skugga på sommaren 
och sol på vintern. Tvingas man dock av 
någon anledning bygga sitt hus vid en flod 
ska man tänka på att inte placera det allt-
för nära, då vattnet om vintern kommer att 
vara ohyggligt kallt och om sommaren all-
mänt ohälsosamt. Delvis av samma anled-
ning bör man också undvika kärrmarker. I 
en intressant passage föregriper Varro en te-
ori om mikroorganismer som orsak till sjuk-
domar (1,12,2).8 Ur dessa kärrmarker händer 
det nämligen, säger Scrofa, att ”vissa mycket 
små djur, som ögonen inte kan urskilja, ut-
vecklas, kommer in med luften in i kroppen 
genom munnen och näsan och förorsakar 
svåra sjukdomar.” Lite uppgiven inför dessa 
svårundvikliga omständigheter sade Funda-
nius: ”’Vad skall jag göra, om en egendom av 
det där slaget har kommit i min ägo genom 
arv, för att sjukdomen inte skall skada oss 
så mycket?’ – ’Det där kan till och med jag 
svara på’, sade Agrius: ’Sälj den, så dyrt som 
möjligt eller överge den, om du inte kan sälja 
den!’” Scrofas mindre drastiska råd är i stäl-
let att man i möjligaste mån bör undvika att 
placera byggnaden i en dalsänka, utan hellre 
uppföra den på en högre liggande plats, där 
vindarna lättare kan skingra det skadliga. 
Sådana platser, som belyses av solen under 
hela dagen, är dessutom hälsosammare av 
den anledningen att alla de små djur som 

föds under dagen antingen blåser bort eller 
förgörs av torka.
 Lantlivet är på det hela taget nyttigt, häl-
sosamt och ett gott sätt att förtjäna sitt up-
pehälle. Våra förfäder, säger Varro, arbetade 
endast var åttonde dag i staden, resterande 
sju dagar höll de till på landet och skötte 
sina egendomar. På så sätt höll de åkrarna 
bördiga genom skötsel och sig själva starka-
re till hälsan. Som en extra fördel, hade de 
dessutom inte då heller behov av grekernas 
idrottsanläggningar inne i städerna (2,pf.1–
2). Lantlivets lov får sitt poetiska uttryck i 
Vergilius lärodikt i hexameter, Georgica (ca 
30 f.Kr.), där han besjunger – sannolikt med 
sakuppgifter hämtade från Varro – spann-
målsodlingen, vin- och olivodlingen, djur-
skötseln och biodlingen.9 Det lugna, idyl-
liska livet på landet kontrasterar mot den 
tilltagande romerska urbaniseringen – i ett 
tema från Horatius, beatus ille, lovprisning-
en av lantlivets behag (Epod. 2,1). I Ciceros 
verk om ålderdomen, Cato maior de senectute 
(44 f.Kr.) läggs orden i Catos mun, denne 
långlivade lantbrukare, som här prisar lant-
brukets glädje och det nyttiga och hälso-
samma arbetet på åkern, inte minst för den 
som kommit till åren: ”Ty var kan en som 
är gammal bättre än där värma sig i solen 
eller vid en eld eller, när det behövs, svalka 
sig i skugga eller vid vatten?” (Cato 57). Det 
sägs att Marcus Valerius Corvinus ännu vid 
hundra års ålder var ute på åkrarna och bru-
kade dem (Cato 60).
 Följdriktligen uppmärksammar även Co-
lumella, under första århundradet e.Kr., be-
tydelsen av olika lägen för att kunna behålla 
hälsan, och likaså talar Palladius på 300-ta-
let om hur man kan se av invånarnas hälsa, 
vilken kvalitet luften och vattnet har på or-
ten (1,3–4). Fördärvad luft som finns om-
kring oss, säger Columella (1,4,9–1,5,8), är på 
många sätt orsak till vår kropps ohälsa. Man 
bör således söka efter en plats med en luft 
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som är lagom tempererad, inte för varm, inte 
för kall. Ofta finner man en sådan plats halv-
vägs upp på en kulle. Den plats man väljer 
bör ha en ständigt rinnande källa. Regnvat-
ten är visserligen mycket gynnsamt för krop-
pens hälsa, men endast om det leds genom 
rör av bränd lera till en täckt cistern. Efter 
regnvatten i kvalitet kommer det vatten som 
rinner fram ur källor från bergen och lik-
som störtar nerför klipporna. På tredje plats 
kommer brunnsvatten. Allra sämst är kärr-
vatten som rinner långsamt, som alltid blir 
stående i sankmarker och därmed blir ohäl-
sosamt att dricka. När du då bygger ditt hus 
måste du därför tänka på hur det förhåller 
sig till vattendrag och floder. Om sommaren 
är de flesta floder insvepta i ångmoln, och om 
vintern i kalla dimmor, vilka är skadliga för 
både människor och djur om de inte drivs 
bort av vindarna. Byggnaden bör inte heller 
ligga för nära ett kärr som under den varma 
årstiden avger en skadlig stank och alstrar 
”djur beväpnade med hotfulla gaddar, som 
flyger in mot oss i mycket täta svärmar” 
(1,5,6). Av dessa kommer, noterar Columel-
la, ofta märkliga sjukdomar vars orsaker 
inte ens läkarna kan genomskåda. Troligt 
är att Columella här syftar på insektsburna 
sjukdomar, som till exempel malaria för-
orsakad av parasiter av släktet Plasmodium 
med honmyggor av släktet malariamyggor 
(Anopheles) som vektor – ett ständigt gissel i 
den romerska vardagen. Så därför, bygg ditt 
hus i ett högt läge med framsidan vänd mot 
öster, vilket ger en balans mellan vinterns 
och sommarens vindar. Columella konsta-
terar slutligen: ”Allt det, som är fjärran och 
bortvänt från sol och varma vindar, anses ju 
i princip ohälsosamt. Om detta inte finns, 
kan ingen annan naturkraft torka och förja-
ga nattens frost och det mögel och den oren-
lighet, som fått fäste. Detta förorsakar stora 
risker för såväl människorna som också dju-
ren, växterna och deras avkastning” (1,5,8).

HusHåll ocH kostHåll
Läran om att bevara hälsan med rätt näring, 
mat och dryck, arbete, motion och rörelse, 
dietetiken, blir ju rimligen en angelägenhet 
för en lantbruksförfattare. Vad som ansågs 
att man skulle äta och dricka, kött eller grön-
saker, vin eller vatten, påverkade ju vad man 
således skulle odla och föda upp. Och hur 
mycket, och vad och när? Hungern är när-
mast att betrakta som en sjukdom, fastslår 
Hippokrates, för allt det som plågar männis-
kan kallas för sjukdom. Och vad medel finns 
det nu för hungern? Jo, svarar Hippokrates, 
”det som kommer hungern att upphöra, och 
detta är mat”. Det ena botas nämligen med 
det andra, törsten upphör om man dricker, 
fyllnad botas med uttömning, uttömning 
med fyllnad, arbete fordrar vila, vilan arbete. 
”Med ett ord: motsatsen är läkemedlet för 
motsatsen; ty konsten att bota består i att 
lägga till och ta bort, ta bort vad som är över-
flödigt och lägga till vad som fattas” (Flat. 1). 
I de hippokratiska skrifterna ges många råd 
angående intagandet av föda och vätska som 
anspelar på det torra och varma, fuktiga och 
kalla, allt beroende på årstiden, vätskebalan-
sen och slaget av sjukdom. I allmänhet an-
sågs sädesslagen framkalla hälsobringande 
egenskaper, värme och fuktighet, särskilt för 
den som är kall och torr. Hippokrates föror-
dade vidare att man ska äta mest om vintern, 
men också dricka mindre, för att på så sätt 
hålla sig torr och varm (Salubr. 1). När det är 
kallt och fuktigt ute, så kan man förstå att 
det piggar upp att få i sig lite mat som gör en 
torr och varm. 
 Lantgården skulle försörja hushållet med 
föda och dryck, helst också ge en viss extra 
förtjänst av avkastningen. Det skulle fin-
nas en fungerande, effektiv arbetsordning 
och fullgoda arbetsförutsättningar som höll 
uppe produktionen. Detta ansvar vilade på 
förvaltaren. Enligt Cato bör förvaltaren där-
för se till att det står väl till med husfolket 
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(5,2). De ska varken frysa eller hungra. Med 
fast hand ska han ha uppsikt över sitt hus-
håll, sitt husfolk och sina daglönare och själv 
vara lite av en förebild, vara nykter, hörsam 
mot ägaren och hålla räkenskaperna i ord-
ning. Han skall gå ur sängen först och gå till 
sängs sist. gör han sina plikter på detta sätt 
behöver han inte springa runt på gården så 
mycket, blir friskare och sover bättre (5,5). 
Även när det regnar kan man arbeta, man 
ska se vad som kan göras inomhus för att inte 
vara sysslolös. Städa, uppmanar Cato. Kom 
ihåg ”att även om ingenting blir gjort blir ut-
giften inte alls mindre” (39,2).
 Cato ger också noggranna instruktioner 
om hur mycket bröd och vin husfolket bör 
ha, beroende på arbetsinsatserna och de 
årstidsbundna arbetsuppgifterna (56–57). 
De som kroppsarbetar ska under vintern ha 
fyra skäppor (35 liter) vete, om sommaren 
fyra och en halv. Förvaltaren, husförestån-
darinnan, rättaren och fåraherden behöver 
bara tre skäppor. Slavar som bär bojor bör 
ha fyra skålpund (1,3 kg) bröd under vintern, 
men när de börjar gräva i vingården ska de ha 
fem skålpund fram till dess fikonen mognar. 
Under nionde till tolfte månaden dricker 
husfolket en amfora (26 liter) vin per månad. 
Under Saturnalie- och Compitaliefesten får 
de en congius (3,3 liter) per man.10 Under 
hela året blir detta 7 amforor per man, det 
vill säga 182 liter vin. öka på tilldelningen 
till de fjättrade slavarna, råder Cato, det är 
inte för mycket om de dricker tio quadrantes 
(260 liter) vin var under ett år. 
 Slavarna kunde betinga ett högt pris; de 
var en värdefull investering som man inte 
misshushållade med. Därför finner man, vad 
som kanske delvis motsäger våra intuitiva 
föreställningar om slavägande, en viss om-
sorg om slavarna när de hade skadat sig eller 
blivit sjuka.11 Efter arbetsdagens slut skulle 
förvaltaren ta hand om var och en av sina ar-
betare på bästa sätt, säger Columella (11,1,18). 

Har någon fått ett sår eller råkat skada sig 
under arbetet, vilket ofta händer, ska han 
lägga på bandage. Om någon på annat sätt 
blivit sjuk, ska han genast föra honom till 
sjukstugan och där ge honom en passande 
behandling. Rummen avsedda för sjukling-
arna ska hållas rena, för att därigenom vara 
hälsosamma och i gott skick (12,3,8). Och det 
var bättre att låta en uttröttad arbetare, som 
låtsas vara sjuk, vila upp sig någon dag under 
uppsikt i sjukstugan än att tvinga på honom 
ansträngande arbete, som kan göra honom 
sjuk på riktigt (12,3,7).
 Hushållsinstruktionerna förmedlar nor-
mativa värderingar om hur man ska leva och 
bete sig – ett sedesamt och dygderikt liv: 
endräkt, noggrannhet och flit, inte ge sig 
hän åt lyx och lättja. Husföreståndarinnan, 
betonar Columella, ska vara avhållsam vad 
gäller vin, mat, vidskepelse, sömn och karlar 
(12,1,3). Förvaltaren ska vara kunnig och lär-
aktig, klipsk och stark, inte slarvig eller trög. 
Han ska vara en förebild i dygd och mått-
fullhet, alltså avhålla sig från sömn och vin, 
som motverkar hans noggrannhet, då den 
som är onykter förlorar både omsorgen om 
sitt arbete och sitt minne och för den som 
sover går det mesta förlorat. Vad skulle man 
inte ha kunnat utträtta när man sov? Han 
bör hålla sig borta från kärleksövningar, ty 
den som hänger sig åt detta kan inte tänka 
på något annat. Han ska vakna först av alla 
och energiskt gå före. Vid daggryningen ska 
arbetsfolket följa honom målmedvetet som 
sin ledare, ”när han går framför dem liksom 
till strid med energiskt och muntert sinne” 
(11,1,17). När det blivit kväll, bör han gå hem 
sist som en god herde bakom sin skock, en 
som inte lämnar kvar något djur på betes-
marken. Han ska se till att arbetarna har 
ordentliga kläder som skyddar mot kyla och 
regn, så att man kan arbeta nästan alla vin-
terdagar. Vidare ska han inte handla för hårt 
eller för milt, så att han förstör husbondens 
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egendom, inte alltför grymt eller alltför ef-
tergivet mot de underlydande, alltid gynna 
de goda och flitiga men dock skona de mind-
re rättrådiga, så att ”de mer respekterar hans 
stränghet än avskyr hans grymhet” (11,1,25). 
Arbete gör gott. Columella håller Catos 
tale sätt för en klok sanning: ”genom att inte 
göra något lär sig människorna att göra onda 
saker.” (11,1,26).

Husmedicin ocH Huskurer
Vad kan man hämta i trädgården för att bli 
frisk när man väl har blivit sjuk? I stort sett 
skulle lantgården kunna vara självförsörjan-
de vad gäller husmediciner. I örtagården och 
i trädgårdslanden fanns växter som snabbt 
och enkelt kunde användas som örtmedici-
ner och läkemedel. I vardagslivet ute på går-
den fanns det behov av smärtlindring, medel 
mot mask i magen, behandling av sår, svull-
nader, stukningar och krånglande magar. 
För det mesta var man utelämnad att inom 
hushållet ta hand om dessa enklare åkom-
mor. Hos Varro kommer det dock fram att 
läkare ibland kunde tillkallas. I första dia-
logens ramberättelse omtalar en tjänare att 
hans husbonde blivit knivhuggen på öppen 
gata i Rom. Han hade burits hem och sla-
var skickats för att snabbt hämta en läkare 
(1,69,2–3). En skolad medicinare kunde vis-
serligen vara till nytta på lantgården, men 
en klok herde var vanligtvis fullt tillräcklig 
för de medicinska behoven (2,10,10; se även  
V. 1,4,1–5; 2,1,21–23; 2,3,8).12 Som Hippo-
krates säger: ”En klok man som betänker 
att hälsan är det värdefullaste människan 
äger, bör förstå att på egen hand reda sig vid 
sjukdomsfall.” (Salubr. 9). Hos Columella 
omnämns läkare endast en gång och då i ett 
helt annat sammanhang, inte som en lind-
rare av sjukdom utan som en tänkare som 
grunnar ut märkliga sjukdomars orsaker 
(1,5,6). Huskurerna som praktiserades hand-
lade till stor del om egna och traderade er-

farenheter av vad man kunde göra. Som ut-
gångspunkt kan man ha att de förmedlades 
och spriddes sannolikt inte enkom på grund 
av religiösa eller magiska skäl, även om det 
fanns tydliga och viktiga sådana inslag, utan 
därför att de faktiskt fungerade. Den trade-
rade, tysta, praktiska och verklighetsför-
ankrade erfarenheten bör man inte bortse 
ifrån. Det är det många av huskurerna ger  
uttryck åt.
 Catos lantbrukslära vittnar om tidiga ro-
merska huskurer för enklare behandlingar 
och bot av sjukdomar i hemmet. Det var 
husfadern, pater familias, som fördelade och 
tillhandhöll botemedlen för sitt hushåll. 
Han kände sin lantgård och visste vad som 
där behövdes, vilket kvalificerade honom 
till att ha hand om det som hörde till hälsa 
och läkemedel. Som husföreståndare förde 
Cato en anteckningsbok där han uppteck-
nade olika huskurer med vilka han behand-
lade sin familj, tjänare och slavar. Plutarchos 
berättar att Cato aldrig krävde att de skulle 
fasta, utan gav dem grönsaker och lite kött av 
anka, duva eller hare (Cato maior 23,4). Så-
dan diet, sade han, var lättsmält och nyttig 
för de sjuka, bortsett från att den ofta kunde 
framkalla drömmar. På detta sätt höll han 
sig själv frisk och bevarade sin familjs hälsa. 
En rad kurer infördes i Plinius d.ä.:s Natu-
ralis historia.13 Enligt Plinius d.ä. var Catos 
medicinska kurer uppenbarligen effektiva, 
eftersom han levde till den mogna åldern 
av 85 år (Nat. 29,15). Han förlängde livet på 
sig själv och sin familj, berättar Plinius d.ä., 
just genom sina kunskaper om medicinska 
botemedel. Det var inte medicinen som så-
dan han fördömde, utan profiten. De tidiga 
romarna dömde ut den grekiska läkekon-
sten och de professionella läkarnas tjänster, 
förklarar Plinius d.ä., eftersom de vägrade 
betala profitörer för att bevara sin hälsa. 
 De tidiga romerska huskurerna känne-
tecknas ofta av att de baseras på ett eller två 
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botemedel.14 gränsen mellan människa och 
djur var inte heller alldeles glasklar. I vete-
rinärpraktiken finner man ett samspel mel-
lan människa och djur. När man ska bota en 
oxe, berättar Cato, bör både oxen och den 
som ger medicinen stå på någonting och inte 
direkt på marken samt vara fastande (70,2). 
Människans fysiologiska tillstånd verkar 
alltså på något sätt ha samröre med djurets. 
Och det som gör en oxe frisk, kan också ha 
samma verkan på en människa. Om en oxe 
har blivit biten av en orm, så riv ner ” jung-
frun i det gröna” (Nigella damascena) i gam-
malt vin, föreslår Cato, för in det sedan ge-
nom näsborrarna och lägg på svinspillning 
på själva bettet. Denna kur fungerar också 
på människor, vill han mena (102). Columel-
la ger ett exempel på en kur för sjuka svin, 
som också verkar kunna ges till människor. 
Kuren, baserad på humoralpatologin, tycks 
gå ut på att kräkas, för att på det sättet re-
nas och tömmas på galla, och därefter få i 
sig lite vial eller bondböna uppblött i saltlake 
och något varmt att dricka, ”precis som man 
gör åt människor” (7,10,5). Inom ramen för 
sitt verk om lantbruket, Opus agriculturae, 
författat i Columellas efterföljd, skrev Ru-
tilius Taurus Aemilianus Palladius under 
senantiken en bok om veterinärmedicinen 
(14). Andra drag i huskurerna är beröring-
en och kroppsvätskorna, saliv, spillning och 
urin. Plinius d.ä. återberättar Krates histo-
ria om ett människosläkte vid Parion vid 
Hellesponten, som kallas för ophiogener 
(”födda av ormar”) och som kan lindra orm-
bett genom sin blotta beröring, och uppger 
att Varro påstår att ”man där alltjämt fin-
ner ett fåtal, vilkas saliv kurerar ormbett”  
(Nat. 7,13). 
 Romarna, hälsofrämjare och medicinare, 
tycks vara besatta av matsmältningen, ut-
tömningar, urin och fekaliernas konsistens. 
Celsus ordinerar:

Om man lider af dålig mage, bör man 
läsa med hög röst, efter läsningen taga 
en promenad, därpå skaffa sig kropps-
rörelse medels bollspel, vapenöfningar 
eller annat slags idrott, som påverkar de 
öfre kroppspartierna, på fastande mage 
dricka icke vatten, utan varmt vin, in-
taga två måltider om dagen, dock så att 
digestionen icke störes, förtära ett lätt 
kärft vin samt efter måltiden helst kalla 
drycker. (1,8)

I den kända romerska kokboken, De re co-
quinaria (Om kokkonsten), attribuerad till 
läckergommen Marcus gavius Apicius men 
utarbetad av en viss Caelius på 200-talet 
e.Kr., ges det goda recept på soppor för tröga 
magar (3,2). Även kryddsalt är bra för mat-
smältningen och hårda magar. Det förhind-
rar uppkomsten av alla sjukdomar, farsoter 
och kalla febrar och dessutom, tillägger 
Apicius, ”är det angenämare än du någonsin 
tror” (1,27). Han anför även ett laxermedel på 
betor enligt Varro (3,4): Torka några rödbe-
tor, koka dem i honungsvin med litet salt och 
olja. När du fått en buljong av detta dricker 
du den. Betecknande nog avslutar Colu-
mella sina tolv böcker om lantbruk med just 
recept mot förstoppning (12,59,4–5): Blanda 
vit- eller svartpeppar med sellerifrö, roten av 
stinkfloka, ost och honung. Eller på annat 
sätt: libbsticka, russin, torr mynta, vit- eller 
svartpeppar blandat i honung. 
 Medelhavsvärldens typiska basvaror, som 
vinet, var flitigt använt för olika underkurer, 
vilket vi kommer att se. Den andra basva-
ran, oliverna (Olea europaea) och deras olja, 
kunde användas både invändigt och utvän-
digt. Varro skriver: ”Precis som druvorna 
går oliverna på två vägar till husen, somli-
ga att ätas, andra för att lämna vätska och 
smörja kroppen inte bara invändigt utan 
även utvändigt. Därför följer den sin ägare 
till badet och idrottsplatsen.” (1,55,4). Colu-
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mella beskriver hur man gör olja till salvor. 
En olja från andra pressningen kan använ-
das dagligen av dem som lider av muskelvärk 
(12,53,3). Enligt Celsus botar oliverna var-
bildning, var poröppnande, sårrenande och 
uppmjukande. Och så har vi Catos älskade 
kål, som vi får anledning att återkomma till. 
Inte bara trädgårdens örter användes i medi-
cinen. Bihonung var en vanlig ingrediens i de 
olika dekokterna. Honungen ansågs varm 
och torr och därmed laxerande för koleri-
ker, men stoppande för flegmatiker enligt 
Hippokrates. Varro omnämner även bibröd 
(propolis), med vilket bina skyddar ingången 
till sin kupa (3,16,23). Detta använder läkar-
na i plåster som säljs på Via Sacra till högre 
pris än honung. Sjusovare (Glis glis) ingick, 
enligt Plinius d.ä., i en dekokt för svår öron-
sjuka: Rensade sjusovare kokades i honung 
eller nardus (en välluktande olja), varefter lä-
karen hällde den ljumma dekokten i patien-
tens onda öra (Nat. 29,135).
 I kryddträdgårdarna, trädgårdslanden 
och kålgårdarna kunde man hitta dessa häl-
sobringande grönsaker, frukter och örter.15 
Den botaniska lärdomen, företrädd av såda-
na som Theofrastos och Dioskorides, var i 
mycket just en kunskap om läkeväxter. Var-
ro omnämner till exempel den grekiske bota-
nikern och filosofen Theofrastos (ca 370–ca 
285 f.Kr.) verk Fyton historias (Vetenskapen 
om växterna) och Fytikon aition (Orsaker-
na till växterna). I Varros dialog, bedömer 
Stolo, en erfaren man i den tillämpade lant-
bruksläran, visserligen att deras praktiska 
värde vara ringa: ”De där böckerna är inte så 
nyttiga för dem, som vill bruka en åker, som 
för dem, som vill driva filosofskolor” (1,5,2). 
Det hindrar inte att Stolo på annat ställe 
hänvisar till Theofrastos som en auktoritet 
vad gäller lämplig tid för utsäde, nämligen 
på våren och hösten och vid Hundstjärnans 
(Sirius) uppgång (1,40,3). Hundstjärnans he-
liakiska uppgång, det vill säga när den första 

gången på året blir synlig över horisonten i 
öster strax före soluppgången, varierar stort 
och var viktig för bland annat den egyptiska 
tideräkningen. Den andre antike auktorite-
ten på området, greken Dioskorides Peda-
nius (ca 40–90 e.Kr.) från Anazarbos, var 
fältläkare i Neros armé och skrev det som för 
lång tid skulle bli standardverket i botanik 
och farmakologi, Peri hyles iatrikes, översatt 
till latin med titeln De materia medica, en 
förteckning över inte mindre än 600 läke-
örter.16 Bland hans medikamenter finner 
man också det vidunderliga universalmed-
let theriac, ett motgift mot det mesta, som 
ursprungligen satts samman av kejsar Neros 
livläkare Andromachos från Kreta. I den ro-
merska armén användes vin eller vinäger för 
att rengöra sårskador; även kåda och terpen-
tin kunde användas som antiseptika. Som 
smärtstillande förekom alruna, bolmört och 
opiater.
 Hos Plinius d.ä. förekommer en rad 
kryddväxter som användes i medicinska syf-
ten.17 Den flockblommiga växten ammium 
(slöjsilja, Ammi majus?) hade en mångsidig 
användning, den mildrar väderspänningar 
och magknip, befrämjar urinavsöndring och 
menstruation, tar bort blåmärken och ögon-
svullnader, botar skorpionbett, och inte 
minst, tillägger Plinius d.ä., att man ansåg att 
en kvinna blir lättare havande om hon luktar 
på ammium under samlaget (Nat. 20,164). 
Om man tuggar anis (Pimpinella anisum) ti-
digt på morgonen med smyrnium (vingloka) 
och lite honung, varefter man sköljer mun-
nen med vin, skriver Plinius d.ä., försvinner 
dålig andedräkt (Nat. 20,185–186). Anis gör 
också att ansiktet ser yngre ut samt botar 
sömnlöshet, om det läggs på kudden för den 
sovande att dofta på. Bockhornsklöver (Tri-
gonella foenum-graecum) användes i den ro-
merska medicinen för att bota leprasår och 
fräknar, och kunde underlätta förlossning-
ar och olika mag- och tarmsmärtor (Nat. 
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24,184–187). Om malvans (Malva sylvestris) 
undergörande verkan ägnar Plinius d.ä. ett 
helt kapitel (Nat. 20,222–228). Bladen lind-
rade bett, drog ut stickor och taggar. Dag-
ligt intag av malvavatten gav immunitet mot 
alla sjukdomar. Lindad runt en tand botade 
den tandvärk. Slembildning och illamående 
botades men malvafrön i vin. Inlindad i ylle 
bars malvarot som amulett mot bröstbesvär. 
Samtidigt som malvan var kärleksalstrande 
kunde malvablad tillsammans med gåsört 
(Argentina anserina) fungera som abortme-
del och en kvinnas födslovåndor lindras om 
hon låg på en bädd av malvablad (jfr Soranos 
1,20).18 Stensöta (Polypodium vulgare) fördrev 
galla och nässlem, och slutligen, bara för att 
nämna en växt till: roten av alexanderloka 
(Smyrnium olusatrum) kunde ätas om man 
hade blivit biten av en galen hund (Nat. 
26,58; 20,117).

vin, det är livet
Vita vinum est, ”Vin, det är livet”, sade gai-
us Petronius (d. 66 e.Kr.) (34). Vin, förutom 
att vara en inte obetydlig kalorikälla, kun-
de i den grekiska medicinen användas som 
en stärkande dryck och vid sårbehandling, 
blandat med vatten eller honung. Honungs-
vin ansågs under hela antiken som mycket 
hälsosamt, därtill angenämt. Plinius d.ä. 
berättar att många uppnått hög ålder på 
ingen annan föda än honungsvin och bröd. 
Romilius Pollio som var över hundra år till-
frågades av Augustus hur det kom sig att 
han kunde bibehålla en sådan andlig och 
kroppslig spänst. Denne svarade: ”genom 
honungsvin invärtes och olja utvärtes” (Nat. 
22,114). Enligt Hippokrates kunde vinet 
beroende på sin kvalitet vara fuktande och 
väderbildande, hettande och urindrivande, 
svalkande och förtunnande. Vinet, förkla-
rar den grekiske läkaren Aretaios (100-talet 
e.Kr.) vederhäftigt och initierat:

når snabbt vävnaderna, passerar ända 
ut i periferin, tillför ny kraft, väcker det 
slumrande vitala pneuma, värmer upp de 
kalla akra, stoppar vätskeöverflödet och 
förhindrar det utrinnande saftflödet. 
Det är även angenämt till lukten, i stånd 
att stärka livskrafterna och det bästa 
medlet att mildra sinnelaget vid förvir-
ring. Allt detta uträttar i själva verket 
vinet samtidigt. Själen mjukas upp och 
sinnelaget mildras; för att vinna krafter 
äta de spontant och medverka själva till 
välbefinnandet (CA 5,1,28).19

Vin var ett universalmedel som gör magen 
gott, i synnerhet om det kryddas med olika 
örter. Cato föreslår en tillredning av vin som 
botar hård mage. Lägg en bukett svart julros 
i vinmust, så sätter detta vin fart på magen 
(115,1). Enligt Hippokrates var vinmust just 
hettande, väderbildande och laxerande. Jul-
ros eller prustrot (Helleborus sp.) som Cato 
använder i sitt recept var omvittnat som det 
förnämsta kräkmedlet, särskilt den vita, 
men även den svarta. Svart prustrot fung-
erade vidare som avföringsmedel, purgans, 
då den ansågs driva ut svart galla, och så-
ledes användbar vid kalla och torra dyskra-
sier, särskilt melankoli. Om urinen har svårt 
att passera, krossa enbär i en mortel, är Ca-
tos råd, lägg detta i gammalt vin och koka 
upp (122). Ta detta sedan på morgonen på 
fastande mage. ”Det hjälper”, intygar han. 
gammalt vin med hackade små bitar av ene 
kan också tillredas som bot mot höftsmärtor 
(123). Myrtenvin, vin med torkade krossade 
svarta myrtenbär (Myrtus communis), hjälper 
mot dålig matsmältning, smärta i sidan och 
kolik, är ett annat av hans råd (125). Likaså 
ger Columella (12,38,1) och Palladius (3,31) 
recept på myrtenvin mot magplågor, lös och 
klen mage. Mot kolik, orolig mage, binnike-
mask och inälvsmask, säger Cato vidare, kan 
man ta 30 omogna, krossade granatäpplen 
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(Punica granatum) blandade med vin och 
dricka detta på fastande mage (126). granat-
äpplen fungerar också mot dålig matsmält-
ning och urinstämma, tillsammans med vin 
och krossad fänkålsrot – enligt Hippokra-
tes och Celsus (2,31) var fänkål (Foeniculum 
vulgare) just urindrivande. Samma vin ren-
sar också binnikemask och inälvsmask, om 
man blandar rökelse, honung och vin med 
oregano (Origanum vulgare) och ger detta till 
en person som är på fastande mage och som 
sedan ”bör klättra upp på en pelarsockel och 
hoppa ner tio gånger samt ta en promenad”  
(127,1).
 Columella ger bland annat recept på vin 
med kransborre (Marrubium vulgare) mot 
olika invärtes åkommor, särskilt mot hosta, 
vin kryddat med sjölök (Drimia maritima) 
för matsmältningens skull och för att ved-
erkvicka kroppen och lindra gammal hosta 
och magbesvär, vin med polejmynta (Mentha 
pulegium) – enligt Hippokrates värmande 
och lösande, och Celsus poröppnande – för 
dem som har hosta under vintern och slutli-
gen vin kryddat med rosmarin (Rosmarinus 
officinalis), vilket lindrar magplågor och alla 
sorters magåkommor (12,32–36).

universalmedicinen kål
grönsaker av olika slag hade hälsobring-
ande och andra medicinska effekter. Colu-
mella omnämner kranssiljans (Opopanex 
hispidus?) ”läkande tår” (10,103), den röda 
hornvallmons (Glaucium corniculatum) häl-
sobringande saft och opievallmon (Papaver 
somniferum) ”som kan hålla kvar den flyk-
tiga sömnen” (10,104). Lök, vid sidan av or-
kidéknölar, var ett använt afrodisiakum. 
”Eftersom Din Hustru är gammal och Dina 
lemmar kraftlösa kan Du inte göra något 
bättre än att äta starka lökar”, är Martialis 
råd (13,34).20 Även Columella i sin lantbruks-
lära beskriver växternas eggande kraft: 

Må nu lökens från Megara [fjäderhyacin-
tens] eggande frön komma, de som skär-
per männen och beväpnar dem åt flickor-
na, och de frön, som staden Sicca samlar, 
nermyllade i gaetuliens torvor, vidare 
senapskålen, som sås intill den fruktbara 
Priapus för att locka de senfärdiga kar-
larna till kärlek (10,105–109).

I Sofisternas måltid tvivlar dock poeten Alexis 
på lökens kärleksalstrande förmåga: ”Krab-
bor, lökar, sniglar, krås, inälvor och allt det 
där. Om någon är förälskad i en flicka finner 
han nog på mer effektiva knep än så” (Athe-
naios 2,63e).21

 De två längsta kapitlen i Catos lantbruks-
lära handlar om kål (156,1–157,16). För Cato 
var kålen (Brassica oleracea), som överträffar 
alla andra grönsaker, rena mirakelmedici-
nen som kunde bota de flesta krämpor. Hans 
hyllning bottnar i ett försvar av gamla heder-
liga traditionella romerska kurer, även om 
samma tankegångar, som Plinius d.ä. anför, 
kan ledas tillbaka till den grekiske läkaren 
Chrysippos från Knidos, som på 300-talet 

Klymenon, kål (Brassica oleracea). Diosk0rides, 
De materia medica. Codex Vindobonensis  

(505 e.Kr), fol. 182v.
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f.Kr. skrev ett verk om denna förträffliga 
grönsak (Nat. 20,78).22 Hippokrates menade 
att kålen var värmande och lösande och där-
för nyttig för dem med överskott av flegma. 
Plinius d.ä. omnämner i sin Naturalis histo-
ria kålens hälsobringande egenskaper och 
hänvisar just till Cato och tar då även upp 
dennes mer kuriösa kålrecept. Trots Catos 
för oss en aningen märkliga användning av 
urin från kålätare vittnar hans beskrivning-
ar om kålens undergörande verkan om en tro 
på att den verksamma kraften finns inne i 
växten, vilket står i kontrast till de magiska 
föreställningarnas symboliska handlingar 
och transcendenta krafter i ordet. 
 Kål i olika former botar en rad åkom-
mor, särskilt främjar den matsmältningen, 
menar Cato: ”Den hjälper matsmältningen 
underbart, gör magen gott och urinen är 
hälsosam för alla saker.” Om du vill äta och 
dricka mycket kan du före middagen äta en 
stor mängd rå kål behandlad med ättika. 
”Det får dig att känna dig som om du inte 
ätit någonting och du kan dricka så mycket 
du vill.” (156,1) Kål fungerar också för dem 
som vill rensa magen genom att kräkas. Man 
tar först ett varmt bad, dricker sedan lite ho-
nungsvatten och går och lägger sig utan att 
ha ätit. Följande morgon tar man en dekokt 
av kålen, och så efter fyra timmar få man lust 
att kräkas. ”Han kommer att få ut så mycket 
galla och slem att han själv förvånat undrar, 
varifrån så mycket kommer”, berättar Cato 
(156,4).
 Kålen, menade Cato, innehåller allt det 
som kallas ”de sju nyttigheterna” (157,1). 
Krossad kål kan läggas på sår och svullna-
der, renar alla bölder, tar bort svulster, re-
nar variga sår och kräftsår. Har man vrickat 
någon led, så värm leden med varmt vatten 
och lägg på riven kål. Det botar snabbt, in-
tygar Cato. Krydda kålen med ättika med 
en tillsats av honung, därtill vinruta, kori-
ander – Coriandrum sativum, hettande och 

stoppande enligt Hippokrates, enligt Celsus 
urindrivande – och salt, så låter sig inte nå-
got dåligt slå sig ner i din kropp och gör ma-
gen bra, och gör det onda friskt. Kål stekt i 
fett med lite salt, som intas på fastande mage, 
botar den sömnlöse eller demente. Ålders-
svaghet kan också behandlas med kål. Och 
vidare, spara urinen från den som ätit myck-
et kål, uppmanar Cato, värm den och sänk 
ner den sjuke i det. Denna kur gör honom 
snabbt frisk, ”och detta är utprovat”, försäk-
rar han, så vi behöver alltså inte tvivla på att 
det fungerar (157,10). Tvättar man små poj-
kar med denna urin blir de aldrig svaga, och 
de som har svaga ögon kan smörjas med den, 
och då kommer de att se bättre. Med urinen 
kan man också bota värk i huvud och nacke 
som då upphör. En kvinna kan behandla sitt 
underliv genom att sitta på en stol med hål i 
sitsen över en skål med uppvärmd urin. Den 
vildväxande kålen, menar han, har den störs-
ta kraften och är hälsobringande för krop-
pen. ”Dem du inte tror att du kan bota, dem 
kommer du att bota” (157,13). Han kommer 
att åtnjuta långvarig hälsa, ingen sjukdom 
kommer att drabba honom om inte han själv 
förorsakar den. Kål botar bölder, fistlar, po-
lyper i näsan, dålig hörsel och vårtor. Varro 
tog just fasta på Catos råd när man ska bort 
på fest och låter Agrius säga: ”Om du vill på 
kalas dricka mycket och äta av hjärtans lust, 
skall du först äta rå kål som legat i ättika, 
ungefär fem blad” (1,2,28).

avslutning
Det romerska lantlivet fångar de grundläg-
gande existentiella villkoren, att överleva, 
att få i sig näring och friskt vatten, att inte 
frysa, att inte bli blöt, att ha tak över huvu-
det när det regnar och blåser – att hålla sig 
vid liv och vara vid god hälsa så att man kan 
njuta av det romerska lantlivet. Den syn på 
hälsan och de medicinska behandlingarna 
som framskymtar i de agrara texterna vilar 
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till stor del på beprövade erfarenheter, lant-
mannens kännedom om sin livsmiljö, hans 
kunskaper om landskapet, myllan, vindar-
na och vattenkällorna omkring honom, er-
farenheterna av alla år som han har odlat 
dessa växter som frodas på hans marker och 
vad som händer när man äter dem. Trots de 
outgrundliga sjukdomarnas ohanterbarhet, 
var inte metoderna alltid slumpartade till-
grepp i förvirring. Äldre romerska folkliga 
föreställningar glimtar till här och var, men 
texterna förmedlar också samtidens tän-
kande om hälsa som man finner i de bildade 
kretsarna i Rom, den romerska medicinen 
och dess rötter i den grekiska-hippokratiska 
medicinen. Humoralpatologin och den hip-
pokratiska synen på miljöns inverkan på häl-
san är tydliga i råden vad gäller lantgårdens 
placering bland kullar och vattendrag, hur 

man blir frisk när man blivit sjuk, hur man 
tömmer kroppen på onda vätskor samt hur 
man gör sina egna mediciner och behandlar 
magont, sår och huvudvärk. Dessa beprö-
vade erfarenheter och humoralpatologins, 
Hippokrates och galenos läror kom att få 
stor betydelse långt fram i tiden; ännu un-
der 1700-talet åberopades de på medicinska 
fakulteter över hela Europa, på apotek, i lä-
roböcker och i farmakopéer.23 
 För din hälsas skull, tillbringa dina dagar 
på den romerska landsbygden, vid foten av 
ett berg, vänd mot solen i söder, med tempe-
rerade, hälsosamma vindar, och friskt vat-
ten från bergsbäckarna. gå upp i gryningen, 
arbeta flitigt och noggrant, lev sedesamt och 
dygdigt. Rena kroppen med kräkning och 
lavemang. Drick vin med honung, och ät 
massor av kål.
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religion ocH folktro

romersk religion
Den antika romerska religionen2 skiljer 
sig på avgörande sätt från vad vi normalt 
förknippar med begreppet religion. Den 
saknade dogmer och ställde inga krav på 
moraliskt leverne. Tron, som spelar en så 
central roll inom kristendomen, motsvaras 
närmast av pietas – ofta översatt med ”from-
het”, men i verkligheten snarast egenskapen 
att troget följa det ”kontrakt” man ingått 
med gudarna.3 För dessa var begreppet ”tro” 
lika meningslöst som ”synd”. De struntade 
i människornas moral, men krävde i gen-
gäld korrekt formulerade böner och kor-
rekt utförda offer. genom att sålunda vid-
makthålla ett gott förhållande till gudarna 
nådde en romare världslig framgång och 
skyddades från de olyckor som hela tiden 
hängde hotande över honom. Sin karak-
tär, sitt ingenium, kunde han däremot var-
ken förbättra eller försämra. Den var, som 
den latinska termen ordagrant betyder, 
”medfödd” och följde honom oförändrad  
genom hela livet.

Men lika väl som den romerska religionen 
skiljer sig från den kristna, skiljer den sig 
från den samtida grekiska. De tolv olympis-
ka gudarna, som spelade en helt central roll i 
den grekiska kulten, hade endast begränsad 
betydelse i den romerska världen. Man skil-
jer av hävd mellan tre grundläggande krono-
logiska skikt i romersk religion, men det som 
gav denna dess alldeles speciella karaktär var 
det faktum att de senare skikten inte utplå-

nade de föregående utan växte samman med 
dem till något helt nytt.

Den äldsta italisk-romerska religionen 
baserade sig på tanken att naturen var besjä-
lad. Heliga lundar och träd, floder och käl-
lor o.s.v. beboddes av numina, opersonliga 
gudomligheter, av vilka enstaka efter hand 
gavs individuella namn – som källnymferna 
Egeria och Juturna. Mer eller mindre allt i 
det vardagliga livet sågs som resultatet av 
gudomlig inverkan. Sålunda kunde dörrens 
gud Janus tillbedjas som Patulcius, om den 
skulle öppnas, eller Clusinus, om den stäng-
des. Den ena dörrhalvan beboddes av For-
culus, tröskeln av Limen, dörrtappen kring 
vilken dörren vreds av Cardes. 

Dessa opersonliga numina var, liksom ett 
antal tidiga personliga gudar, ursprungligen 
inte antropomorfa – de uppfattades inte 
som människolika. Romarna var själva med-
vetna om detta, och vi har en notis bevarad 
från Varro, att de inte skall ha haft några gu-
dabilder före 580-talet f.Kr.4 Uppgiften fö-
refaller vila på god grund, då den stämmer 
väl överens med arkeologins vittnesbörd: 
troligen genom etruskisk förmedling nådde 
grekernas antropomorfa gudsuppfattning 
också Rom under 500-talet f.Kr. Men alla 
uppskattade inte det grekiska inflytandet. 
Cato skall i ett tal år 195 f.Kr. ha uttryckt 
sin ovilja mot de grekiska gudabilder som 
förts till Rom efter erövringen av Syrakusa 
sjutton år tidigare; ännu Varro menade, att 
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kulten av gudarna skulle ha varit renare, om 
seden med gudabilder aldrig nått Rom.5

När det gäller de grekiska gudarna, är 
det dock viktigt att hålla i minnet att deras 
identifikation med romerska motsvarighe-
ter – åtminstone före kejsartiden – oftast 
var mycket ytlig. Jupiter och Juno har åtskil-
ligt gemensamt med Zeus och Hera, men 
i andra fall är likheterna mer begränsade. 
Venus behöll en rad egenskaper som var 
främmande för den grekiska Afrodite; lik-
som den grekiske Ares var Mars förvisso en 
krigsgud, men hans verksamhetsområden 
var också många andra. En gång var han 
troligen staden Roms främste gud, och året 
inleddes länge (till 153 f.Kr.) med den månad 
som bar hans namn. grekiska gudar, som 
nådde Rom under och efter 400-talet f.Kr., 
kom ännu mindre att helt assimileras, och 
deras tempel placerades ofta utanför den re-
ligiösa stadsgränsen, pomerium (t.ex. Apollo 
431 och Asklepios 293 f.Kr.). 

Det tredje skedet karakteriserades också 
av östliga inflytanden, men endast i begrän-
sad utsträckning av grekiska. Egyptiska och 
sydvästasiatiska kosmologier kan anas bak-
om mysteriekulter, astrologi och magi, som 
nådde Rom sedan slutet av 200-talet f.Kr. 
men fick sitt verkliga genombrott först un-
der kejsartiden. Kanske tidigast var de dio-
nysiska mysterierna, som fick sådan omfatt-
ning att de förbjöds av den romerska senaten 
186 f.Kr.6

Helt generellt kan sägas, att det går en 
skarp gräns mellan Catos attityd till religi-
onen å ena sidan och Varros och Columel-
las å den andra. För Cato är religiösa bruk 
ständigt närvarande: offer och böner ingår 
naturligt i lantmannens liv, helgdagar omges 
med noggranna regler, respekt måste visas 
för heliga platser, o.s.v. Varro och Columella 
levde vid en helt annan tid, då olika former 
av grekisk filosofi var viktigare för den ro-
merska överklassen än den nedärvda religi-

onen. Offer och böner tycks knappt längre 
förekomma inom lantbruket. När privata 
offer faktiskt nämns, rör det sig till synes 
främst om stelnade traditioner. Järtecken 
ignoreras om möjligt. gudavärlden används 
som litterär utsmyckning, och de religiösa 
festerna ses mest som en del av det offent-
liga livet (Varro) eller används som datering 
(Columella).

Av de tre kronologiska skikten avspeglas 
det sista mycket lite hos agrarförfattarna – 
föga förvånande, då endast Columella hann 
uppleva dess verkliga genomslag. Cato (5,4) 
förbjuder uttryckligen sin förvaltare att 
rådfråga en astrolog – chaldaeus kallad, med 
hänsyftning på konstens babyloniska ur-
sprung. Columella (11,1,31) berättar själv att 
han ”varit mycket kritisk mot detta stjärn-
skådande i de böcker, som [han] samman-
ställt mot astronomerna”. Men i sin De re 
rustica visar han dem i övrigt en viss respekt, 
så länge de beskriver himlakropparnas rörel-
ser och inte försöker förutspå vädret (1,1,4–
5; 9,14,12; 11,2,2). Varro talar (2,4,9; 3,1,5) om 
de initiationsriter (initia) som tillägnades 
åkerbrukets gudinna Ceres, säkert med ur-
sprung från Demeter-mysterierna i Eleusis 
utanför Athen.7 

Men den romerska religionen låter sig 
uppdelas inte bara kronologiskt utan också 
geografiskt. Även om kärnan är densamma, 
skiljer sig den urbana religionen, särskilt i 
Rom självt, till sin praktiska utformning 
kraftigt från den långt enklare rurala, som 
vi möter hos lantbefolkningen i både Catos 
och Columellas verk. Endast hos Varro fin-
ner vi tydliga spår av statskulten, med stora 
tempel, prästkollegier o.s.v. – helt naturligt, 
då två av dialogerna utspelas i huvudstaden. 

Kulten i det egna hemmet var och för-
blev kärnan i romersk religion. Huset var 
familjens tempel och familjefadern dess 
överstepräst; också hans hustru spelade en 
roll i sammanhanget. Liksom den ständigt 
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Sittande Jupiter i brons, från första århundradet e.Kr. Funnen i ett lararium i Boscorealevillan, 
nära Pompeji. Denna gudabild återfanns tillsammans med figuriner som föreställde Isis/For-

tuna, Merkurius, Alexander Helios och en stående Jupiter. 
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brinnande elden i Vestas tempel på Forum 
Romanum i viss mån kan ses som stadens 
och imperiets religiösa centrum, utgjorde 
elden på härden centrum i familjekulten. 
Här dyrkades larerna, som likt våra hus-
tomtar beskyddade hemmet och fälten. De 
var bundna till platsen och följde inte med 
familjen, om den flyttade. På härden eller på 
ett särskilt altare offrade familjefadern till 
Lar familiaris (C 2,1; Col 1,1,18; 10,354; 11,1,19),8 
och här brändes även den plogskära av trä, 
som plöjt årets första plogfåra.9

Då jordägaren och hans hustru redan på 
Catos tid i många fall endast i undantags-
fall tycks ha vistats på gården, övertogs vissa 
av deras religiösa plikter av förvaltaren och 
husföreståndarinnan. Om den senare påpe-
kar Cato (143,1) visserligen att hon inte får 
”genomföra någon religiös rit … om inte 

ägaren eller ägarinnan befallt henne. Hon 
bör veta att det är husbonden som sköter 
de religiösa handlingarna för allt husfolk”. 
Men han fortsätter omedelbart (143,2): ”På 
Kalendae, Nonae och Idus [den 1, 5/7 respek-
tive 13/15 i varje månad] och då det är helgdag 
skall hon sätta en krans över härden. Samma 
dagar skall hon efter tillgång förrätta ett of-
fer till husets skyddsgud.” Om förvaltaren 
skriver Cato (5,3; jfr. Col 1,8,5; 11,1,22), att han 
inte får ”utan ägarens befallning förrätta nå-
gon religiös rit vid vägskälet eller på härden 
utom på compitaliefesten”.

Vid sidan av larerna dyrkades penaterna 
(Col 1,8,20), som var bundna till familjen 
och flyttade med den, om så blev aktuellt.10 
Dessutom hade varje familjemedlem en egen 
skyddsande, mannens Genius och kvinnans 
Juno, som följde dem från vaggan till graven. 

Lararium i Vettiernas hus, Pompeji , ca 50 e.Kr. I mitten är en anfaders-genius avbildad. Han håller i 
en skål för libationer och en ask med rökelse. På varsin sida om honom står två larer som håller var sitt 

rhyton. Ormen under deras fötter är en fertilitetssymbol. 
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Förutom numina fanns alltså en mycket stor 
mängd personliga gudar, vissa helt inhemska 
italiska, andra grekiska eller blandade. De 
ursprungligen viktigaste italiska gudarna 
hade särskilda präster, kallade flamines (öv-
riga prästämbeten var inte knutna till någon 
enskild gud). De tre ”större” flamines hörde 
till Roms äldsta huvudgudar: Jupiter, Mars 
och Quirinus. Av de tolv ”mindre” känner vi 
namnen endast på dem knutna till Carmen-
ta, Ceres, Falacer, Flora, Furrina, Palatua, 
Pomona, Volcanus, Volturnus och möjligen 
Portunus. Det är intressant att konstatera, 
att endast fyra av dessa tretton har grekiska 
motsvarigheter: Jupiter/Zeus, Mars/Ares, 
Ceres/Demeter och Volcanus/Hefaistos.

  cato varro colu-
mella

Apollo   1  

Ceres 1 3 2

Dei consentes   1  

Hercules   2

Janus 2    

Juno 1 1  

Jupiter 3 1 2

Liber pater   1 3

Libera     1

Mars 2    

Minerva   1 3

Neptunus   3 1

Pales   1  

Rumina   1  

Saturnus   1 1

Silvanus 1    

Tellus   1  

Vesta 1    

Det är också anmärkningsvärt, att av de ar-
ton gudar som nämns av våra tre agrarför-
fattare (se tabell)11 endast två förekommer 
hos alla författarna: den högste guden, Ju-
piter, och – naturligtvis nog – åkerbrukets 
gudinna, Ceres. Dessa båda stod i spetsen 
för var sin gudatriad: 509 f.Kr. (republikens 
första år) invigdes ett tempel åt de himmel-
ska gudarna Jupiter, Juno och Minerva på 
Capitolium och år 493 ett på Aventinen till 
de jordiska Ceres, Liber och Libera – sena-
re identifierade med de grekiska Demeter, 
Dionysos och Kore och de främsta beskyd-
darna av markens grödor. Cato och Colu-
mella nämner sju gudar var; när Varro tar 
upp så många som tretton, handlar det lika 
mycket om den urbana religionen som den 

Ceres, framställd som skördegudinna på en nu för-
lorad väggmålning från Pompeji. Hon har sädes-
strån under vänster arm, som diadem över hjäs-
san och i en flätad korg nedanför tronen. Första 

århundradet e.Kr.
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lantliga. Men mest slående är nog det fak-
tum att de tre författarna tillsammans inte 
nämner gudar mer än 42 gånger – ett tydligt 
tecken på religionens begränsade betydelse i 
sammanhanget.

För Cato saknar gudarna mytologiskt 
”dekorativ” funktion. De fyra ställen där 
han nämner deras namn (83; 132; 134; 141) 
handlar alla helt praktiskt om de offer som 
bör ägnas dem. Varro talar om offer till Li-
ber pater och Minerva (1,2,19), Ceres (2,4,9), 
Pales? (2,5,1) och Rumina (2,11,5), men ut-
nyttjar dem oftare som mytologisk utsmyck-
ning (2,5,3; 2,5,5; 3,1,5; 3,17,2; 3,17,9).12 Särskilt 
intressant är hans tillägnan av sitt verk till 
”De samstämmiga gudarna” (Dei consentes: 
1,1,4–6), där han presenterar dem alla tolv 
och deras skiftande betydelse för jordbru-
ket. Columella slutligen använder genomgå-
ende de romerska gudarna i dekorativt syfte, 
gärna metonymiskt som när han skriver att 
”de rikas överdåd har stängt in själva haven 
och Neptunus” (8,16,3).

Förutom böner och offer vid särskilda be-
hov hade gudarna sina årliga helgdagar ( fe-
riae), som måste noga iakttas (C 5,1). Deras 
antal blev med tiden allt större,13 och till de 
officiella festerna kom också de privata ( fe-
riae publicae respektive familiares: C 140). De 
förra sammanfattades i en skriven festkalen-
der, som till största delen har bevarats till 
oss.14 Av dessa många fester nämns nio av de 
tre agrarförfattarna:

Såningsfesten (sementivae feriae: V 1,2,1) fi-
rades i januari under två dagar med sju 
dagars mellanrum. Den ägnades Tellus 
(”Jorden”) och Ceres som tack för att såd-
den avslutats. 

Hordicidia (V 2,5,6; vanligen Fordicidia) fira-
des den 15 april genom offer av dräktiga 
kor och deras ofödda kalvar till Tellus.

Parilia (också kallad Palilia: V 2,1,9; Col 
7,3,11) var en reningsrit för herdarna, som 

firades den 21 april genom att deltagarna 
renade sig med hästblod och askan efter 
de under Hordicidia slaktade kalvarna. 
Den 21 april var också dagen för Roms 
grundläggning.

Vid Robigalia (V 1,1,6; Col 10,342–343) den 
25 april offrades blodet och inälvorna av 
en diande hundvalp till Quirinus, för att 
avvärja rostangrepp (robigo) på växtlighe-
ten.

Floralia (V 1,1,6) firades med början den 28 
april genom festspel i Circus maximus. 
genom djurhetsningar, mimer och dans 
skulle blomstergudinnan Flora förmås 
att främja fältens och trädgårdarnas 
fruktsamhet.

Vinalia (V 1,1,6) var en vinfest till Jupiter 
(och i någon mån Venus), som firades dels 
när man provsmakade fjorårets vin (den 
23 april) och dels inför skörden (den 19 
augusti). Varro nämner den senare, s.k. 
”lantliga” festen (Vinalia rustica). 

Volcanalia (Col 10,419; 11,3,18; 11,3,36; 11,3,47) 
firades den 23 augusti till eldguden Vul-
canus, för att hindra att skörden skulle 
förtäras av eld.

Saturnalia (C 57) firades med början den 17 
december till åminnelse av den lyckliga 
tid som skall ha rått när Saturnus härs-
kade i Italien. Saturnalierna utvecklades 
efter hand till en karnevalsliknande folk-
fest, med mycken mat och dryck – ibland 
så att slavarna och deras herrar tillfälligt 
bytte plats. 

Compitalia (C 5,3; 57) firades i slutet av de-
cember eller början av januari med offer 
till larerna, dels på härden, dels vid väg-
skälen (compita).

Det är knappast någon slump att nästan 
hälften av dessa fester ägde rum mellan 
den 15 och 28 april – i den månad då Colu-
mella (10,196–199) uppmanar bönderna att 
plantera: ”Nu är det tid för världens fort-
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plantning …, nu svärmar jordens ande för 
Venus, och driven av lustens eggelser föräls-
kar den sig i sin egen avkomma och gör den 
havande.” Offret av dräktiga kor och deras 
kalvar (Hordicidia), herdarnas rening (Pa-
rilia), avvärjandet av sädesrost (Robigalia) 
och hyllningen till blomstergudinnan (Flo-
ralia) hade alla till syfte att främja växters 
och djurs fruktsamhet. Detsamma gällde 
såningsfesten i januari, medan bara Vinalia 
och Volcanalia i augusti syftade till att vär-
na om skörden. Saturnalierna och compita-
lierna vid årets slut var mer privata, ägnade 
familjen, hemmet och dess larer.

Religiösa riter var inte bundna till speciella 
helgade platser eller byggnader. Varje plats 
hade sitt eget numen (Genius loci). Särskilt 
skogen ingav religiös vördnad, och inget träd 
kunde fällas i en helig lund eller jorden där 
brukas utan försoningsoffer – även i de fall 
då ingen tradition upplyste om vilken gu-
domlighet den tillhörde (C 139–140).15 Offer 
kunde ske på hemmets härd, men gärna på 
ett altare (V 1,2,19), som för kulten var långt 
viktigare än ett eventuellt tempel. Det la-
tinska ordet templum betyder egentligen ett 
ritualenligt uppmätt område, medan själva 
byggnaden – som alls inte var nödvändig – 
bara var gudabildens hus. Byggnaden kalla-
des aedes (sacra) (V 1,2,1; 1,69,3) och dess före-
ståndare aedituus (V 1,2,1; 1,69,2), medan den 
ämbetsman som hade ansvaret för stadens 
tempel och offentliga platser av samma skäl 
benämndes aedilis, ”edil” (V 1,2,2). En mind-
re helgedom kallades sacellum (V 2,11,5).

Liksom inget tempel eller altare behövdes 
för de religiösa riterna behövdes ingen präst. 
På landsbygden förrättades böner och offer, 
som redan nämnt, av familjefadern (V 3,3,5) 
eller hans ställföreträdare, men i städerna 
– särskilt då Rom – fanns en betydande 
mängd präster (sacerdotes: V 2,4,18). Till de 
viktigaste kollegierna hörde, vid sidan av de 

tidigare nämnda flamines, de av Columella 
(2,21,2–5) omnämnda pontifices och de av 
Varro på flera ställen (3,2,2; 3,3,5; 3,6,6; 3,7,1) 
berörda augurerna. 

Pontifices, tidigt nio, slutligen sexton till 
antalet, innehade under ledning av överste-
prästen (pontifex maximus) det mest presti-
gefyllda prästämbetet. De hade uppsyn över 
festkalendern (och därmed tideräkningen); 
de tillfrågades om misslyckade offer eller 
olycksbådande järtecken, och kom därmed 
också att få ett betydande politiskt infly-
tande.16 Augurerna (också de nio till sexton) 
var ansvariga för den officiella divinationen, 
d.v.s. utforskandet av gudarnas inställning 
till en tilltänkt handling. De tog ställning till 
inträffade järtecken, men kunde också aktivt 
rådfråga gudarna genom auspicia: studiet av 
fåglarnas flykt, de heliga hönsens aptit (jfr. 
V 3,3,5), offerdjurens inälvor o.s.v. Något för-
vånande är det att Cato (5,4), som själv var 
augur, uttryckligen förbjuder sin förvaltare 
att konsultera någon av hans kollegor och 
räknar upp auguren tillsammans med en 
etruskisk teckentydare (haruspex),17 en char-
latan (hariolus) och en astrolog (chaldaeus). 

Järtecken (prodigia, omina, portenta) spe-
lade en viktig roll i den romerska religionen; 
alla avvikelser från det normala kunde vara 
tecken från gudarna.18 Om det fanns skäl att 
anta att ominösa händelser var riktade till 
enskilda individer, ålåg det familjefadern 
att försona sig med gudarna. Att en fölan-
de mulåsna skulle vara ett olyckligt omen, 
förnekar både Varro (2,1,27) och Columella 
(6,37,3). Den senare (7,11,3) ställer sig lika 
tvivlande till betydelsen av att suggor äter 
sina kultingar (ett uttalande som upprepas, 
delvis ordagrant, av Palladius 14,38,2), med-
an Varro (2,4,17–18) faktiskt ser det som il-
lavarslande, om en sugga föder fler smågrisar 
än hon har spenar.

Men när en privatperson misstänkte 
att ett upplevt järtecken inte gällde honom 
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utan den romerska staten, förväntades han 
rapportera saken till pontifices i Rom, som 
– om de delade hans uppfattning – föran-
staltade om ett lämpligt försoningsoffer (V 
1,1,3). Pontifices hade en förteckning över 
alla dessa ”officiella” järtecken, av vilken sto-
ra delar bevarats till oss. Från republikens 
båda sista århundraden kan vi sålunda år för 
år följa de prodigia som förskräckte romarna: 
epidemier, förmörkelser, blixtnedslag, regn 
av stenar, mjölk eller blod, en gråtande kult-
staty, födsel av hermafroditer, kalvar med 
flera huvuden o.s.v.19

Sådana järtecken, som oväntat drabbade 
människor, måste alltså även privatpersoner 
ta sig an. Däremot var det troligen ganska 
ovanligt att en familjefader medvetet efter-
frågade gudarnas vilja (Col 11,2,98) annat än 
i samband med undersökningen av offerdju-
rens inälvor, särskilt levern (C 141,4). I såda-
na fall, liksom i fråga om blixtnedslag, kunde 
man med fördel rådfråga de verkliga exper-
terna, de etruskiska teckentydarna, haruspi-

ces – ett förfarande som dock ingen av våra 
tre agrarförfattare verkar ha uppskattat (C 
5,4; V 1,40,5; Col 1,8,6; 10,339–341; 11,1,22).20

Vi likställer ofta begreppet offer med rituell 
slakt av djur, men i de flesta kulturer som 
praktiserat denna sed har det varit vanligt – 
kanske till och med vanligast – med oblodi-
ga offer. Man lade gärna blommor på altaret, 
bröd, kakor, honung, ost och frukt eller göt 
ut vin, mjölk (V 2,11,5), t.o.m. vatten. Cato 
(75–84) ger oss ett antal recept på kakor, 
av vilka åtminstone en, libum (C 75), oftast 
användes just vid offer, framför allt riktade 
till genius eller Juno på personens födelse-
dag. Vissa sådana i grunden oblodiga offer 
kunde dock kombineras med köttstycken (C 
83; 132).

Att de flesta av de offer som Cato beskri-
ver var blodiga, beror nog främst på att de 
var de största och mest betydelsefulla. Inför 
vårplöjningen offrades till Jupiter dapalis 
(och eventuellt Vesta) för oxarnas välgång 

En gris leds fram till offer. Väggmålning i fjärde stilen från larariet  
i ett hus i Pompeji. 69/79 e.Kr. Nu i Nationalmuseet i Neapel.
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(C 50,2; 131–132), likaså inför skörden åt Ja-
nus, Jupiter, Juno och Ceres (C 134). För ox-
arna offrade man också ”i skogen” åt Mars 
och skogsguden Silvanus.21 De offerdjur som 
nämns är framför allt svin (C 134,1; 139–140). 
Suovetaurilia, det kombinerade offret av svin, 
får och tjur, förknippas normalt med stats-
kulten, främst då det stora reningsoffer, lust-
rum, som censorerna i Rom förrättade vart 
femte år. Men det kunde också förekomma 
i privata sammanhang, som hos Cato (141) 
såsom ett reningsoffer för åkrarna till Janus, 
Jupiter och Mars. I detta fall handlade det 
dock endast om ännu diande ungdjur (C 
141,3).

Det bör emellertid påpekas, att de många 
djuroffren – lika lite som vår julgris – inne-
bar någon hårdare belastning på hushållets 
ekonomi. Till gudarna förbrändes framför 
allt inälvor som hjärta, lever och njurar (C 
134,4), medan köttet åts upp av husets folk, 
i första hand i samband med den festmål-
tid som följde direkt på offret (C 50,2; jfr V 
1,2,11). Av de blodiga offren fick slavar endast 
delta vid vissa, kvinnor inte vid dem riktade 
till Mars och Hercules (C 83).

Medan Cato sålunda ger oss en ganska 
god bild av det lantliga offrandet, ger oss 
Varro knappast några sådana upplysningar 
alls. Han berör mest allmänna frågor (V 
1,2,19–20; 1,29,3; 2,1,20; 2,4,9; 2,4,16; 2,5,10–
11); han talar om offer i Etrurien (2,4,9), Ly-
dien (3,17,4), och i några fall i Rom: censo-
rernas stora suovetaurilia (2,1,10), grisoffer 
vid Ceres’ initiationsriter (2,4,9), offer av 
dräktiga kor vid Hordicidia (2,5,6), samt till-
lagningen av offerkakor (2,8,1). 

Columella slutligen skriver ännu mind-
re. Förutom offren till larerna nämner han 
bara två, i samband med festerna Volcana-
lia (10,419) och Liberalia (12,18,4). Han be-
skriver uttryckligen ”reningsoffer och övriga 
offer, som gjordes för odlingens skull” som 
obsoleta, men tillfogar: ”Jag drar mig inte för 

arbetet att lära ut även detta, men jag upp-
skjuter det till den bok, som jag har för av-
sikt att skriva, när jag gått igenom hela kun-
skapsområdet lantbruk” (2,21,5–6).

Liksom de lantliga offren med tiden blev 
färre, minskade användandet av de med 
dem ofta förbundna bönerna. Varro näm-
ner ingenstans några böner till gudarna,22 
och Columella förklarar (11,3,62) att endast 
”de odlare, som är mer samvetsgranna, be-
varar ännu den gamla sedvänjan” med böner 
vid planteringen av vissa växter. Cato ger oss 
emellertid i samband med offren exempel på 
ett antal ordagrant citerade böner till Jupiter 
dapalis (132), Janus (134,2–3), Jupiter (134,2), 
en okänd gudomlighet (139–140) och Mars 
(141,2–4).

De romerska bönerna, också de vi kän-
ner från andra källor, följde gärna ett strikt 
mönster: först preciserades vilken gud bönen 
riktade sig till, sedan gavs om möjligt en mo-
tivering varför den borde uppfyllas, och slut-
ligen följde en beskrivning av den bedjandes 
önskemål. Formen var strikt juridisk, då en 
korrekt åkallan utgjorde förutsättningen – 
om än ingen garanti – för bönhörelse. Typis-
ka är de repeterade detaljer och på varandra 
staplade synonymer som avsåg att omöjlig-
göra varje missförstånd beträffande bönens 
syfte: ”vara välvillig och nådig mot mig och 
mina barn, mot mitt hus och mitt husfolk” 
(C 134,2; jfr 139; 141,2); ”min egendom, min 
åker och min jord så långt den är min” (C 
141,1; jfr 141,2–3); ”hindra, avvärja och avstyra 
sedda och osedda sjukdomar, missväxt och 
ödeläggelse, olyckor och oväder” (C 141,2).

Vi skiljer av hävd mellan religion (d.v.s. de 
trosuppfattningar vi själva omfattar eller 
åtminstone har respekt för) och vidskepelse 
(alla former av vad vi föredrar att betrakta 
som ”övertro”). Romarna gjorde samma dis-
tinktion mellan religio och superstitio.23 ”Våra 
förfäder skilde vidskepelse från religion”, 
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skriver Cicero (Nat. 2,28,71), medan kyrkofa-
dern Lactantius (Inst. 4,28,11–16) ger en klar 
(men samtidigt meningslös) definition: ”re-
ligion är dyrkan av en sann gud, vidskepelse 
av en falsk”. Superstitio beskrivs genomgå-
ende i negativa termer. Den är vana (”tom”, 
”verkningslös”), error insanus (”en vanvettig 
villfarelse”), magicus (”fylld av trolldom”), 
tristis (”obehaglig”, ”fördärvlig”), exitialis 
(”olycksbringande”), imbecilli animi (”läm-
pad för svagsinta”), timor delirus (”en vanvet-
tig skräck”) och barbara (”utländsk”, ”främ-
mande”). Judarna beskrivs uttryckligen som 
slavar under vidskepelse och fiender till re-
ligion.24 Det är mot denna bakgrund som 
agrarförfattarna varnar för samröre med 
etruskiska teckentydare, häxor och astrolo-
ger (C 5,4; V 1,40,5; Col 1,8,6; 11,1,22; 12,1,3).

folkloristiska 
föreställningar Hos 

jordbruksförfattarna
Folklore är ett förhållandevis modernt be-
grepp – myntat av den brittiske forskaren 
William John Thoms år 1846.25 Detta breda 
begrepp, som infattar en rad olika företeel-
ser, har bäst definierats av lundaprofessorn 
Carl Wilhelm von Sydow 1944. Folklore 

utgörs av folklig tro, folklig dikt och folklig 
sed samt det von Sydow beskrev som ”fol-
kets sätt att tänka”.26 Det sistnämnda borde 
kanske bättre benämnas mentalitetshisto-
ria, men under brinnande krig hade dessa 
idéer från den franska historieforskningen 
ännu inte hunnit slå rot i Sverige. 

En rad inslag i Cato, Varros, Columellas 
och även Palladius texter utgör uppenbart 
folkloristiska föreställningar, trots att dessa 
texter kan sägas kännetecknas av förfat-
tarnas strävan efter saklighet. Plinius d.ä:s 
stora encyklopedi Naturalis historia – en rik 
källa till kunskaper om det antika jordbru-
ket – är formligen fylld av folkloristiska in-
slag, och åtskilliga sådana hittas även i det 
bysantinska verket Geoponika.27 

Palladius framhåller tre onda ting som 
kunde skapa problem i jordbruket: ofrukt-
samma jordar, sjukdomar och grannar (1,6,6). 
Vikten av goda grannar understryks starkt 
av Columella: ”… många [har] föredragit att 
ge upp sin bosättning och övergivit sina hem 
på grund av förorätter från grannarna” (Col 
1,3,6).28 Magiska metoder att ta itu med be-
svärliga grannar saknas emellertid helt hos 
dessa författare, sannolikt inte för att de inte 
användes utan snarare på grund av att de var 
strängt förbjudna i lag.29 Plinius d.ä. skriver 
om hur en viss gaius Furius Cresimus an-
klagades av sina grannar för att med magins 
hjälp ha bestulit dem på deras skördar, men 
genom att ta sina välväxta djur och välgjor-
da redskap till Forum lyckades han överty-
ga domarna att framgången istället fötts ur 
hårt arbete (Nat. 18, 41–43).

Folkloristiska föreställningar – inte 
minst olika former av magiska metoder – 
användes dock för att försäkra sig om frukt-
samhet och goda skördar, för att skydda 
sådden och skörden mot olika skadedjur 
och framför allt mot vädrets makter. Ur ett 
modernt perspektiv kan en del av dessa se-
der måhända synas märkliga, men för den 

Piacenza-levern. Den har formen av en fårlever och 
är täckt med namn på olika etruskiska gudar. Det 
är troligt att den användes av haruspices vid divi-

nation. Från 200- eller 100-talet f.Kr. 
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som exempelvis stod inför svält till följd av 
svåra insektsangrepp eller skördar förstörda 
av regn och hagel var olika magiska metoder 
allt annat än märkliga. I texterna framgår 
det med stor tydlighet att magi ofta var en 
sista utväg, något man tog till då alla andra 
erfarenhetsbaserade metoder hade miss-
lyckats. 

Vidare hittar vi inslag av folkmedicin 
och folklig veterinärmedicin i dessa verk. 
De handlar om magi med vars hjälp man 
kunde behålla hälsan eller bota både sjuka 
och skadade människor och djur. Ett antal 
av de magiska – eller om man så föredrar: 
folkloristiska – inslag vi finner hos dessa för-
fattare, var seder och bruk vars syfte var att 
försäkra sig om lycka och tur. 

Plinius d.ä. beskriver exempelvis hur så-
ningsmannen måste koordinera händer och 
fötter och hur han i varje steg framåt måste 
gå med höger fot först (Nat. 18,197). Man 
kan lätt förledas att tro att detta hade prak-
tiska orsaker, men den verkliga förklaringen 
finner vi i folkloren. Höger – dexter – var 
förknippat med lycka och tur; vänster – si-
nister – var i sin tur förknippat med olycka 
och otur.30 I latinet har man därför samma 
ord för att beteckna vänster som för olycks-
bådande. Ordet sinister har för övrigt tagits 
upp i en rad andra språk just i betydelsen 
olycksbådande. 

Att det var viktigt att ha turen på sin sida 
är tydligt, eftersom åtskilligt kunde gå snett 
med allting hela vägen från sådd till skörd. 
Hade man otur flockades fåglarna och åt 
upp det nysådda utsädet (Ovidius, Fast. 
1,681–686). Torka och missväxt var återkom-
mande problem, och fuktigt väder kunde 
leda till rost (en form av svampangrepp som 
orsakade stora skördeförluster). Problemen 
med det senare var så svåra att man instiftat 
en särskild helgdag den 24 april – Robigalia 
– åt Robigus: brunrostens gud (Col 10,342; 
Varro, Ling. 6,16; gellius 5,12,14).31 

folklig veterinärmedicin 
ocH folkmedicin

De romerska författarna må ha skilt mellan 
tro och övertro, men när man idag stude-
rar den romerska kulturen är det tydligt att 
gränsen dem emellan var suddig. Låt oss se 
närmare på några folkloristiska inslag hos 
jordbruksförfattarna. Vi börjar med en ma-
gisk metod för att skydda oxar mot ormbett:

Då druvorna börjar skifta färg skall du 
varje år ge oxarna en medicin för att må 
bra. Då du ser ett ormskinn, ta upp det 
och spara det så att du inte behöver leta 
efter det när det behövs. Riv ihop detta 
skinn, emmervete, salt och serpyllum, 
allt detta tillsammans, med vin och ge 
alla oxar att dricka (C 73).

Inom antik magi – liksom inom magi gene-
rellt – fanns en föreställning om att lika bo-
tar lika: similia similibus curantur. Så kunde 
en krypväxt som vild backtimjan – som på 
grekiska gick under benämningen herpyllos, 
och på latin serpyllum – skydda mot herpyl-
la: kräldjur. Dioskorides (ca 40–90 e.Kr.) 
framhåller i De materia medica ett antal 
kryddväxter, som han ansåg vara verksam-
ma mot ormbett, däribland herpyllos, och 
han förklarar att den har fått sitt namn på 
grund av att den växer längs marken (3,46). 
Samma tankegångar återfinner vi hos Plini-
us d.ä. (Nat. 20,245), nämligen att serpyllum, 
ovannämnda krypväxt, är verksam mot bett 
av ormar (serpentes) (jfr V 1,35,2).32

I många magiska formler förekommer 
det att man behöver något som varit i be-
röring med – eller ännu hellre varit en del 
av – det man vill rikta sin magi mot. Inom 
kärleksmagin använde man exempelvis hår 
eller avklippta naglar från den man ville göra 
förälskad.33 I ovan nämnda fall används orm-
skinn som skydd mot ormar och ormbett. 
Spelt och salt är två återkommande inslag 
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i romerska religiösa riter,34 men säkert ock-
så något som gjorde att oxarna gärna åt sin 
”medicin”. Och precis som i medicinska sam-
manhang använde man ofta vin i vilket de 
verksamma substanserna skulle läggas. Cato 
skriver även om en annan form av medicin 
som man skulle ge boskapen som skydd mot 
sjukdomar: 

Om du är rädd för sjukdom, ge de fris-
ka djuren tre korn salt, tre lagerblad, tre 
stånd purjolök, tre huvuden av vild pur-
jolök, tre huvuden vitlök, tre korn rö-
kelse, tre kvistar av sävenbom, tre blad 
vinruta, tre kvistar av hundrova, tre små 
vita bönor, tre glödande kol och tre sexta-
rii vin. Allt detta bör samlas ihop, malas 
och ges till djuren utan att man står di-
rekt på marken. Den som ger det bör vara 
på fastande mage. ge varje oxe av denna 
dryck under tre dagar. Dela upp det så: 
När du givit varje djur tre gånger, har du 
slut på mängden. Se till att oxen och den 
som ger medicinen inte står direkt på 
marken, och ge medicinen i en behållare 
av trä (70). 

Även i detta recept finns det tydliga magiska 
inslag; det kanske tydligaste är den vikt han 
lägger vid talet tre. Tre var ett magiskt tal 
som återkommer i otaliga magiska form-
ler, och Plinius d.ä. framhåller att udda tal 
ansågs vara mera verksamma (Nat. 28,23).35 
Flera ingredienser i denna medicin kan sy-
nas vara vanliga köks- och kryddväxter, till 
exempel vitlök. Men de användes inte endast 
i matlagningen utan i både folkmedicinska 
och magiska sammanhang.36 Plinius d.ä. 
skriver att vitlök användes på landet för att 
bota en rad sjukdomar och åkommor (Nat. 
19,111), och hur stanken håller borta ormar 
och skorpioner (Nat. 20,50). Hos Cato (102) 
hittar vi även ett annat recept som man tog 
till, då ormbettet redan var ett faktum.

En forskare – John Scarborough – har  
föreslagit att de tre glödande kolen sanno -
likt symboliserar feber, en feber som vinet 
släckte.37 Och flera inslag i medicinen är så-
dana som förekom i såväl religiösa som ma-
giska sammanhang: bönor, rökelse, lager-
blad och salt.38 Omsorgen om oxarna är föga 
förvånande; de spelade en central roll som 
dragdjur inom jordbruket och represente-
rade stora ekonomiska värden. 

På samma sätt var människorna som ar-
betade vid jordbruken oerhört viktiga. Det 
förekom olycksfall då man bröt eller vrick-
ade sig, och Cato (160) beskriver hur man 
kunde bota skadorna med magiska meto-
der.39 Andra problem var förslitningar och 
värk till följd av det hårda arbetet. Ett ex-
empel på det sistnämnda hittar vi hos Varro: 

”Det som har mer att göra med Funda-
nius’ hälsa i den boken, det kan vara mer 
lämpligt att ta upp. Ty hans fötter brukar 
värka och ge honom rynkor i pannan.” 
Fundanius svarade: ”Var snäll och säg 
mig det. Ty jag vill hellre höra om mina 
fötter än om hur rötter av betor skall 
planteras.” Stolo sade leende: ” jag skall 
säga det med samma ord som han skrev 
eller som jag hörde av Tarquenna, nämli-
gen att när en mans fötter började värka, 
kunde han botas om han kom ihåg ho-
nom: Jag minns dig. Bota mina fötter! Må 
marken hålla kvar min plåga, och stanna 
kvar, min hälsa, här i mina fötter! Detta 
vill han att man skall upprepa tre gånger 
nio gånger, röra vid marken, spotta och 
göra detta på fastande mage” (1,2,26–27).

Det här är ett exempel på överföringsmagi; 
smärtan skall i detta fall föras över från föt-
terna till marken.40 Saliv – i synnerhet saliv 
från en person på fastande mage – ansågs 
besitta magiska krafter.41 Plinius d.ä. ger en 
rad exempel på alla åkommor, sjukdomar 
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och besvär som kunde åtgärdas med hjälp av 
saliv, däribland nackstyvhet (Nat. 28,35–39). 
Karaktäriskt är att proceduren skall uppre-
pas ett magiskt antal gånger: tre gånger nio, 
det vill säga tjugosju. 

magiska metoder för att 
skydda skörden

Flertalet folkloristiska inslag hos jordbruks-
författarna har att göra med själva jordbru-
ket; de handlar om hur man med magins 
hjälp kunde öka skörden och skydda den 
från vädrets makter eller från olika former 
av skadedjur. Ett exempel på det förstnämn-
da var att månen hade stor inverkan på skör-
dens storlek, och för att försäkra sig om en 
god skörd borde man plantera när månen 
gick mot full (Palladius 1,6,12).42 Hos Colu-
mella finner vi ett flertal passager rörande 
månens roll, bland annat när det gäller såd-
den av bönor: 

… dagen innan det är fullmåne eller 
också på själva fullmånedagen på en och 
samma dag gör hela den sådd av bond-
bönor, som man skall verkställa” (11,2,85). 

Föreställningarna om månens inverkan 
stannade inte vid skörden utan rörde även 
frågan om när man borde fälla träd, klippa 
får och tusen andra ting. Så skedde skörden 
av druvor avsedda för konservering lämpli-
gast efter fullmåne, om vi får tro det som 
står i Geoponika (4,15,1); man kan förmoda 
att månens kraft ansågs få dem att bibehålla 
sin runda form. Föreställningarna kring må-
nens inverkan var så utbredda att Varro, i sin 
annars så seriösa skrift, smugit in ett skämt 
som anspelar på detta:

”Jag för min del”, sade Agrasius, ”håller 
på denna regel – jag har den från min far 
–inte bara när jag klipper fåren utan även 
när jag får håret klippt, så att jag inte blir 

skallig av att klippa mig när månen är i 
tilltagande” (1,37,2).

Om ordens makt vittnar många magiska 
ramsor; mindre sofistikerade var föreställ-
ningarna om att förbannelser och rent av hot 
kunde få plantor att växa bättre. Plinius d.ä. 
beskriver hur basilikan gav bäst skörd om 
man med våld tryckte ned den i jorden, var-
på man bad böner om att den aldrig skulle 
komma upp (Nat. 19,120). Liknande tankar 
återfinns även hos Plutarchos, där det sägs 
att spiskummin säkrast kan fås att spira om 
den först hade förbannats (Qu. Conviv. 7,2,2).

I Geoponika finns rent av ett förslag om 
hur man kommer tillrätta med träd som inte 
bär frukt (10,83,1–2). Man skulle närma sig 
trädet med en yxa, varpå en annan person 
skulle försäkra en om att trädet var kapabelt 
att bära frukt och be en att inte hugga ned 
det. Om man då låtsades tro på personen 
och lät bli att hugga ned trädet, kunde man 
vara säker på att det skulle bära rikligt med 
frukt.

överföringsmagi – föreställningen om 
att en egenskap kan överföras till något 
annat levande eller dött – var en återkom-
mande tanke inom jordbruket och träd-
gårdsskötseln. Så tänker sig Columella att 
man skulle få särskilt söta och välsmakande 
mandlar, om fröet först blöttes i inte allt för 
sött honungsvatten (5,10,12–13; se även Pal-
ladius 2,15,7). På samma sätt skulle gurkorna 
bli späda och angenäma i smaken, om fröna 
lades i mjölk före sådden (Col 11,3,51). Vi hit-
tar en rad motsvarande passager i Palladius, 
exempelvis att man får söta och vita gurkor 
om fröna först blötlägges i fårmjölk och ho-
nungsvatten (Palladius 4,9,7).

I trädgårdsanläggningarna utgjorde in-
sektsangrepp ett återkommande problem, 
och man behandlade växterna med olika 
mer eller mindre toxiska dekokter och sub-
stanser, däribland saften av kransborre eller 
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fetknopp. Mera vanligt var att man använde 
en restprodukt från tillverkningen av oliv-
olja – amurca – som innehåll den verksam-
ma substansen polyfenoler.43 Man kunde 
även vända sig till religionen, och Columella 
skriver om etruskiska kulthandlingar (10,341). 
Men när alla dessa metoder fallerat fick man 
som sista utväg ta till någon form av magiska 
handlingar:

Men om inget annat preparat förmår att 
driva bort skadedjuren, kommer Darda-
nos’ metoder. En barfota kvinna, som då 
för första gången enligt ungmöns sanna 
villkor skamsen rinner av det oanständi-
ga blodet, förs med upplöst gördel och ut-
slaget hår, som tecken på sorg, tre gånger 
runt sängarna och stängslet i trädgår-
den. Då hon gått runt kring detta, faller 
maskarna – märkligt att skåda – ner till 
marken med förvriden kropp inte olikt 
när ett regn av runda äpplen eller ollon, 
täckta av skal, faller från ett skakat träd 
(Col 10,357–366).

Samma – och mycket snarlika – magiska 
metoder för att bekämpa skadedjur åter-
kommer hos ett flertal författare utöver Co-
lumella, till exempel hos Plinius d.ä. (Nat. 
28,5), Palladius (1,35) samt i den bysantinska 
texten Geoponika (12,8,5–6). Sett ur ett mo-
dernt, vetenskapligt perspektiv rör det sig 
som redan nämnts om folkloristiska före-
ställningar, men både Columella och Plinius 
åberopar olika experter som stöd för denna 
tes. 

Menstruationsblod troddes besitta ma-
giska krafter – och särskilt kraftfullt ansågs 
menstruationsblod från en jungfru vara 
(Plinius d.ä., Nat. 28,24) – men mestadels 
betraktades sådant blod som något mycket 
negativt.44 Menstruerande kvinnor, före-

ställde man sig, fick tvätten att svartna, järn 
att rosta och vinrankor att vissna (Nat. 7,23; 
28,8; 19,9). Men med rätt tillvägagångssätt 
kunde man använda kraften hos detta blod 
till att döda larver och andra skadeinsekter.

Columella beskriver att den unga kvinna 
som skulle gå genom trädgårdslandet såg ut 
att vara i sorg. Då en ung kvinnas far dött, 
skriver Plutarchos i Qu. Rom. (14,267), hade 
hon vid begravningen håret utsläppt, bar 
inte som annars var brukligt hårband: vit-
tae,45 och hade klädedräkten lös (Ovidius, 
Fasti 4,854; Tibullus 3,2,11).46 Varför man 
skulle signalera sorg vid dessa insektsan-
grepp kan man bara spekulera om, men det 
verkar inte osannolikt att följderna, om man 
inte lyckades förhindra dem, kunde bli svält 
och rent av död.

För att försäkra sig om goda skördar, inte 
minst genom att förhindra missväxt och 
skadeangrepp på grödorna, räckte beprö-
vade metoder inte alltid till. Vid företeelser 
som var särskilt svåra att få bukt med, såsom 
brunrost, satte människorna sitt hopp till de 
högre makterna och religiösa ritualer. När 
det gällde svåra angrepp av exempelvis in-
sekter, som normalt sett gick att förhindra 
med väl beprövade metoder, satte man istäl-
let sitt hopp till magin. 

På samma sätt användes de magiska bote-
metoder som förekommer i texterna sanno-
likt i kombination med erfarenhetsbaserad 
folkmedicin och folklig veterinärmedicin för 
att bota och skydda både djur och männi-
skor i jordbruket. Den sakliga tonen till 
trots hittar vi – som vi har sett – ett antal 
sådana folkloristiska inslag hos jordbruks-
författarna. Det är dock viktigt att under-
stryka att de på intet sätt dominerar texter-
na utan att det tvärtom rör sig om ett antal 
exempel, som sticker ut från i övrigt ytterst 
sakliga resonemang. 



ÖrJan Wikander

NOBILES, SENATOR ER OCH R IDDAR E 
deltagarna i varros dialoger

Till sin litterära form skiljer sig Varros lant-
brukshandbok väsentligt från Catos och 
Columellas. Medan de senare använde sig 
av den för oss naturliga handboksformen, 
utgörs Varros verk av tre dialoger med olika 
teman. I den antika världen – åtminstone 
från och med Platon – var detta en allmänt 
accepterad form att presentera tankar i filo-
sofiska och vetenskapliga ämnen.1 genom 
införandet av lämpliga (oftast verkliga) per-
soner kunde författarna skapa förutsätt-
ningar för framförandet av skiftande, ibland 
kontrasterande, synpunkter. Valet av prota-
gonister ger oss också viktiga antydningar 
om författarens syften. 

I Varros Res rusticae framträder allt som 
allt sjutton deltagare, inklusive författaren 
själv. Nio eller tio av dem är kända från and-
ra antika källor, men vi har ingen anledning 
att betvivla de övrigas historicitet – även 
om det är uppenbart, att den ofta skämt-
samme Varro (se t.ex. 3,2,2–3) valt de flesta 
för deras växt- eller djurklingande namn: P. 
Agrasius och Agrius (av ager, ”åker”), Fircel-
lius Pavo (pavo = ”påfågel”, 3,6,1), Minucius 
Pica (pica = ”skata”), Murrius (av murra, 
”myrra[träd]”?), M. Petronius Passer (passer 
= ”sparv”) och Vaccius (av vacca, ”ko”, 2,5,2). 
Liknande namn bär också fem av de något 
mera välkända talarna: L. Cornelius Meru-
la (merula = ”trast”, 3,5,6), L. Cossinius (av 
cossus, ”trämask”), C. Fundanius (av fundus, 
” jordagods”), C. Licinius Stolo (stolo = ”rot-

skott”, 1,2,9) och Cn. Tremelius Scrofa (scro-
fa = ”avelssugga”, 2,4,1–2).2 Den tonvikt som 
läggs vid fågelnamn betonas också av Varro 
själv, när han låter Axius fråga Claudius Pul-
cher: ”Tar du upp oss i din voljär, där du sit-
ter bland dina fåglar?” (3,2,2).3

Det är säkert ingen slump, att de sjutton 
deltagarna representerar nästan alla skikt 
av den romerska överklassen.4 Två var pa-
tricier, medlemmar av de statusmässigt le-
dande ”större” släkterna (gentes maiores): 
Appius Claudius Pulcher (konsul 54 f.Kr.) 
och Lucius Cornelius Merula. Två till-
hörde den plebejiska nobiliteten (d.v.s. de 
härstammade från en eller flera konsuler): 
Caius Licinius Stolo och med säkerhet även 
Varro själv. Fyra satt i den romerska sena-
ten: Quintus Axius (3,2,1), Caius Fundanius 
(folktribun ca 72/68 f.Kr.),5 Quintus Lucie-
nus och gnaeus Tremelius Scrofa (praetor 
58 eller 52/51 f.Kr.). Ytterligare två tillhörde 
åtminstone släkter med säte i senaten: Lu-
cius Cossinius (legat 67 f.Kr.) och Murrius. 
Minst två var riddare (equites): Caius Agrius, 
Titus Pomponius Atticus (Ciceros närmaste 
vän), och kanske fler.6

De flesta av dessa kände Varro naturligt-
vis från sin politiska verksamhet, men han 
hade också andra nära förbindelser med flera 
av deltagarna. C. Fundanius var hans svärfar 
(1,2,1),7 och tre av dem var hans grannar i Re-
ate: Q. Axius (3,2,3), Fircellius Pavo (3,2,2)8 
och Murrius (2,6,1), alla troligen godsägare 
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med erfarenhet från olika slags lantbruk. 
För trots Varros benägenhet för lättfunna 
vitsar kan vi nog ta för givet att hans prot-
agonister var erkänt kunniga i dialogernas 
ämnen.

Mest betydande av dem alla var uppen-
barligen Tremelius Scrofa, själv en betydan-
de agrarförfattare (Col 1,pf.32; 1,1,12), ansedd 
som ”den romare som är mest förtrogen med 
lantbruk” (V 1,2,10; jfr 2,1,2; 2,1,11),9 och till-
sammans med Varro själv medlem av den 
tjugomannakommission som fördelade 
åkerjord i Campanien i enlighet med Cae-
sars åkerlag 59 f.Kr. (1,2,10; jfr Plinius d.ä., 
Nat. 7,176). Caesar hade som konsul detta 
år inte utan besvär drivit genom denna lag 
för att uppfylla sitt löfte att skaffa jord till 
Pompeius’ veteraner.10 Också Licinius Stolo 
hade författat ett verk om lantbruket (Col 
1,pf.32; 4,11,1), men märkligt nog äger vi nära 
nog inga andra upplysningar om honom än 
vad som kan läsas ut ur Varros verk. Colu-
mella nämner honom två gånger, en bara i 
förbigående (1,pr.32) och en i samband med 
vinodling (4,11,1). Ett intressant fenomen är 
att av de elva hänvisningar till Catos De agri 
cultura som förekommer i Varros verk fler än 
två tredjedelar uttalas av Stolo (1,2,28; 1,7,1; 
1,7,9; 1,22,3–5; 1,23,7; 1,24,3; 1,58; 1,60). Påfal-
lande är också att han genomgående accep-
terar visdomsorden från ”den store Cato” 
(magnus ille Cato: 1,2,28), medan Scrofa som 
står bakom de återstående tre referenserna i 
två av fallen kritiserar honom (1,18,1–6; 1,19). 
Kanske var Stolo känd för sin beundran för 
Cato, men också för andra auktoriteter han 
citerar. Varro pikar gärna sina vänner på 
mer eller mindre sofistikerade sätt – antag-
ligen oftare än vi idag inser. 

I början av andra boken vänder sig Varro 
till Pomponius Atticus, Cossinius, Murrius 
och Vaccius med orden: ”ni som är fram-
stående boskapsägare här i Epirus” (2,1,2; 
jfr 2,pf.6; 2,2,1). Detta bekräftas uttryckli-

gen rörande Atticus (får: 2,2,1–2), Cossinius 
(getter: 2,3,1; får: 2,10,11), Vaccius (nötbo-
skap: 2,5,2; 2,5,12) och troligen även Murrius 
(getter: 2,3,10). Lucienus var uppfödare i stor 
skala av nötboskap (2,5,18) och hästar (2,7,1). 
Cornelius Merula tycks ha setts som expert 
på fåglar, vilthägn och fisk (3,2,18; 3,3,1) samt 
(3,16,3; 3,16,10) tillsammans med Claudius 
Pulcher (3,16,3) på biodling.

Men liksom i Platons dialoger dominerar 
några av deltagarna helt framställningen. I 
bifogade tabell anges omfattningen av deras 
respektive insatser, fördelade på Varros tre 
böcker. I de vänstra kolumnerna anges anta-
let paragrafer där talarna framför synpunk-
ter på frågor rörande lantbruket; i de högra 
de paragrafer där de gör uttalanden av annat 
slag, ställer frågor, ger stickrepliker, apostro-
feras eller bara omnämns.

Som tydligt framgår av tabellen upp-
träder tre talare i inte mindre än 340 (62,5 
procent) av de 544 paragrafer som ägnas 
åt utläggningar om lantbruket: Treme-
lius Scrofa, Cornelius Merula och Licinius 
Stolo. Scrofa och Stolo hade, som redan 
nämnt, själva författat handböcker i agrar-
frågor, och de diskuterar i konsekvens här-
med de mest skilda delar av ämnet (Stolo 
dock ej boskapsskötsel). Merulas bakgrund 
och kompetens är okänd. Han nämns ingen 
annanstans i den antika litteraturen, vilket 
torde innebära att han trots sin höga börd 
inte gjort något försök till politisk karriär. 
Det skulle annars ligga nära till hands att 
se honom som son till den liknämnde kon-
suln av år 87 f.Kr., som förlorade livet under 
inbördesstriderna detta år, men Varros vaga 
beskrivning av honom som ”tillhörande en 
konsulsfamilj” (consulari familia ortus: 3,2,2) 
talar snarast emot antagandet. 

På den motsatta ytterligheten finner vi 
fyra rena staffagefigurer. Två av dem utta-
lar sig inte alls i sakfrågan (Fircellius Pavo 
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och Petronius Passer), medan de övrigas ytt-
randen ryms inom var sin paragraf (Agra-
sius och Minucius Pica). Mellan dessa båda 
extrema grupper föreligger tio talare, som 
uppträder i mellan 7 och 37 paragrafer. Hit 
hör anmärkningsvärt nog Varro själv, som 
uppenbarligen valt att ransonera sina egna 
framträdanden, fastän han är den ende som 
förekommer i alla tre böckerna. Scrofa fö-
rekommer i två, men i övrigt är deltagarna 
begränsade till en bok var – även de så mång-
ordiga Merula och Stolo. Det föreligger en 
tydlig uppdelning mellan de få experterna, 
som ger magistrala (men alls inte nedlåtan-
de) föreläsningar rörande olika problem, och 
de mindre pålästa utfrågarna – trots att de 
senare alla själva torde ha varit verksamma 
inom jordbruket.

Om vi bortser från kortare och tämligen 
betydelselösa inlägg om en eller två paragra-
fer, koncentrerar sig deltagarna på följande 
frågor:

Q. Axius
Fiskodling (3,17,1–9)

Ap. Claudius Pulcher
Vilthägn (3,12,1–3,13,3)
Biodling (3,16,1–9)

L. Cornelius Merula
Fågelhus (3,4,2–3,5,7)
Påfåglar (3,6,1–6)
Duvor (3,7,1–10)
Turturduvor (3,8,1–3)
Höns (3,9,1–21)
gäss (3,10,1–7)
Ankor o.dyl. (3,11,1–4)
Sniglar och hasselmöss (3,14,1–3,15,2)
Biodling (3,16,10–38)

L. Cossinius
getter (2,3,1–10)
Herdar (2,10,1–8; 2,10,10–11)

Mjölk och ost (2,11,1–4)
C. Fundanius
grödor lämpliga i olika regioner och  
klimat (1,2,5–8)
getter (1,2,18–20)
gårdens byggnader (1,13,6–7)

C. Licinius Stolo
Jordbrukaren och herden (1,2,13–14)
Catos utrustning på olivodling respek-
tive vingård (1,22,3–5)
Catos syn på olivsorter lämpliga för olika 
slags jord (1,23,7–1,24,3)
Årstiderna (1,37,4)
Plöjning (1,37,5)
gödsling (1,38,1–3)
Sådd, sticklingar, ympning (1,39,1–1,44,4)
Den tidiga grodden (1,45,1–1,47)
Sädesaxen (1,48,1–3)
Skörden 1,49,1–1,50,2)
Tröskningen (1,50,3–1,53)
Vinskörden (1,54,1–3)
Olivskörden (1,55,1–7)
Magasinering av hö och säd (1,56–1,57,3)
Konservering av bönor, frukt, oliver och 
olivdrägg (1,58–62)
Skyddande av skördad spannmål (1,63)
Bevarande av olivdrägg (1,64)
Framställning av vin (1,65)
Framtagande av oliver, kastanjer, frukt 
o.s.v. (1,66–68)
Framtagande av spält (1,69,1)

Q. Lucienus
Hästar (2,7,1–16)

Murrius
Åsnor (2,6,1–5)
Mulor (2,8,1–6)

T. Pomponius Atticus 
Får (2,2,2–20)
Hundar (2,9,1–16)
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M. Terentius Varro
Människans utveckling från samlare 
över herde till åkerbruket (2,1,3–11)
Oxar (2,5,2–4)
Fårklippning (2,11,6–10)
Avkastning av fågel och fisk (3,2,14–17)
Fågelhuset vid Casinum (3,5,8–17)

Cn. Tremelius Scrofa 
Åkerbruk (1,3,1–1,7,10 utom 1,5,2; 1,7,1; 
1,7,9)
Vinodling (1,8,1–7)
Jordmån (1,9,1–6)
Ytenheter för åkerjord (1,10,1–2)
gårdens byggnader och installationer 
(1,11,1–1,13,5)
Stängsel, jordvallar och gränsmarkering-
ar (1,14,1–15)
grannar och transporter (1,16,1–6)
Slavar och lönearbetare (1,17,1–1,18,8)
Husdjur nödvändiga för åkerbruket 
(1,19,1–1,21)
Redskap och inventarier (1,22,1–2; 1,22,6)
Odling i magrare jord (1,23,1–6)
Vinodling (1,24,4–1,26)
Årstiderna, bondens år (1,27,1–1,37,1)
Boskapsskötsel (2,1,11–24)
Svinhållning (2,4,1–22 utom 2,4,12)

Vaccius 
Nötboskap (2,5,4–18)

Detta om de talande. Men också de högra 
kolumnerna i min tabell är av visst intresse. 
Av de sjutton deltagarna omnämns (etc.) 
femton i mellan en och tio paragrafer och 
Varro (som förekommer i alla tre böcker-
na) i arton, medan Q. Axius står helt isole-
rad med tjugofyra. Frånsett sitt inlägg om 
fiskodlingen har han egentligen inget vä-
sentligt att tillföra debatten. I femton pa-
ragrafer framställer han korta frågor eller 
uppmaningar – stickrepliker som har till 
enda uppgift att få någon annan att tala; 

på tolv ställen apostroferas han. De inblan-
dade är undantagslöst samma tre personer: 
Claudius Pulcher (tre respektive tre gång-
er), Cornelius Merula (nio respektive åtta) 
och Varro (två respektive en). Med tanke på 
Varros välkända skämtsamhet11 kan det inte 
uteslutas att Axius’ påfallande iver att lägga 
sig i samtalet faktiskt motsvarade en allmänt 
spridd uppfattning om hans roll i sällskaps-
livet – liksom hans ofta påtalade girighet 
och profithunger.

Q. Axius är över huvud taget en svårgrip-
bar person.12 Bortsett från att han var sena-
tor vet vi mycket lite om honom. Han om-
nämns i förbigående i åtta av Ciceros brev 
till Pomponius Atticus,13 men hans betydel-
se framgår så mycket klarare av det faktum 
att Cicero efterlämnade minst två böcker 
med brev ställda till honom – alla nu tyvärr 
förlorade. Hans framträdande i Varros Res 
rusticae gör oss heller inte mycket klokare 
beträffande den politiska roll han av allt att 
döma tycks ha spelat.

Det är i allmänhet svårt att komma dia-
logdeltagarna närmare inpå livet – knappast 
förvånande, då en så stor del av dem uppen-
barligen valts på grund av sina växt– och 
djurklingande namn eller för att de råkade 
vara Varros grannar i Reate. I själva verket är 
det endast två av dem (förutom Varro själv) 
som vi känner verkligt väl från andra källor: 
Appius Claudius Pulcher och Titus Pompo-
nius Atticus.

Claudius Pulcher (ca 97–48 f.Kr.) tillhör-
de som redan nämnt republikens högsta adel 
men levde efter faderns död år 76 under täm-
ligen enkla förhållanden. Han beskriver sig 
själv som ”fattig” (pauper) och kunde inte ens 
betala hemgift åt sin ena syster (V 3,16,2).14 
Efter att ha förbättrat sin ekonomi, bland 
annat genom plundringar i grekland, kunde 
han göra den politiska karriär som förvän-
tades av en person i hans ställning: han var 
praetor 57, ståthållare på Sardinien 56, kon-
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sul 54, ståthållare i Kilikien 53–51 och censor 
50 f.Kr. Ändå finns det skäl att betvivla att 
han ens då kunde betraktas som särskilt rik, 
och vi hör ingenstans talas on någon av hans 
lantegendomar. Tvärtom är det intressant 
att konstatera, att Quintus Axius vid deras 
diskussion i Villa publica inte jämför denna 
med någon lantgård i Claudius Pulcher el-
ler ens hans fars ägor, utan med ”den gård 
som din farfar och farfars far hade” (3,2,6). 
Kanske hade familjen därefter drabbats av 
ekonomiska problem. Pulcher säger (om än 
knappast på allvar) att han ”inte vet vad en 
gård är för något”, men att han just funderar 
på att köpa en (3,2,7).

Den enda antydan vi har om eventuellt 
intresse för jordbruket – vid sidan av Var-
ros Res rusticae – är en kort notis om att han 
som censor skall ha vänt sig mot personer 
som ägde större lantegendomar än vad som 
ansågs lämpligt (Cicero, Fam. 8,14,4). Hos 
Varro är det värt att konstatera, att han inte 
tycks intressera sig för någon av de centrala 
agrara verksamheterna (vin, oliver, spann-
mål och boskapsskötsel) utan för två mer 
perifera specialiteter: vilthägn och biodling. 
Intresset för den senare antyds också av det 
faktum att bina dyker upp även i avsnittet 
om vilthägn (3,12,2) och av hans uttalade 
smak för honungsvin (mulsum: 3,16,1–2). 
Möjligen kan man av allt detta misstänka 
att Claudius Pulchers lantgods var litet till 
ytan och därmed bäst lämpat för specialise-
rat brukande (jfr 3,16,10–11).

Pomponius Atticus (110/109–32 f.Kr.) lev-
de ett helt annat liv. Som riddare till börden 
och uppenbart oroad av de faror den senare 
republiken medförde för sina ledande män, 
avstod han medvetet från att försöka göra 
politisk karriär, fastän hans vänner ansåg 
honom utomordentligt väl ägnad för en så-
dan. Att vi ändå känner honom så väl, beror 
på att vi äger å ena sidan en levnadsteckning 
över honom, författad av Cornelius Nepos, 

och å den andra närmare fyra hundra brev 
riktade till honom av talaren Cicero. Tyvärr 
har inget av Atticus’ egna brev bevarats till 
vår tid, men även ur den ensidiga brevväx-
ling vi har kan man hämta betydande upp-
lysningar. 

Bland annat för att hålla sig borta från de 
politiska omvälvningarna i Rom tillbragte 
Atticus åren 86–65 f.Kr. i Athen, där han 
fördjupade sig i den epikureiska filosofin 
och anlade tillnamnet Atticus. I motsats 
till Claudius Pulcher var han omåttligt rik. 
Hans fadersarv uppgick till två miljoner 
sestertier (redan det en betydande summa), 
men därtill ärvde han år 58 sin morbrors för-
mögenhet om ytterligare 10 miljoner. Corne-
lius Nepos skriver (Att. 14,3):

Han ägde inga trädgårdar, ingen överflö-
digt utsmyckad villa nära Rom eller vid 
havet, och inget lantgods utom dem vid 
Arretium och Nomentum, och alla hans 
kontanta inkomster kom från hans egen-
domar i Epirus och staden [Rom].

Cornelius Nepos’ biografi är utformad som 
en ren panegyrik, och att han även här tum-
mar på sanningen framgår tydligt av Cice-
ros brev. Atticus’ ekonomi baserade sig inte 
alls bara på det av den romerska överklas-
sen omhuldade jordbruket: liksom många 
av sina ståndsbröder lånade han i stor skala 
ut pengar mot hög ränta till grekiska städer 
och privatpersoner, han tränade och hyrde 
ut gladiatorer, och så vidare.

I detta sammanhang är det dock främst 
jordbruket som intresserar oss. Atticus ägde 
alltså jordagods vid Nomentum och Arre-
tium, men han hade också av Ciceros brev 
att döma (och i direkt motsättning till Cor-
nelius Nepos’ uttalande) en villa suburbana, 
en lantgård nära huvudstaden. Men av sär-
skild betydelse är hans ofta omtalade egen-
domar i Epirus, som uttryckligen framhäves 
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av Varro (2,pf.6; 2,1,2; 2,2,1) som anledning 
till Atticus’ närvaro. Dessa gods – belägna 
kring staden Buthroton, mitt emot Korfu, 
i nuvarande Albanien – hade han troligen 
skaffat sig redan i samband med sin flyttning 
till Athen år 86, för att inte riskera indrag-
ning av sin förmögenhet i det för tillfället 
närmast laglösa Rom.

Vilken boskap som låg honom närmast 
om hjärtat, framgår tydligt av de områden 
där man efterfrågar hans expertis: får och 
hundar. Om fåren förklarar han uttryckli-
gen: ”Vi gör det så nästan alla i Epirus att 
vi inte har mindre än en man på 100 rag-
giga får eller mindre än två på 100 klädda” 
(2,2,20). Och han påpekar upprepade gånger, 
att hundarna framför allt kom till använd-
ning vid vallandet av får (2,9,1; 2,9,3; 2,9,5–6; 
2,9,10; 2,9,16). genom produktionen av såväl 
ull som ost och kött utgjorde fåruppföd-
ningen den kanske mest lukrativa formen av 
boskapsskötsel. Men att Atticus även födde 
upp nötboskap, framgår tydligt av 2,5,18.

Helt naturligt finns en omfattande modern 
litteratur rörande förhållandet mellan Var-
ros Res rusticae och de många dialoger vi 
har bevarade av hans något yngre samtida 
Cicero.15 Litteraturartens gemensamma ur-
sprung gör likheterna många, men betyd-
ligt intressantare är det att begrunda de inte 
mindre påfallande skillnaderna.

Språkligt utmärker sig Cicero också i dia-
logerna för sin höglitterära, retoriskt skola-
de stil, med utstuderad periodbyggnad och 
väl avvägda formuleringar. Varros text ligger 
närmare talspråket, med kortare meningar, 
dialektala och arkaiserande inslag.16 Dis-
kussionerna mellan dialogdeltagarna kan 
hos Cicero ibland vara tämligen exalterade, 
medan talarna hos Varro helt avstår från an-
grepp: vi möter vänliga samtal mellan jämli-
kar under ömsesidig respekt. 

Medan Cicero ofta förlägger sina dialoger 
till lantliga villamiljöer,17 kan man konstate-
ra att Varro – vars tema är just lantbruket 
– valt att avstå från sådana. I stället träffas 
deltagarna vid ett tempel i Rom (1,2,1), i en 
stad på den dalmatiska kusten (eller möj-
ligen Atticus’ gods vid Buthroton), och på 
Marsfältet i Rom (3,2,1).18

Deltagarna i Varros dialoger tillhör näs-
tan alla skikt av den senrepublikanska över- 
och övre medelklassen. Här får vi sannolikt 
en ganska korrekt bild av författarens nor-
mala umgänge, som uppenbarligen inte in-
skränkte sig till den elit av nobiles (konsuls-
ättlingar) som han själv tillhörde. Cicero, 
som den politiske uppkomling (homo novus) 
har var och förblev, är så mycket noggran-
nare med att i sina dialoger omge sig med 
personer ur den högsta politiska klassen.19 
Varro kände inte det behovet. 
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  bok 1 bok 2 bok 3

  Talar Nämnd Talar Nämnd Talar Nämnd

P. Agrasius 1 7        

C. Agrius 7 8        

Q. Axius         19 24

Ap. Claudius Pulcher         22 8

L. Cornelius Merula         98 10

L. Cossinius     26 3    

Fircellius Pavo         – 4

C. Fundanius 11 5        

L. Licinius Stolo 86 8        

Q. Lucienus     16 3    

Minucius Pica         1 1

Murrius     11 4    

M. Petronius Passer         – 1

T. Pomponius Atticus     37 8    

M. Terentius Varro 3 2 20 5 14 11

Cn. Tremelius Scrofa 123 4 33 6    

Vaccius     16 2    



leiF runeFelt

DE K LASSISK A JOR DBRUKS- 
FöR FATTAR NA I SVENSK OCH DANSK 

AgR AR LITTER ATUR 170 0–1850

I Walter Scotts roman The Pirate, utgiven 
1822, finns en karaktär vid namn Tripto-
lemus Yellowley. Denne försöker bedriva 
lantbruk utifrån sin omfattande läsning av 
antika lantbruksförfattare, framför allt Co-
lumella. Att Triptolemus lever i en av Euro-
pas mer karga periferier, Shetlandsöarna, är 
förstås en poäng: det är svårt nog att appli-
cera lästa rön i vardaglig praktik, men be-
tydligt svårare att följa uråldriga råd skrivna 
för ett medelhavsklimat i ett kallt och regn-
plågat blåshål.1

Utifrån det moderna vetenskapliga jord-
brukets perspektiv är det lätt att avfärda en 
figur som Triptolemus. I Scotts roman är 
han också en karikatyr, men som alla sådana 
speglar han ett befintligt fenomen, nämligen 
tilltron till och åberopandet av den antika 
eller klassiska traditionen inom europeiskt 
lantbruk. När Scott skrev var denna tradi-
tion på väg att avvecklas, och The Pirate är 
också en historisk roman som utspelar sig 
på 1600-talet. Scott visar alltså med Trip-
tolemus Yellowley på en förgången histo-
risk typ. Så sent som 1844 kunde dock den 
framstående franska filologen Charles Ni-
sard under titeln Les agronoms latins ge ut 
en fransk översättning av Cato, Varro och 
Columella med tydlig intention att de skulle 
användas som praktiska rådgivare åt franska 
lantbrukare.

Nisard befann sig i den absoluta sluttam-
pen av en lång förmodern europeisk tradi-

tion av agrart tänkande, där de äldsta tex-
terna är Hesiodos Arbeten och dagar från 
600-talet före Kristus och de gammaltes-
tamentliga visdomsböckerna, såsom Ord-
språksboken och Jesus Syraks bok, från 
århundradena före Kristi födelse. Jag kallar 
den förmodern, därför att den förpassades 
till kuriosakabinettet i samband med den 
industriella revolutionen (men inte med den 
agrara omvandlingen under 1700-talet), och 
därför att den inte kan ses som specifikt an-
tik, specifikt medeltida eller specifikt tidig-
modern. Det är en över årtusenden levande 
tradition, även om den naturligtvis ser olika 
ut och har olika betydelse beroende på om 
man studerar 1800-talet, 1400-talet eller 
100-talet före Kristus – Nisard, Petrus de 
Crescentiis eller Cato. 

I detta kapitel ska denna förmoderna tra-
dition, så som den kom till uttryck framför 
allt i Sverige och i någon mån i Danmark, 
studeras utifrån ett studium av lantbruks-
litteratur tryckt huvudsakligen mellan 1700 
och 1840. Perioden före 1700 behandlas 
endast som en inledning, då det redan har 
gjorts tidigare. Syftet är att undersöka i vad 
mån traditionen hölls vid liv, och i så fall 
hur den aktiverades – alltså vilka funktio-
ner den hade och i vilka kontexter – samt 
hur och i vilken utsträckning olika förfat-
tare menade att de antika författarnas råd 
och anvisningar var relevanta för nordiska  
förhållanden. 



 • 479 •de  k l a s s i sk a  jor dbru k sf ör fat ta r na  …

den klassiska traditionen
Hur levande de antika lantbruksförfattarna 
var för senare tiders lärda inom området 
framgår tydligt i g.E. Fussells standard-
verk, The classical tradition in West European 
farming. Det kom ut 1972 och är såväl insikts-
fullt som encyklopediskt vad gäller de stora 
europeiska länderna; det sträcker sig fram 
till 1800-talets första hälft, varefter den klas-
siska traditionen inte längre var central och 
levande utan undanskuffad och irrelevant 
för agrara utövare och vetenskapsmän. Fus-
sell berör däremot inte europeiska periferier 
och småstater. 

Det fanns vid frihetstidens ingång en lång 
och osjälvständig svensk gren av den klas-
siska traditionen. Jag har i ett tidigare sam-
manhang diskuterat denna tämligen ingåen-
de vad gäller stormaktstiden.2 Lång, därför 
att de äldsta verken är från 1500-talet, och 
osjälvständig, därför att det i hög grad hand-
lar om översättningar av och kompilationer 
från kontinentala förlagor. Columella – el-
ler rättare en ändrad och tillrättalagd sen-
tida variant av dennes De re rustica – ligger 
till grund redan för Peder Månssons Bonda-
konst, en översättning av en latinsk förlaga 
utförd medan Peder Månsson var förestån-
dare för Birgittas hus i Rom före 1524. Den 
första latinska utgåvan av De re rustica tryck-
tes 1472. Andra kända verk inom samma 
tradition är från 1500-talet Per Brahes Oeco-
nomia och från 1600-talet Schering Rosen-
hanes Oeconomia (båda otryckta i samtiden), 
Johan Claesson Risinghs Een Land-book 
(1671) och Åke Claesson Rålambs Adelig 
öfnings 13:de tom, även den med rubriken 
Oeconomia (1690). Det kom också ut ett an-
tal översättningar av kontinentala arbeten, 
såsom Johannes Colerus Oeconomia, thet är, 
Hushåldz vnderwijsning (I–II, 1683–86). Då 
bör beaktas att en översättning vid denna tid 
inte är detsamma som i dag, en trogen över-
föring av texten från ett språk till ett annat, 

utan snarare en sorts fri sammanställning. 
Det finns i den svenska översättningen av 
Colerus till exempel flera hänvisningar till 
just Colerus, men också många tillägg och 
förkortningar. 

Med osjälvständig menar jag inte att för-
fattare som Månsson och Rosenhane var 
okunniga om jordbruk. Tvärtom utgick så-
väl de som Per Brahe från driften av det egna 
jordbruket, och de förankrade sina skrifter 
i egna erfarenheter. Till exempel Bonda-
konst, som aldrig trycktes i samtiden, hade 
ett praktiskt och lokalt syfte: att tjäna som 
hjälp åt lantbruket framför allt vid Vadste-
na kloster.3 På så sätt var dessa skrifter inte 
alls osjälvständiga eftersägare utan väl för-
ankrade i lokala verkligheter. Däremot var 
dessa arbeten osjälvständiga i den bemärkel-
sen att det finns mycket likartade skrifter i 
andra länder, som citerar samma passager i 
Columella och så vidare: huvuddelen av ver-
ken är aktiveringar av ett antikt idégods, en 
genre som vid denna tid utövades överallt i 
Europa. 

Trots att varje verk sålunda är unikt och 
flera av dem ganska speciella, såsom Brahes 
Oeconomia, är de tydligt inordnade i den 
kontinentala genren som med en tysk term 
brukar kallas Hausvaterliteratur, en littera-
tur som riktade sig till husfadern och som 
rörde såväl det praktiska arbetet på fältet 
som upprätthållandet av ordning inom hus-
hållet. Den svenska översättningen av Cole-
rus vilar på denne men även på andra verk 
inom samma tradition. Colerus själv – ori-
ginalet alltså – vilade på Columella och de 
andra romarna men även på Conrad Heres-
bach Rei rusticæ libri quatuor (Fyra böcker 
om jordbruk, 1571), som var en av de mest 
åberopade verken inom genren och över-
sattes till flera språk. Detta vilade i sin tur 
också det tungt på de romerska författarna.4 
Det äger alltså rum en ständig likartad och 
upprepad aktivering av ett antikt idégods.
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Frågan är då vilken betydelse detta gods 
spelade? En viktig faktor att hålla i min-
net vad gäller hushållningslitteraturen är 
att den i hög grad negligerade marknaden 
och dess verkningar och mekanismer. I det 
antika samhället var småskalig handel nå-
got skamligt och inget man gärna skrev om 
– hur det såg ut i verkligheten är en annan 
fråga som är irrelevant i sammanhanget. De 
tidigmoderna adelsmän och ståndspersoner, 
som producerade hushållningslitteratur, 
var inte heller de särskilt intresserade av att 
framhålla vikten av handel. Målet med hus-
hållet definierades som ökat välstånd, men 
det framställs i hög grad som att det sker iso-
lerat från omvärlden. I stället betonas dels 
skötseln av mark och djur, dels skötseln av 
själva hushållets ordning, alltså upprätthål-
landet av en korrekt hierarkisk maktord-
ning inom hushållet. På så sätt blir hushåll-
ningslitteraturen i hög grad en litteratur om 
arbetsfördelningen inom hushållet och om 
vars och ens plats, vandel och plikter. 

Stor vikt läggs på att husfadern gör rätt; 
termen Hausvaterliteratur är mycket träf-
fande. Husfadern fungerar nämligen som 
en styrande princip i hushållet. Om denne 
gör fel, gör också alla underordnade fel. 
Husfaderns dygder är det viktigaste i hus-
hållningslitteraturen. Målet för hushållet 
var autarki, alltså självhushållning. Visser-
ligen fanns i alla hushåll behov som hushål-
let självt inte kunde tillgodose. Men dessa 
måste sörjas för genom avyttrandet av ett 
överskott. Hushållets ekonomiska mål var 
således att skapa ett överskott från jorden. 
Kärnan i denna husfadersekonomi har for-
mulerats i Cato den äldres skrift om jord-
bruk, och den är verkligen träffande för gen-
ren: ”Det är lämpligt att en familjefar är ivrig 
att sälja, inte att köpa” (2,7).

renässans under en tid 
av förändring

Det är lätt att begå det felaktiga tankeslu-
tet, att detta intresse att förankra sina egna 
rön och erfarenheter hos antika läromästare 
och att skriva in sig i en klassisk tradition 
bör ha avtagit under loppet av 1700-talet. Då 
satte ju den agrara revolutionen igång med 
utgångspunkt från England. Då startade 
stora förändrings- och moderniseringspro-
cesser inom det europeiska jordbruket, och 
då växte även i länder som Sverige och Dan-
mark fram ett stort intresse för ett aktivt 
och försöksbetonat ståndspersonslantbruk. 
För Sveriges del kunde vad som kan kallas 
för ett (amatör-)vetenskapligt kluster växa 
upp kring Vetenskapsakademien och de 
ekonomisk-botaniska institutionerna vid 
universiteten. Under ledande skribenter och 
forskare som Carl von Linné, Anders Berch, 
Johan Fischerström och Per Kalm fanns ett 
underskikt av lantbruksintresserade präster 
och godsägare, som utförde försök på sina 
egna marker och skickade in rön för publi-
cering i Lantbruksakademiens handlingar 
eller senare i Patriotiska sällskapets Hus-
hållningsjournal. 

Som så ofta annars i historiska samman-
hang är det dock så, att det vi tycker är oför-
enliga ting mycket väl sågs som kompatibla 
eller samhöriga av sin samtid. överallt i 
Europa tycks den agrara omvandlingen ha 
kunnat kombineras med ett levande intresse 
för de antika författarna. Det är till och med 
så, att det är först nu som flertalet av dessa 
skrifter kommer i översättningar. Columel-
la översätts till engelska 1745, en tysk över-
sättning kom år 1769, en kastiliansk år 1824 
och en dansk – som behandlas nedan – år 
1806. Xenofons grekiska arbete om hushåll-
ning, Oikonomikos, översattes till franska 
1768, och tjocka volymer med Cato, Varro, 
Columella m.fl. utgavs i Frankrike under 
1760- och 1770-talen. Även svenska och flera 
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danska översättningar av centrala verk kom 
under decennierna kring 1800, vilket också 
tas upp nedan.

En bok som Virgil’s Lehrbuch von der 
Lantwirtschaft, en praktisk handbok till 
Vergilius Ekloger, kunde ges ut i Mulhouse 
1792; Vergilius skrev förstås ingen ”Lehr-
buch”, lärobok, utan titeln visar tydligt på 
utgivningens syfte. Flera brittiska författare 
sammandrar och behandlar de romerska 
författarna i syfte att de ska användas ute 
på fältet. Kanske var skotten Adam Dick-
son en förebild för Scotts Triptolemus Yel-
lowley, som också han var fastlandsskotte: 
det var Dickson, som i Treatise on agriculture 
(1762) menade att de romerska författarnas 
maximer var lika bra och ofta desamma 
som de mest moderna brittiska lantbrukar-
nas, oavsett de föreliggande klimatologiska  
skillnaderna.5

svenska ocH danska 
texter som vilar på antika 

lantbruksförfattare 
1700–1840

Hur levande var då den klassiska traditio-
nen i Norden under ståndssamhällets senare 
skede, och hur användes den? Även här ökar 
lantbrukslitteraturen, liksom all annan lit-
teratur, under 1700-talet. Med den totala ex-
pansionen för ögonen är de tryckta verk som 
ansluter till en klassisk tradition mycket få. 
De har också tillkommit under en längre 
tidsperiod och vart och ett har sin särskilda 
kontext, som inte alltid är helt lättfångad 
men som ändå bör beaktas. Fokus i det föl-
jande ligger på Sverige(-Finland), med en av-
slutande utblick mot Danmark(-Norge).

En central fråga är: varför aktiverades 
den klassiska traditionen av olika författare 
vid olika tidpunkter? I det följande ska jag ta 
upp en rad exempel – i stort sett heltäckande 
för Sveriges del vad gäller återkopplingar till 
den klassiska traditionen – där jag disku-

terar detta varför utifrån varje text enskilt. 
Urvalsprincipen har varit att återkopplingen 
ska vara explicit och huvudsaklig, alltså en 
bärande del av arbetet. Något annat tillvä-
gagångssätt är meningslöst; återkopplingar 
till antika agrara författare liksom till anti-
ka författare i stort görs hela tiden mer eller 
mindre explicit och i förbigående överallt i 
1700-talets och det tidiga 1800-talets littera-
tur. Jag tar alltså inte upp sådana författare 
som slänger in en hänvisning till Catos hus-
hållsdeviser eller som inleder sitt verk med 
att citera några rader ur Vergilius Georgica.

Detta förtydligande kräver en inledande 
kommentar: en viktig aspekt som hela tiden 
måste beaktas är att de författare, som låg 
till grund för den klassiska traditionen, och 
särskilt Vergilius Georgica, utgjorde inslag i 
det antika lärdomsgods, som var gemensamt 
för alla bildade människor under 1700-talet 
och tidigt 1800-tal. Fussell har noterat att 
även en så framåtsträvande experimentell 
lantbruksförfattare som Jethro Tull åbero-
par Vergilius. Det klassiska bildningsgod-
set går inte att förbigå, när klassiskt bildade 
människor skriver böcker som ska läsas av 
andra klassiskt bildade människor.6 Följan-
de saker måste nämligen beaktas: samtliga 
författare var genom sin ställning i samhäl-
let, som författare, som utbildade stånds-
personer – officerare, godsägare, präster, 
akademiker – väl bevandrade i den antika 
litteraturen. De skrev också i ett samhälle 
där läsandet av lantbrukslitteratur, trots 
en expansiv medelklass, ökad köpkraft och 
ökad läskunnighet, var begränsat till en li-
ten krets. Det var länge, om än i minskande 
grad, samma grupp människor som läste 
böckerna och som skrev dem.7

Detta – litteraturens hemhörighet i ett 
allmänt bildningsgods – är en kontext ge-
mensam för samtliga texter. Till det kom-
mer dock specifika kontexter: skeenden i 
samtiden, men också författarnas individu-
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ella preferenser. Alla specifika omständig-
heter går inte att fånga, men jag hoppas att 
jag i det följande kan peka på några omstän-
digheter som kastar nytt ljus på dessa texter, 
som på det hela taget, och ofta med rätta, är 
helt bortglömda.

sven lagerlöfs tanckar om 
landsens cultur

Borgmästaren i Kristinehamn Sven Lager-
löf skrev under 1710-talet fyra ekonomiska 
pamfletter: en om lyxens skadlighet, en 
om spannmålsskötsel, en om hur man väl-
jer ut goda mjölkkor samt en om jordbruk 
i allmänhet, Wälmente Tanckar om Land-
sens Cultur och Brukning til Menniskians 
föda och uppehälle. Det är helt självklart att 
Sven Lagerlöfs texter hör hemma i den klas-
siska traditionen men inte lika uppenbart, 
i vilken mån de återknyter till de romerska 
lantbruksförfattarna. De ger uttryck för ett 
starkt autarkiskt tänkande, där hushållets 
framgång beror av husfaderns moraliska 
halt, hur han lyckas skapa flit, sparsam-
het, gudsfruktan och ordning i hushållet. 
Särskilt i Wälmente Tanckar om Landsens 
Cultur underbyggs detta med en lång rad ci-
tat till gammaltestamentliga texter: Femte 
Mosebok, Ordspråksboken, Jesus Syrak 
osv., texter som är vanligt förekommande i 
1500- och 1600-talets hushållningslitteratur. 
Han hänvisar även till Stiernhielm och till 
Spegels Guds werk och hwila.

Lagerlöf är alltså djupt förankrad i stor-
maktstidens ortodoxa, aristoteliska skola-
stik och dess etiska världsbild. När han dock 
tar upp frågan om huruvida jorden föråldras 
och därmed inte längre är så avkastande som 
förr, ansluter han tydligt till en antik dis-
kussion som är helt central för Columella. 
Denne drev en tes i sitt verk mot den under 
antiken gångbara uppfattningen att jorden 
med tiden tröttats ut och utarmats, vilket 
närmast var en del i en världsordning där en 

svunnen guldålder följdes av sämre tidspe-
rioder. Detta var helt fel, och jordens avkast-
ning var istället, menade Columella (1,pf.1; 
2,1), beroende av god skötsel och rätt utförd 
gödsling. Peder Månsson tar fasta vid denna 
och för fram förslag, delvis från Columella, 
på hur jorden vid Vadstena kan förbättras.8 
Till skillnad mot Månsson nöjer sig dock 
Lagerlöf med att inta samma position som 
Columella (och Månsson, förstås, vars skrift 
han inte lär ha känt till): att jorden inte alls 
föråldras. Efter det ger han inga som helst 
förslag på hur detta ska motverkas eller re-
dovisar några metoder eller tekniker. Istället 
följer (s. 61–63) ett flitens evangelium med en 
lång rad bibelcitat.

Anledningen till detta beror antagligen 
på textens syfte: medan Månsson skrev sin 
text för att brukas i en specifik miljö, Vad-
stena kloster, var Lagerlöfs en pamflett skri-
ven till Riksdagen 1714 med syfte att stärka 
fliten och sparsamheten i riket i generella 
termer. Även pamfletten om lyxproblemet 
var skriven till samma riksdag och i samma 
syfte. Lagerlöf argumenterade i en tid av svår 
nationell nöd för att flit och sparsamhet var 
en väg till välstånd och att det fanns goda 
teoretiska argument för att flit inom jord-
bruket lönade sig. Dessa argument hämtade 
han från en av antikens för samtiden mest 
relevanta auktoriteter, Columella, som i och 
med sin kritik mot en fatalistisk uppfatt-
ning om tidevarvens pågående försämring 
överförde frågor om jordbrukets avkastning 
från gudarna till människorna själva. Lager-
löf lägger alltså den svenska ekonomiska 
utvecklingen i svenskarnas egna händer,  
under en tid när folket så tydligt led alla kval 
– och allt inom ortodoxins ramar, där dessa 
kval ändå i grunden var guds straff. Till 
något därutöver behövdes inte den gamla  
romaren.
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petrus ekermans 
de honore agriculturæ apud 

veteres romanos, 1743
En tidig frihetstida aktivering av de gamla 
romerska lantbruksförfattarna ställer oss 
inför flera frågor om hur äldre avhandlingar 
ska förstås. Det handlar om en avhandling 
i Petrus Ekermans redan i samtiden upp-
seendeväckande långa rad av akademiska 
disputationer, De honore agriculturæ apud 
veteres Romanos, från 1743. Ordagrant ”Om 
jordbrukets ärofulla ställning hos de gamla 
romarna” är det en argumentation för att 
romarna höll jordbruket i den högsta akt-
ning och att det var en av orsakerna bakom 
romarrikets storhet. 

Preses, tema och årtal kräver alla tre sina 
anmärkningar. Petrus Ekerman (1697–1783) 
var professor i vältalighet vid Uppsala se-
dan 1737. Professuren var i praktiken helt 
inriktad mot latinet, och eftersom Ekerman 
innehade den i hela 42 år utgör han en av de 
viktigaste vårdarna av latinet i Sverige under 
1700-talet. Han var dock inte alls okontro-
versiell inom akademin. Han hade nämligen 
rykte om sig att vara girig och hade tidigt 
satt i system att skapa sig en förmögenhet 
genom att sälja sin presidiefunktion. Vid 
denna tid var det vanligt att det inte var re-
spondenten utan preses som skrev avhand-
lingen. Disputationen var inte en gransk-
ning av ett skriftligt vetenskapligt arbete, 
utan ett försvar av en kortare retorisk text. 
Sålunda skrev Carl von Linné hundratals 
akademiska avhandlingar som lades fram av 
studenter under hans presidium. Ekerman 
hade satt detta i ekonomiskt system. Hans 
taxa för att skriva en avhandling åt någon 
och att låta denna lägga fram den under 
hans presidium ska ha varit 200 daler kop-
parmynt. 1743, det år då vår avhandling om 
jordbrukets hedervärda ställning i det gamla 
Rom lades fram, presiderade Ekerman för 
inte mindre än 44 avhandlingar; samman-

lagt lades över 500 disputationer fram un-
der hans tid. Sten Lindroth har i en artikel i 
Svenskt biografiskt lexikon redan räknat ut att 
det enligt taxan blir 8.800 daler kopparmynt 
bara för 1743. Lindroth har där också visat 
att Ekerman med åren också lyckades bygga 
upp en ganska rejäl förmögenhet. Samtidigt 
byggde han också upp ett kollegialt förakt, 
då många vid Uppsala universitet menade 
att Ekermans handel var skamlig, att pro-
dukterna var av låg kvalitet och att han drog 
vanära över universitetet.9

Studerar man förteckningen över Eker-
mans disputationer framträder ett mycket 
begränsat intresse för antikt lantbruk. De 
flesta avhandlingar handlar om retorik eller 
om moralfilosofi, och just 1743 presiderade 
Ekerman för avhandlingar om så skilda ting 
som vår avhandling om jordbrukets ära hos 
romarna, Erasmus av Rotterdam som väl-
talare, satiren och de mänskliga affekternas 
påverkan på mänskliga handlingar.10 Som 
Lindroth påpekat var Ekerman girig, men 
inte alls en oäven akademiker i sin tid. I själ-
va verket var han mycket bildad och bevand-
rad och kunde antagligen skriva om precis 
vilket ämne som helst, så länge det handla-
de om de gamla romarna. Detta innebär att 
Ekermans avhandling kan betyda absolut 
ingenting alls, att det var ett lärdomsprov, 
värt 200 daler kopparmynt, som Ekerman 
kunde skaka fram ur rockärmen.

En första blick på texten talar för att så 
är fallet. Respondenten har förvisso inte 
gjort något väsen av sig, en stockholmare 
vid namn Johannes Henric Möller. Det kan 
antas att Ekerman själv fört pennan. Bort-
sett från några enstaka referenser till Cato, 
ett antal till Plinius den äldres naturhistoria 
samt en till Vergilius Georgica saknas hän-
visningar till något som kan ha med prak-
tiskt lantbruk att göra, och det finns ingen 
som helst koppling till praktisk jordbruks-
utövning, vare sig i Sverige eller i det gamla 
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Rom. Och varför skulle det finnas det? Av-
handlingen är just en argumentation för 
att romarna höll jordbruket för en dygdig, 
nyttig, nödvändig och ärorik verksamhet. 
Argumentationen bygger dels på att nämna 
författare och poeter som prisat lantlevna-
den och som liksom Ovidius menat, att det 
är en god sak att ägna tid åt jordbruksar-
bete (s. 5), dels på några klassiska exempel 
på mycket framstående romare, som gått 
direkt från arbetet med att plöja till att i 
krissituationer beträda rikets högsta pos-
ter – för att sedan efter utfört värv i statens 
tjänst återgå till sin gård: Cincinnatus, Ati-
lius Regulus (s. 12–13). Dessa dygdemönster 
– självklart hämtade direkt ur den romerska 
litteraturen11 – spelade en viss roll även i an-
dra svenska texter och jag återkommer till  
dem nedan.

Är dock detta enbart ett oskyldigt lär-
domsprov à 200 daler kopparmynt? Kan-
ske, men det kan liksom hos Lagerlöf fin-
nas en dagsaktuell politisk udd. Ekerman 
var mössa, och avhandlingen läggs fram just 
när ett politiskt bråk rasar om hattarnas 
manufakturstöd och huruvida det sker på 
jordbrukets bekostnad. Strax därpå, under 
1744, publiceras flera skrifter med olika per-
spektiv i en strid om näringarnas företräde. 
Där kan nämnas Theodor Ankarcronas Tal 
om Förbindelsen Emellan Landtbruk, Manu-
facturer, Handel ock Siöfart i Vetenskapsaka-
demien, som framkallar flera debattinlägg 
och som uttrycker samma syn på jordbru-
kets ställning i samhället som Ekermans 
disputation.12 Man kan sålunda anta, att 
den intellektuellt skarpa, i den klassiska 
bildningen mästerligt bevandrade mössan 
Ekerman passade på att rikta en viss kritik 
mot de maktutövande hattarna. Att aktivera 
den klassiska traditionen och lyfta fram ro-
marna som exempel och föredöme, vad gäl-
ler synen på jordbruket, blev alltså möjligtvis 
ett sätt att på ett subtilt och för censur och 

universitetskonsistorium oantastligt sätt 
kritisera den sittande hattregimen.13

ytterligare texter om 
jordbrukets ärorika plats 

förr i tiden, 1762–1828
Att prisa romarnas sätt att hålla jordbruket 
i största ära var ett återkommande övnings-
prov vid lärosäten i Europa under 1700-tal 
och tidigt 1800-tal. Det var inte alltid som 
det fanns en politisk udd, som den hos Pet-
rus Ekerman 1743. Två exempel på tämligen 
innehållslösa och banala små retoriska öv-
ningar utgör Om det wärde hwaruti oecono-
mien blifwit hållen af åtskilliga gamla folkslag, 
ventilerad under Per Kalms presidium 1775 
i Åbo av Thomas Elenius, och Meditationes 
de agriculturae apud Romanos dignitate ac fa-
tis, 1798, under georg Stumpfs presidium 
i greifswald av östgöten Johan Rudelius. 
Båda prisar de äldsta kungarna och tar lik-
som Ekerman upp hur några välbärgade ro-
mare, som Atilius Regulus och Cincinnatus, 
kallades till konsulatet direkt från plogen. 
Stumpf/Rudelius tar också upp jordbrukets 
förfall under kejsardömet, då rikedomar och 
spannmål strömmade in till Rom från alla 
världens hörn och lade hämsko på all flit.14 
Avhandlingarna är tydliga kompilat av läse-
frukter, utan varje politisk udd. Vid denna 
tid var budskapet – att framgångsrika sta-
ter vilar på och därför förstår att uppskatta 
jordbruket – fullkomligt harmlöst.

En bättre genomförd men lika harmlös 
avhandling på samma tema är en annan dis-
sertation framlagd 1762 under Ekermans 
presidium av Daniel gevalin, De usu scrip-
torum Ciceronis oeconomico (Om den eko-
nomiska nyttan av Ciceros skrifter). Denna 
text går förvisso in på detaljer i texter på ett 
annat sätt än de nämnda men vilar främst 
på Ciceros Cato Maior de senectute (Om ål-
derdomen), där jordbrukets praktiska sidor 
inte ryms. Istället prisas jordbruket som en 
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lämplig verksamhet för den äldre vise man, 
som älskar den ordning som råder vid en väl-
skött gård. Man kan notera att denna bok 
utgjorde ett standardinslag i latinunder-
visningen vid denna tid och att alla bildade 
människor i Sverige hade tragglat den som 
unga. Det är inte betydelselöst: här liksom 
hos Livius återfinns exemplet med Cincin-
natus, som nämns i Ekerman & gavelin, lik-
som hos Ekerman & Möller 1743, hos Kalm 
& Elenius 1775 och hos Stumpf & Rudelius 
1798.15 Att detta är allmänt bildningsgods 
framgår tydligt i Ekerman & gavelin. Där 
citeras berättelsen nämligen endast indi-
rekt, genom dessa rader:

The tappre Romare fast the wäl elliest  
          hade

Så ädelt Sinne at the sig ej gärna lade
På lata Sjdan need / dock sökte the sin  

          Ljsa
I eensligt Lefwerne/ och wille heller  

          wjsa
Sin snälhet ther uti at the een Åkker  

          sådde
Än at the förde Krjg/ och öfwer Häärar  

          rådde
Thet Cincinnatus med it Lefnat noog  

          bekräftar.16

Redan Haqvin Spegels encyklopediska epos 
Guds Werk och Hwila från 1685 lyfter alltså 
fram hur högt romarna värderade åkerbru-
ket och använder Cincinnatus som bild. 
Spegel, Livius och Cicero var alla given läs-
ning för bildade svenskar.

Det gick dock att fylla samma tema med 
nytt ideologiskt innehåll. Det var nämligen 
inte utan anledning som två skilda redaktö-
rer, för Arkif för Hushållningen och Näringar-
ne 1828 och för Åbo Underrättelser 1830, fann 
det angeläget att trycka en ganska innehålls-
lös översättning av en artikel av Felix Fiose 
af Molfutta, med titeln öfver orsakerna till 

åkerbrukets förfall hos de gamle Romare. 
Där (s. 58) tas ungefär samma exempel upp 
som i Kalm & Elenius (s. 8) och Stumpf & 
Rudelius avhandlingar: hur de äldsta kung-
arna som Romulus och Numa högaktade 
lantbruket och hur Atilius Regulus och Cin-
cinnatus hämtades från åkern till statens 
högsta ämbete. Molfutta menar att det var 
under Caesar som romarna började försum-
ma jordbruket och att det sedan gick snabbt 
utför, med skapandet av enorma latifundier 
där en godsägare kunde ha tusentals slavar 
utan att själv någonsin delta i arbetet. Där-
med blir prisandet av de äldre romarnas syn-
sätt en kritik mot kejserliga tendenser som 
antagligen ägde större relevans i det Frank-
rike, där artikeln först trycktes, men fram-
för allt blir det en kritik mot alla ståndsper-
soner som inte själva bedriver sitt jordbruk. 
Även om det var ett ganska uttjatat tema i 
Sverige kring år 1830 hade det onekligen sin 
grogrund, som jag argumenterat för på an-
nat håll: det fanns ett starkt tryck inom den 
svenska herrgårdskulturen att den manliga 
ståndspersonen skulle vara en aktiv jordbru-
kare. Det är också av detta skäl som artikeln 
överhuvudtaget kommer i fråga för tryck-
ning i Sverige vid denna tid.17

Jag har haft svårt att finna några åbero-
panden av Cincinnatus dygder, när jag sökt 
längre in på 1800-talet. Ett tema som var väl-
känt och ägde stor och varierande relevans i 
svenska kontexter under minst 150 år – åt-
minstone från Spegel till Åbo Underrättelse 
– förlorade inom kort sin förmåga att till-
tala samtiden. Cincinnatus popularitet var 
förstås inte heller unikt svensk: på 1780-ta-
let bildades Cincinnatus-sällskap i såväl 
Frankrike som USA, varav det sistnämnda 
(Society of Cincinnati, alltså i plural) snart 
gav namn åt en stad i Ohio. Mannen som 
oegennyttigt lämnar plogen för den hög-
sta makten, för att sedan lika oegennyttigt 
lämna makten för plogen igen, var en symbol 
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för patriotism och allmännytta under hela 
1700-talet och ett viktigt uttryck för tidig-
modern dygdelära. På så sätt är han en be-
tydligt viktigare komponent inom romersk 
lantbrukslitteratur än de faktiska lant-
bruksrönen, som inte fyllde någon funktion 
inom den moraliska kosmologi som utgjorde 
kärnan i tidigmodern intellektuell produk-
tion, till exempel vid universiteten. Det är så 
man bör förstå detta liksom andra återkom-
mande exempel.

antiken som 
legitimering av den nya 

lantbruksvetenskapen – 
avHandlingar om antika 
författare under joHan 

låstboms presidium
En professor som genom avhandlingar ak-
tivt framhöll de antika författarnas nytta 
för svenska förhållanden var Johan Låstbom. 
Låstbom var värmlänning och tillträdde 
som sådan, på donatorns, den värmländske 
brukspatronen Eric Bergström, begäran den 
nyinstiftade professuren i praktisk ekonomi 
vid Uppsala universitet, där han året innan, 
1758, hade avlagt magisterexamen. Låstbom 
ägnade sig åt flera aspekter av den rådande 
ekonomiska vetenskapen: liksom Anders 
Berch samlade han och skrev om jordbruks-
redskap, och han skrev även texter om till 
exempel politisk aritmetik. Han har inte fått 
några smickrande efterdömen utan fram-
ställdes redan i sin samtid som mindre be-
gåvad. Detta har traderats av moderna fors-
kare, som framställt honom som den kanske 
inte skarpaste kniven i lådan.18

Detta är i mina ögon ett både ganska 
tråkigt och ointressant förfarande; mer vä-
sentligt är förstås att Låstbom var en typisk 
företrädare för tidens ekonomiska halv-
vetenskap, på gott och ont. De åsikter han 
förde fram var antagligen starkt förankrade 
i det bildade Sverige, och vill man se hur folk 

tänkte om ekonomi på 1760-talet i Sverige är 
det mycket bättre att studera Låstbom än att 
studera Chydenius, vilket annars är det van-
liga. genom sina tillkortakommanden är 
antagligen Låstbom mer lik de flesta av oss, 
som inte tänker större än vad han gjorde.

Under Låstboms presidium ventilerades 
fyra avhandlingar om antika lantbruksför-
fattare av de sammanlagt 19 avhandlingar, 
som lades fram under Låstboms 14 år som 
professor. De framhåller alla i den inledande 
paragrafen den praktiska nyttan av de klas-
siska texterna: en om Cato, en om första 
boken i Vergilius Georgica, en om Xenofon 
samt en om latinska författare i allmänhet. 
I stort sett håller dessa avhandlingar inte 
alls vad de lovar; de är alldeles för enkla lär-
domsprov för att kunna gå på djupet i frågan 
utan stannar samtliga vid ytliga beröranden 
av vissa avsnitt hos Cato eller Xenofon el-
ler verser hos Vergilius. Den vanliga proble-
matiken vad gäller avhandlingar råder även 
i fallet Låstbom: vi vet inte om en avhandling 
har skrivits huvudsakligen av Låstbom eller 
av respondenten. Respondenterna är inga 
välbekanta personer; tre av fyra var värm-
länningar liksom Låstbom.

Avhandlingen om latinska lantbruksför-
fattare i allmänhet förbigås här; det är en 
uppräkning där de främsta verken av varje 
författare nämns.19 I avhandlingen om Cato, 
Præcepta M. P. Catonis de oeconomia privata 
(Om M.P. Catos anvisningar i den enskil-
da hushållningen, 1764), med Petrus Wäs-
ström som respondent, framhålls visserligen 
att syftet med avhandlingen är att kortfattat 
lyfta fram Catos lärdomar just för att de är 
till nytta även i vårt klimat (s. 2). Catos be-
toning av det praktiska framhålls också som 
lovvärd, men avhandlingen handlar enbart 
om hur väl Cato diskuterar hushållets ord-
ning och särskilt arbetsfördelningen mel-
lan husfader och förvaltare. Den knyts helt 
upp kring två långa citat: först hela kapitel 



 • 487 •de  k l a s s i sk a  jor dbru k sf ör fat ta r na  …

2, sånär som på sista meningen, om husfa-
derns plikter (jag använder här ordet hus-
fadern, och inte familjefadern som i den här 
föreliggande översättningen av Cato, efter-
som detta ord aldrig skulle förekomma i en 
1700-talskontext), sedan kapitel 5 i sin hel-
het, om förvaltarens plikter. Ett tredje läng-
re citat, ur kapitel 143 om förvaltarens plik-
ter vad gäller husföreståndarinnans handel 
och vandel, fullständigar maktordningen i 
hushållet, varpå avhandlingen abrupt slutar 
med orden att detta är tillräckligt vad gäller 
att uppmuntra studiet av Cato i vår tid och 
förmå samtidens människor att efterlikna 
honom.20 Tonvikten är inte endast helt lagd 
på ordningen inom hushållet utan det kon-
stateras också att det är där nyttan av Cato 
ligger.

Avhandlingen om lantbruk i första boken 
av Georgica är likartad men tar verkligen fas-
ta på något råd hos Vergilius (Dissertationis 
rem Virgilii M. Agrariam Lib. I Georg. bre-
viter explanantis, 1767). Även där konstate-
ras inledningsvis att Vergilius ord är nyttiga 
inte endast för italer utan även i den kalla 
nord. Sedan följer lite allmänna råd, såsom 
att det först ankommer på lantbrukaren att 
äga kunskap främst om väder och vind och 
om jordens förhållanden samt om vilken 
gröda som passar för vilken marktyp, för-
visso råd som gäller även i Sverige (§ 1; 3). 
Någon paragraf blir dock mer konkret och 
behandlar nyttan av att plöja vid rätt tid och 
att se till att alla stora jordklumpar slås sön-
der. För detta finns kloka instruktioner i Ge-
orgica; de citeras på latin i avhandlingen men 
här i Adlerbeths något senare översättning:

Säker om vinst är den, jemväl, som den 
  klimpiga jorden
Löser med harfven och jemnar dess 
  bryn med det gallrade videt;
Den ljuslockiga Ceres förgäfves ej 
  skådar hans möda:

Dens ej heller, som åkrarnes rygg, re’n 
  skuren i fåror,
genombryter på nytt med den tvärsföre 
  rigtade plogen,
Flitigt hvälfver dess mull och tegarne 
  tvingar till lydnad  (1,94–99).

Citatet leder till en diskussion av förhållan-
dena i kallare länder och risker och fördelar 
med att plöja tidigt på året.

Avhandlingen om Xenofon kom långt ef-
ter de andra (1782), men är lik dem; här anges 
redan i titeln att det handlar om ”Ett urval 
av några lärdomar ur Xenofons bok om hus-
hållning, applicerade på vår tids hushåll-
ning (Præcepta nonulla ex libro Xenophontis 
oeconomico desumta, et oeconomicae nostri 
temporis adplicata). Den första lärdom som 
appliceras är dock Xenofons påstående att 
all hushållning vilar på gudsfruktan, ett på-
stående som enligt avhandlingen både nyare 
och äldre historia bekräftat (§ 2). Därefter 
tas Xenofons avsnitt VII upp om hushållets 
nödvändiga ordning och husfaderns spar-
samhet och strävan efter rättvis fördelning 
inom hushållet och i relationer utom hushål-
let – en lärdom som, då den inte följs, leder 
till armod och största nöd; som applikation 
till vår tid nämns sockenmagasinen som en 
god konsekvens på samhällelig nivå av denna 
Xenofons lärdom, som alltså lyfts till en na-
tionell nivå (§ 1). Då Xenofon även tar upp 
barnens uppfostran som en viktig del av hus-
hållningen lyfts också några svenska skolor, 
såsom gymnasiet i Skara, fram som goda ex-
empel (§ 3).

Liksom Vergilius har även Xenofon ett 
avsnitt om vikten att känna den jords egen-
skaper som man ska bruka; detta är förstås 
ett ganska självklart råd, och i avhandling-
en (s. 7) citeras inte alls Xenofon utan den 
svenska kemisten Henric Theophilus Schef-
fers nyligen utgivna kemiska föreläsningar:
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Om Åkerbruket skall ernå den fullkom-
lighet, som möjlig är och bringas i form 
av vetenskap, bör en Landtman förstå at 
undersöka sin jord i anseende til ämne-
nas proportion, som i dess blanning in-
går, och det kan läras mycket på kort tid.21

Detta kan kanske ses som nonsens, och 
visst kan man säga som Sven-Eric Liedman, 
att Låstboms avhandlingar om klassisk lit-
teratur ”utgör en osedvanligt misslyckad 
kompromiss mellan den traditionella ut-
läggningen av klassiska texter och ekonomi-
ämnenas oakademiska utilism”.22 Vad som 
sker i och med Scheffer-citatet är emellertid 
att Scheffers jordbruksvetenskapliga ansats 
skänks auktoritet genom att likställas med 
Xenofons tidlösa råd. Detta är ett för oss 
obegripligt sätt att skänka styrka åt veten-
skapliga argument men ett normalt förfa-
rande under tidigmodern tid.

På så sätt skänks ett annat syfte åt dessa 
tillsynes ganska innehållsfattiga avhand-
lingar: klassikerna appliceras inte i sig, det 
är inte meningen att lantbrukaren ska gå 
ut på åkern med Vergilius i handen och 
högt läsa dennes rader om plöjning medan 
drängen plöjer. I stället ska det bildnings-
gods, som alla bildade människor i Sverige 
besitter, visa att lantbruk inte endast är en 
ädel konst utan också sedan gammalt ett 
fält som varit föremål för vetenskapliga eller 
åtminstone metodologiska betraktelser. De 
gamla författarna, av alla i samtiden erkända 
som icke ifrågasättbara storheter, får alltså 
skänka auktoritet åt samtidens trevande 
agrarvetenskap.

floderus ocH eklin om 
de gamla grekernas 

jordbruksredskap
En text som faktiskt diskuterar konkreta 
metoder med utgångspunkt i en antik text 
är en avhandling under professorn i grekis-

ka Johan Floderus presidium om de gamla 
grekernas jordbruksredskap utifrån He-
siodos (Instrumenta Graecorum rustica ex 
Hesiodo illustrata, 1779, en förkortad över-
sättning finns i Hushållningsjournalen 1779). 
I avhandlingens första paragraf tas sålunda 
upp när och hur en mortel bör tillverkas (s. 
18), vilket enligt Hesiodos bör ske på senhös-
ten då träden är hårdare än under våren. Då 
ska man också ta material till vagnar (s. 19).  
Ibland känns råden något otillfredsställan-
de, såsom att man, om man ska ha en 7 fots 
axel till en vagn, bör skära en sådan ur ett 
träd som är tjänligt, något som kanske även 
den mest obegåvade lantman borde kunna 
förstå utan hjälp av Hesiodos – vad som är 
tjänligt tas dock inte upp.

Hesiodos blir här mycket konkret, eller 
konkretiserad: när plogen behandlas bör-
jar Floderus & Eklin med den bakre kro-
kiga delen ”eller benet på Småländska”, en 
kommentar som säger mer om responden-
ten än om Hesiodos (s. 22). Denne var näm-
ligen smålänning och hette Salomon Eklin 
(1756–1803). Denne blev sedermera musiker 
och konrektor i Växjö, där han efterlämnat 
en rad notböcker med kompositioner. Av-
handlingen går noggrant igenom allt He-
siodos säger om hur plogen bör sättas ihop 
och av vad material, och flera kopplingar 
görs mellan Hesiodos grekland och Eklins 
Småland. Eklin har uppenbart studerat nå-
gon av tidens plogsamlingar och kan i fotnot 
konstatera, att några särskilda svenska plo-
gar liksom småländska årder är mest lika de 
gamla grekiska. Den första av den trefaldiga 
plöjning, som Hesiodos talar om, är det som 
i Småland kallas ”rista”. Några jämförelser 
görs också med Uppland. Avhandlingen 
uppmanar inte direkt till att efterlikna He-
siodos och påtalar aldrig nyttan därav utan 
försöker att se likheter mellan en grekisk 
redskapskultur, sådan som den framträder 
hos Hesiodos, och en svensk, som den fram-
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träder främst i Småland. Det är två träkultu-
rer, där den största delen av redskapen görs 
i trä, varför Eklin och Floderus – som även 
han var smålänning för övrigt – lyfter fram 
träslag, virke och hantering av trä i avhand-
lingen. Avslutningsvis visar avhandlingen på 
den långa kontinuiteten i förmodernt jord-
bruk, så att en del av relevansen hos Hesio-
dos liksom hos Vergilius är att det finns så 
tydliga likheter till samtidens åkerbruk:

Sluteligen afmålar Poeten [Hesiodos] så 
lifligen en plöjande och sående åkermans 
arbete, at man tycks liksom se deß rörel-
ser och åthäfwor (s. 28).

Det fanns alltså andra sätt att framhålla 
relevansen i en gammal text än att såsom 
Låstbom påtala dess omedelbara nytta för 
utvecklingen av rikets jordbruk.

sluttampen av den klassiska 
traditionen i sverige

Ett bevis för hur starkt det klassiska bild-
ningsidealet var kring sekelskiftet 1800, och 
också för hur det överfördes över generatio-
ner av vetenskapsmän, är den serie av fyra 
avhandlingar som kom ut under Anders Ja-
han Retzius presidium 1808, De plantis ciba-
riis Romanorum, utgiven året efter i svensk 
översättning som Försök at utreda Romarnes 
Matwäxter. Retzius var framstående botani-
ker, professor i Lund sedan många år, men 
också, som jag ska återkomma till nedan, 
en stor beundrare och läsare av Vergilius. 
Avhandlingarna är uppenbart skrivna av 
Retzius själv: det är i stort sett en encyklo-
pedi från A till ö, där respondenterna får ta 
några bokstäver var. Bland respondenterna 
sticker dock Johan Wilhelm Zetterstedt ut: 
även han blev senare framgångsrik lunden-
sisk vetenskapsman, som gick över från bo-
tanik till entomologi. Det är fascinerande att 
det kunde ingå i en botanikers studiegång 
att försvara en avhandling, vari hänvisas till 
Apicius, Columella, Palladius, Plinius d.ä. 
och Theofrastos samt sentida kommentarer 
av romerska författare.

Någon konkret nytta för svenska förhål-
landen kan knappast sägas finnas med av-
handlingarna. De har en historisk karaktär, 
en sorts etymologisk gräv-där-du-står utifrån 
antika standardverk. Samma sak kan sägas 
om en anonym artikel i Tidskrift för Häst-
vänner och Landtmän, ”Om forntidens häst-
cultur”, 1833–34. Där visar författaren stor 
kunskap i den antika litteraturen men inte 
för att hjälpa upp den svenska häst skötseln 
utan istället för att driva en tes, nämligen 
att Arabien inte var hästens fädernesland, 
vilket var en annars spridd uppfattning vid 
denna tid.23 Detta arbete och hur det utnytt-
jar det antika arvet betecknar ganska tydligt 
den klassiska traditionens öde under 1800- 
talets första hälft. Liknande arbeten, där de 

Johan Floderus. 
Gravyr av J.F. Martin efter J. Ahlborg.
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antika författarna används för att inför en 
specialintresserad publik lyfta fram någon 
historisk poäng eller skildring, är i stort sett 
vad som finns, såsom en artikel om frukt-
odlingens tillstånd under forntiden, tryckt 
i Svenska trädgårdsföreningens årsskrift 1850, 
eller en följetong i Skånska Correspondenten 
om ”Romrarnes trägårdskonst” år 1836.

Därmed framstår den ovan diskuterade 
artikeln av Felix Fiose af Molfutta, med en 
tydlig politisk eller ideologisk udd riktad 
mot de herrskap som själva inte odlade sin 
jord, som ett undantag. Antagligen kände 
de flesta läsare igen den romerska berättelse 
som där återgavs, men det historiska exemp-
lets relevans för samtiden var i avtagande 
som pedagogisk metod.

översättningar av klassiska 
verk till svenska

Hittills har framgått att den klassiska tradi-
tionens författare – Xenofon, Cato, Varro, 
Columella, ytterligare några – egentligen 
inte alls framhölls som några praktiska före-
bilder för aktiva jordbrukare. På så sätt hade 
det svenska 1700-talet fjärmat sig från sina 
äldre företrädare inom nordisk lantbrukslit-
teratur, där författare som Rosenhane och 
Månsson i betydligt högre grad såg de antika 
författarna som föredömen. Däremot kunde 
det antika tänkandet vara relevant på andra 
sätt, och det utgjorde framför allt en naturlig 
del av samtidens bildningsideal. 

Hur var det då med översättningar av 
klassiska verk till svenska och danska? 
Som nämndes inledningsvis ökade mäng-
den översättningar till folkspråk från latin 
kraftigt under 1700-talet. Innebär detta att 
en begynnande agrar revolution inte kunde 
förtrycka utan tvärtom medförde ett ökat 
intresse för antik lantbrukslitteratur? Det är 
lätt att föreställa sig att en ökad vetenskaplig 
syn på lantbruk stimulerar produktionen av 
lantbrukslitteratur och att en återblick till 

eller nya studier av gamla auktoriteter då 
får ett uppsving. Studerar man utgivning-
en över tid i ett europeiskt 1700-tal ser det 
onekligen ut så.

Den svenska utgivningen pekar inte i den 
riktningen. Visserligen gavs Vergilius Ge-
orgica ut på svenska två gånger. En första 
översättning kom 1780, av Olof Lindberg, 
och den fullständiga titeln på det verket, 
Georgicorum libri IV. Det är: Fyra böcker om 
jordbruk, tyder onekligen på ett visst intresse 
för det praktiska jordbruket. Något sådant 
syns dock inte i texten; däremot framgår i 
förordet (s. ix) Lindbergs eget syfte, att vara 
till hjälp för studerande ungdom. Detta är 
antagligen ett helt uppriktigt syfte, och det 
handlar förstås inte om jordbruksstudier 
utan om latinstudier. Det är nämligen väl 
känt både att alla latinstuderande ungdomar 
i Sverige var tvungna att läsa Vergilius och 
att Vergilius är mycket svår, vilket Lindberg 
också framhåller. Det märks också i texten 
att den är en hjälp för latinstudenten: Lind-
berg har gjort en trogen prosaöversättning 
av Vergilius hexameter och gett noggranna 
kommentarer till mytologiska, geografiska 
och botaniska ord etc. Sålunda förklarar 
han att ”Salictum” respektive ”den åt Jupiter 
helgade Esculus” är de träd som i Linnés bo-
taniska system heter Salix caprea respektive 
Quercus Esculus. 

gudmund Jöran Adlerbeth, översättaren 
bakom den andra svenska utgåvan år 1807 
(andra upplaga 1814), framhåller i sitt förord 
Lindbergs förtjänster:

Han förenar dermed den förtjenst, att 
hafva gjort sina Läsare bekante med alle 
de växter och naturalster, hvilka i Origi-
nalet finnas upptagne, och att hafva hän-
fört dem till den benämning, vår store 
Naturkännare, den odödlige Linné, gif-
vit dem i sitt System.
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Det är dock ett beröm som rymmer en udd: 
även Adlerbeth framhåller Vergilius svår-
het, men däri ligger också hans storhet, 
och Adlerbeth tror ”att Poësin icke alltid 
vinner vid en alltför sträng terminologisk 
noggrannhet”. Adlerbeth lämnar inga som 
helst kommentarer och har också behållit 
hexametern på bekostnad av exakt trohet 
mot originalet. Att hans översättning är ett 
rent poetiskt projekt och inte rymmer några 
jordbruksvetenskapliga ansatser framgår 
också att den är en del i ett större projekt, då 
Adlerbeth översatte även Vergilius Bucolica 
och Aeneis liksom även Horatius samlade 
dikter.

Att Vergilius var en lika svårtolkad som 
fascinerande skald för samtidens bildade 
människor visar det intressanta förhållande, 
att den ovan nämnde Anders Jahan Retzius 
lade ner sitt arbete med att översätta Geor-
gica, när han 1807 fick reda på att Adlerbeths 

arbete låg för tryck. Retzius är ett bevis på 
Lindbergs synsätt om behovet av en hjälp för 
latinstudenter. I förordet till sin Flora Virgi-
liana eller Försök at utreda de Wäxter som an-
föras uti P. Virgilii Maronis Eclogæ, Georgica 
och Æneides (1809) berättar Retzius nämli-
gen att det var hans lott, såsom andras, att 
läsa Vergilius i skolan och att han då fick en 
stor kärlek till denne. Ingen av hans lärare 
ville dock läsa Georgica med den unge bo-
taniskt intresserade, och någon bättre kom-
mentar hade han inte tillgång till. När han 
sedan vid äldre år fått en friare roll som fors-
kare satte han igång att själv översätta ver-
ket och göra en botanisk kommentar därtill 
(s. 5–6).24 Adlerbeths översättning ledde 
till att endast kommentaren Flora Virgilia-
na gavs ut, som en encyklopedisk botanisk 
kommentar, där samtliga 130 växtnamn som 
finns i Vergilius texter noga kommenteras. 

Någon praktisk nytta har knappast den-
na text för den svenske lantbrukaren, utan 
den bör ses som ett nyttigt tidsfördriv för 
en skolad botaniker vid denna tid, och up-
penbart lär en del av arbetet ha skett paral-
lellt med arbetet med Romarnes matväxter. 
Om det finns något syfte är det samma som 
Lindbergs: att underlätta läsningen av Ver-
gilius: ” jag har icke haft annan afsigt med 
arbetet än att göra läsandet af Virgilius mera 
begripligt på en del ställen”. Tydligen har 
han en helt annan syn på detta kära arbete 
än Adlerbeth; han menar (s. 8) att ju mer ex-
akt kunskap man får om vad en författare 
menar, desto behagligare blir läsningen, ett 
tämligen naturvetenskapligt synsätt på lit-
teratur som var Adlerbeth främmande. Ret-
zius påstår (s. 6) att varken italienarna eller 
grekerna har skrivit floror över sina länder, 
varför hans verk har ett visst värde utöver det 
rent språkbehjälpliga. Något märkligt är det 
då att Retzius inte känner till – eller förbigår 
med tystnad – Olof Lindbergs arbete. ge-
nom sina botaniska kommentarer hade den-

Anders Jahan Retzius.
Gravyr av J.G. Schmidt efter N. Abildgaard.
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ne nämligen redan gjort ett liknande arbete 
på svenska, bara drygt 25 år tidigare.

Hesiodos Arbeten och dagar, ofta an-
given som det äldsta verk som behandlar 
jordbruket, då det skrevs på 600-talet f.Kr., 
gavs ut i svensk översättning första gången 
år 1814. Arbetet är, med utgivaren Lorenzo 
Hammarskölds ord (s. xvi) , ett didaktiskt 
”Pot-Pourris”, ”sammansatt af en mängd 
dels moraliska, dels blott sällskapliga el-
ler œconomiska reglor och föreskrifter, ge-
nomflätade af några de skönaste episoder”. 
översättare var den vid utgivningen avlidne 
pastorsadjunkten och skolmästaren i Söder-
tälje Magnus Boman, och denne hade över-
sättningar som hobby: han hade redan gett 
ut delar av Faedrus Fabler i svensk vers, delar 
av Ovidius Metamorfoser och Dionysius Ca-
tos Sedolärande Disticha til sin son. Allt ty-
der på att han om något intresserade sig för 
inpräntandet av sedeläran. Hesiodos text är 
också i grunden en hyllning till fliten, och 
inte någon lantbrukslära: ”öka ditt arbete, 
öka din flit! Si, detta är konsten!”25 Den är 
klassisk husfaderslitteratur: var flitig, upp-
skjut inte saker till morgondagen, välj din 
hustru med omsorg, övervaka själv ditt hus-
folk, gör rätt syssla vid rätt tid på året.

I ett europeiskt ljus är det anmärknings-
värt att inte fler översättningar kom: Varro, 
Cato och Columella har översatts till svens-
ka först på 2000-talet, och medan Xenofons 
Kyros-expedition gavs ut i minst tre olika 
översättningar under 1800-talets första de-
cennier förblev hans Oikonomikos oöversatt. 
Det tyder i mina ögon på ett ganska lågt in-
tresse för det klassiska lantbruket. 

För att förtydliga det påståendet kan två 
saker tas i övervägande när man betraktar 
det europeiska uppsvinget för översätt-
ningar, som är relevanta även för svensk del. 
Det är nämligen inte alls så enkelt, i ett eu-
ropeiskt perspektiv, att ett ökat lantbruks-
intresse ensamt eller ens överhuvudtaget 

kan förklara ett uppsving av översättningar 
och åberopanden av klassikerna. Eftersom 
kostnaderna för att framställa böcker sjönk 
mycket kraftigt under 1700-talet är det inte 
konstigt att den stora merparten av översätt-
ningar av de latinska och grekiska lantbruks-
författarna till folkspråk presenterades un-
der det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet. 
Detta uppsving speglar alltså inte nödvän-
digtvis ett ökat intresse för de klassiska 
lantbruksförfattarna utan framför allt en 
förändrad, kraftigt expansiv bokmarknad, 
där låga kostnader och en växande köpstark 
”medel klass” (om anakronismen tillåts) ska-
pade helt ny efterfrågan på all tänkbar litte-
ratur. Vi rör oss i den agrara revolutionens 
tid, men också i konsumtionsrevolutionens 
tid, och i den rymdes, för att låna ett ord 
från det moderna informationssamhället, 
ett helt nytt medielandskap. Utgivningen av 
klassiker är en del av en pågående ”litteratu-
risering” av samhället.

översättningar till folkspråk hade i den-
na kontext en särskilt viktig funktion. Sam-
tidigt med att bokmarknaden ökade kraftigt 
sjönk nämligen också kunnandet i latin och 
grekiska på samma marknad. gruppen bok-
konsumenter ökade, men de nya köparnas 
kunskaper i de gamla språken var låg. Därav 
översättningar – av alla tänkbara latinska 
och grekiska verk; för svensk del fick till 
exempel centrala författare som Horatius, 
Plutarchos, Thukydides och själve Platon 
svensk språkdräkt under 1800-talets första 
decennier. Det är i själva verket märkligt att 
varken Cato, Varro eller Columella översat-
tes. Det såg annorlunda ut i Danmark. 

den klassiska traditionen 
ocH den i danmark kring 

sekelskiftet 1800
I Danmark finner vi inte endast fler över-
sättningar, utan också, vid sekelskiftet 1800, 
ett helt annat sätt att aktivera den klassiska 
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traditionen, nämligen att använda den som 
konkret och praktisk hjälpreda vid utövan-
det av det nya moderna jordbruk, som ingår 
som en väsentlig del i den europeiska agrara 
revolutionen. Det kallades vanligen för det 
”engelska” eller ”vetenskapliga” jordbruket.

översättningsverksamheten i Danmark 
påminner vid en första anblick om den 
svenska. Xenofons Oikonomikos översattes 
av litteratören och språkvetaren Odin Wolff 
och trycktes 1801; en ny översättning gavs ut 
1838. Vergilius Georgica översattes liksom i 
Sverige flera gånger, dock betydligt tidigare: 
första gången av Mikkel Chr. Raun år 1680, 
senare av Friderich Christian Shønau 1753. 
Sedan kom ytterligare två översättningar 
ungefär samtidigt som de svenska: Publius 
Virgilius Maro om landbrug: Et læredigt i 
fire sange, utförd av pastorn i Farum, den  
ganska produktive psalmförfattaren Henrik 
Kampmann, och tryckt 1797, och pastorn i 
Fredriksberg Jens Frechlands Publius Wirgi-
lius Maro om Landbrug, ledsaget med oplysen-
de Anmærkninger, 1813. Frechland översatte 
även Columellas De re rustica i två band år 
1806–07. 

Kampmann har i sin översättning av Ge-
orgica behållit hexametern men lagt till en 
mycket ymnig kommentar. Denna har dock 
ingen större vetenskaplig ambition vad gäl-
ler jordbruk eller botanik, på så sätt som 
Lindbergs var i Sverige, utan får betraktas 
som ett lärdomsverk som främst förklarar 
de många namn, gestalter och liknelser som 
Vergilius text är full av. Det viktiga parti om 
plöjning, som citerades ovan och som disku-
terades i avhandlingen under Låstboms pre-
sidium om första boken i Georgica, får såle-
des endast en kommentar, nämligen att vers 
98, ”Bryder igiennem paa tvers med vendte 
Plov, og bestandig”, ska tolkas så att det 
inte handlar om att direkt plöja en gång till, 
utan att plogen ska vändas nästa gång man 
plöjer. Detta är dock ingen kommentar till 

hjälp för lantbrukaren utan endast en följd 
av Kampmanns problem med att översätta 
hexametern: för att kunna behålla versen 
har han varit tvungen att utelämna det ro-
merska ordet ”rursus”, som i och för sig kan 
betyda ”tvärtom”, men som i översättningar 
av Georgica vanligen står som ”på nytt”. Som 
framgått ovan skriver Adlerbeth: ”genom-
bryter på nytt med den tversföre rigtade plo-
gen”, en både mer elegant och mer ordagrann 
översättning.26

Denna Georgica-version illustrerar följ-
aktligen hur de danska översättningarna lik-
nar de svenska på så sätt, att de utfördes av 
klassiskt bildade personer som Kampmann 
och Wolff och lägger tonvikten på språket 
och lärdomen: på det för den upplysta eli-
ten gemensamma bildningsgodset. Wolff 
översatte för övrigt rader av andra klassiska 
verk utan koppling till lantbruk över huvud 
taget. Ytterligare ett intressant exempel på 
hur starkt det klassiska arvet och det latin-
ska kunnandet ännu var inom den skandina-
viska bildade eliten är medicine professorn 
vid Köpenhamns universitet Christen Friis 
Rottbøls skrift från 1790, Anmærkninger og 
Oplysninger til M. Porcius Cato de re rustica, 
indrettede efter den Gesnerrske udgave. Den-
na kommentar över Catos De agri cultura (!) 
saknar varje upplysning om det romerska 
lantbruket och varje koppling till det sam-
tida danska. Istället är det en textkritisk ge-
nomgång, en mycket flitig sammanställning 
av de olika utgåvor som finns, och rymmer 
flera nya tolkningar av de många svårlästa 
passagerna i Catos kärva språk. Författa-
ren säger själv att han från början hade för 
avsikt att läsa de romerska lantbruksför-
fattarna för att se, vad de hade att säga det 
moderna kunnandet, men att han började 
med Cato och då helt gick upp i den text-
kritiska uppgiften. Flera av nytolkningarna 
faller tillbaka på att de många förkortningar 
som finns i de medeltida handskrifterna har 
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missförståtts av olika generationer av utgiva-
re.27 Någon latinsk eller ännu mindre dansk 
text av Catos hand presenteras inte, varför 
arbetet är tämligen meningslöst för alla som 
inte ägnar sig åt textkritiska studier av Cato.

det antika jordbruket ocH 
det moderna: frecHland

 ocH begtrup
Jens Frechland hör även han till gruppen av 
klassiskt bildade personer, men hans över-
sättning av Columella utgör samtidigt ett 
tydligt undantag: han försöker verkligen se 
den praktiska nyttan av det romerska lant-
bruket för det moderna danska lantbruket. 
Den fullständiga titeln på översättningen av 
Columella lyder: Moderatus Columella Om 
Landoekonomien, oversat og oplyst med theo-
retiske og praktiske Anmærkninger. Det finns 
anledning att uppehålla sig något kring den-
na översättning, särskilt som den också an-
mäldes av den i samtiden ganska välkände 
”landøkonomen” och experten på det engel-
ska jordbruket gregers Begtrup på ett sätt 
som är intressant i sammanhanget.

Frechland ansluter sig i sitt förord till den 
ovan behandlade retoriken: Columellas verk 
är ett uttryck för att romarna höll jordbru-
ket i största aktning, ett förhållande som 
också bevisas av att de främsta av romerska 
ämbetsmän, som framgångsrikt försvarade 
staten i krig, under mer fredliga tider gick 
bakom plogen, såsom Cincinnatus.28 På ett 
liknande sätt anknyter Frechland till det 
klassiska arvet i förordet till översättningen 
av Georgica. Kejsar Augustus hade under 
brinnande krig inte glömt, att lantbruket var 
en av rikets säkraste inkomstkällor, och det 
uppmuntrade Vergilius till att skriva Geor-
gica – på samma sätt har det danska kunga-
huset, mitt under brinnande Napoleonkrig, 
inte glömt jordbrukets betydelse för staten 
och på så sätt uppmuntrat Frechland till sitt 
arbete.29

Frechland är dock ingen Vergilius. Hu-
vudsaken med hans Columella, som han själv 
ser det, är att bidra med gammal kunskap 
som vore den ny: han konstaterar att dans-
karna i hög grad har samma djur och odlar 
samma plantor som romarna men att ro-
marna på vissa punkter fört lantbruket som 
vetenskap till en nivå långt över den nuva-
rande danska. Därmed borde deras kunska-
per, om än med modifikationer, vara nyttiga 
för danska lantmän. Romarna var nu inte 
de största teoretikerna, skriver Frechland, i 
den samtid då jordbruket börjar få sina teo-
rier, men de var de största praktikerna, och 
den praktiken är nyttig på många fält: inom 
växtodlingen, inom djurskötseln, inom bo-
taniken etc. Av alla dessa romare var Colu-
mella den främste.30 Columella bör i själva 
verket läsas i skolan, och det även om inte 
alla som går i skolan ska bli lantmän. Frech-
land kritiserar den myckna onyttiga lärdom 
som lärs ut och pekar på nyttan av att läsa 
en så välskriven och praktisk författare som 
Columella:

Columella afhandler Ting, som falde 
ind i det daglige Liv, Ting, som de [skol-
ungdomarna] have daglig för Øjne, Ting, 
som deres Forældre eller Wenner, om 
icke de selv, daglig sysselsætte sig med.31

Synpunkten är intressant, för den visar hur 
nära och relevant den antika världen, som 
den framträder i litteraturen, ändå var för 
Frechlands samtid – även om nu Frechland 
kanske såg en större nytta däri än många 
andra. Det var i grunden ett agrarsamhälle 
som kunde hämta nytta och kunskap från 
ett annat agrarsamhälle. Denna känsla av 
relevans stärks, och antagligen överdrivs, 
när Frechland går vidare till att framhålla 
Columella som lämplig obligatorisk läsning 
för studenter i moraliska frågor. Inte endast 
det praktiska jordbruket, utan även de mo-
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De båda graverade titelbladen ovan, med vin-
jetter föreställande scener ur den romerska 
lanthushållningen, återfinns i Jens Frechlands 
danska översättning av Columellas De re rustica, 
som fram till nyligen var den enda utgåvan på 
ett nordiskt språk. Frechland (1772–1826) arbe-
tade under uppväxten i sin fars handelsrörelse 
i Horsens på Jylland och intogs i stadens latin-
skola först vid 15 års ålder, vilket möjligen kan 
ha gett honom ett mer praktiskt perpektiv på 
den klassiska litteraturen än vad som var van-
ligt vid tiden. Han blev efter universitetsstudier 
i Köpenhamn präst och tjänstgjorde vid tiden 
för arbetet med Columella i den danska flottan. 
översättningen, som uteslöt vissa för Danmark 

mindre relevanta delar, t.ex. böckerna om träd 
och buskar och vinodling, gavs den danska titeln 
Om landoekonomi och försågs med Frechlands 
egna teoretiska och praktiska anmärkningar. 
Den utkom i två små fickvänliga oktavvolymer 
som kan kontrasteras mot den ståtliga men föga 
”fältmässiga” engelska utgåvan från 1745, vil-
ken trycktes i det större kvartoformatet, mer 
lämpligt för länstolen. Att Frechland såg sin 
översättning som en praktisk handbok framgår 
också av det utförliga förordet, där han även be-
skriver romartiden som lantbrukets guldålder 
eller ”dens paradisiske dage”. Han verkar inte 
hysa några tvivel om att de samlade lantbruks-
kunskaperna, med undantag av några nyare tek-
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Vergiliusöversättare hade Frechland flera fö-
regångare i Danmark – Georgica utkom första 
gången på danska redan 1680 – men han skil-
jer sig från de övriga genom att lägga tonvikt vid 
verkets nyttoaspekter. För Frechland syns geor-
gica lika mycket vara en lärobok i lantbruk som 
ett beundrat diktverk.

Vidareläsning: Frederiksberg gennem tiderne, 
bind 3, 1950. 
Bjørn Kornerup: Præsten Jens Frechland og 
hans skrift om Frederiksberg 1807.

niska innovationer och enstaka rön, i huvudsak 
härstammar från antikens läromästare. Bland 
de tänkta läsarna ser han förutom ”den i vore 
dage, studerende landeokonom” även skolelever 
vars intresse för lantbruk och naturkunskap en-
ligt Frechland med fördel uppmuntras genom 
Columellastudier.

Efter att ha belönats med ledamotskap i Det 
Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 
gav sig prästen Jens Frechland även på en kom-
menterad översättning av Vergilius Georgica. 
Den första sången, Om agerdyrkning, publicera-
des först separat 1808 och följdes 1813 av verket 
i sin helhet, vars titelblad avbildas ovan. Som 
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raliska lärdomar, som kan utläsas i Colu-
mella, är giltiga, menar Frechland, men när 
han påpekar att moralen är bättre framställd 
än i den samtida litteraturen, eftersom den-
na är full av ”uhøviske Ord og Talemaader, 
underfundige Træk och Rænker, skjändige 
Handlinger, grusomme Blodsudgydelser, 
ofte roste endog med de største Lovtaler” – 
då framgår att varken moral eller framställ-
ningssätt är de samma som samtidens och 
att nyttan av Columella, åtminstone i detta 
avseende, inte är särskilt stor.

Dock åter till lantbruket. Att den prak-
tiska aktuella nyttan av Columella är Frech-
lands huvudmål framstår tydligt redan av 
det faktum, att han trots Columellas för-
träfflighet, som ingen lämnas okunnig om i 
förordet, har utelämnat flera av originalets 
böcker, nämligen böckerna om träd och 
buskar (3–5), som alla har ett ganska tyd-
ligt fokus på vinproduktion och till mindre 
del på andra växter, alla olämpliga för danskt 
klimat, såsom fikonträdet. Däremot har han 
liksom i de svenska Georgica-översättning-
arna av Olof Lindberg och Anders Jahan 
Retzius försett verket med en omfattande 
kommentar – med theoretiske og praktiske 
Anmærkninger, som det heter i titeln.

Jag behöver egentligen inte leta rätt på 
några exempel ur Frechlands bokstavstrog-
na översättning av Columella för att visa, 
hur han menade att den kunde vara nyttig 
i samtiden. Det gjorde nämligen redan hans 
recensent, gregers Begtrup. Denne menar 
att Frechland har rätt i allmänhet och att 
Columella är en viktig författare, inte endast 
för den danske lantbrukaren utan även för 
botanikern och veterinären, men han fram-
håller särskilt (1807, s. 88) tre företeelser som 
var viktiga i den samtidigt pågående agrara 
revolutionen: odling av foderväxter, dikning 
och märgling. Dessa tre delar utgjorde in-
slag i det ”engelska jordbruket”, såsom det 
tolkades och utformades i Danmark, liksom 

i Sverige, vid denna tid. Begtrup var själv en 
expert på fältet och hade år 1797 skrivit en 
bok om detta, Bemærkninger om det engelske 
Landbrug. Därmed var Begtrup en av de ti-
digare talesmännen i Skandinavien för det-
ta jordbruk, vars huvudsakliga princip var 
växel bruket.

Det engelska jordbruket i skandinavisk 
tappning handlade om att bemästra tidens 
stora problem inom jordbruket, nämligen 
jordarnas näringsbrist, uppkommen genom 
en kontinuerlig utarmning på grund av en 
obalans mellan åkerbruk och boskapssköt-
sel. Den snabbt växande befolkningen inne-
bar ett ökat avkastningskrav på jorden, som 
ledde till en övergång från extensiv boskaps-
skötsel till intensiv spannmålsodling, var-
med gödselbrist och utarmning följde. Detta 
skulle motverkas genom växelbruk eller cir-
kulationsbruk, alltså att marken omväxlan-
de besåddes med spannmål och foderväxter. 
Denna grundläggande princip baserades på 
några komponenter, som alla var för sig var 
viktiga. Vissa kan Columella inte ta upp: 
systemet förutsatte till exempel skiftade 
marker, vilket var ett viktigt hinder i det 
svenska jordbruket. Andra var dock just fo-
derväxtodlingen, central för allt växelbruk, 
dikningen samt tillförsel av näringsmedel.32 
Det är tydligt att Frechland översätter och 
kommenterar Columella just i ljuset av detta 
engelska lantbruk.

Det framgår av hur Frechland kommen-
terar Columellas avsnitt om dikning i andra 
boken i De re rustica (2,2,9–11). Där ges en 
ingående beskrivning av hur ett dike ska 
grävas. Det finns två sorts diken: öppna och 
täckta eller ”osynliga”. De öppna dikena ska 
(vilket kan tyckas självklart för en modern 
lekman) göras bredare i övre delen och sma-
lare i den lägre, för annars skadas överdelen 
av vattnet och rasar ner, varför dikets ned-
re del fylls igen av dikets nedrasade sidor. 
Täckta diken måste fyllas ut i botten, gärna 
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med grus eller krossade stenar, annars med 
ris. Ovanpå det måste ytterligare något läg-
gas, och när Frechland kommer hit framgår 
det tydligt hur han för in Columella, både i 
en beskrivande dansk kontext, och i en norma-
tiv diskussion kring det engelska lantbrukets 
fördelar. Columella föreslår nämligen att 
lantmannen ovan på gruset eller riset ska 
lägga ett nedtrampat lager av barr, ”från äkta 
cypress, pinje”, eller andra barrträd. Detta 
föranleder en lång fotnot hos Frechland, 
som inleds med följande ord: ”Har man ing-
en af disse Dele kan og tages Rør, Halm især 
Hvedehalm eller Tang og sligt.”33

Detta är förstås en överföring av Colu-
mellas ord till danska: det finns ingen cy-
press och ingen pinje, men det finns halm 
och tång. Därefter för han ett resonemang 
om att även torv borde vara lämpligt, kanske 
till och med särskilt lämpligt, att ersätta de 
exotiska barrträden med. Därefter övergår 
beskrivningen till att bli normativ, då han 
hänvisar läsaren vidare från Columella till 
just gregers Begtrups beskrivning av täckta 
diken i Bemærkninger om det engelske Land-
brug. Slutligen framhåller han några danska 
ståndspersoner, som förbättrat sitt jordbruk 
genom att anlägga täckta diken: baron Selby 
till Bekkeskov och överste Falkenskjold på 
Sofienberg. Det bör då sägas att detta sätt, 
att hänvisa till då levande och verksamma 
ståndspersoner (och endast ståndsperso-
ner) var ett normalt förfarande åtminstone 
i svenska diskussioner kring det engelska 
lantbrukets förtjänster.34

Även foderväxterna diskuteras i Colu-
mellas andra bok. Columella gör en skillnad 
mellan de växter lantmannen odlar för män-
niskans skull och dem han odlar för djurens 
skull (2,10,24). Det är dock den centrala 
skillnaden: nyttjandet. Principerna för od-
ling är likadana: att välja ut en lämplig mark 
och att bearbeta den, både inför sådd och ef-
ter, på ett för grödan lämpligt vis. Detta syn-

sätt passade förespråkarna för det moderna, 
engelska eller ”vetenskapliga” jordbruket väl: 
det påminner mycket om växelbrukets prin-
ciper, där det inte heller föreligger några av-
görande skillnader mellan foderväxtodling 
och spannmålsodling – detta till skillnad 
från det traditionella lantbruket, som skilde 
mellan äng och åker. 

Columella diskuterar ett antal foderväx-
ter, såsom klöver och olika sorters vicker. 
Framför allt framhåller han dock blålusern 
som den mest enastående foderväxt. öv-
riga foderväxter finner han inte värdiga att 
nämnas. Detta är intressant, eftersom såväl 
klöver och vicker, men framför allt lusern, 
framhölls som lämpliga foderväxter i ett 
modernt växelbruksystem i skandinaviska 
texter kring år 1800. Columella ger en täm-
ligen ingående beskrivning av hur lusern ska 
odlas. Frechlands anmälare Begtrup är noga 
med att lyfta fram Columellas redogörelse 
och det nyttiga i att den nu översatts. Den är 
nämligen inte endast helt relevant för samti-
den – han menar också att den är den enda 
pålitliga och riktiga beskrivning som finns av 
hur denna så viktiga gröda odlas:

Anm[älaren; Begtrup talar om sig själv i 
tredje person] vælger dette Exempel, da 
det er den eneste paalidelige og rigtige 
Anviisning, som gives til at dyrke denne 
vigtige Foderurt.35

Blålusernen som odlingsväxt är tämligen 
ny när Frechland skriver: den är en följd av 
det nya jordbruket. De första belagda fallen 
av blålusernsodling i Sverige är just från ti-
digt 1800-tal (att skilja från gullusern eller 
svenskt höfrö, som Carl von Linné propa-
gerade för i en artikel redan 1742, ”Swenskt 
Hö frö”, tryckt i Vetenskapsakademiens 
Hand lingar).36

Onekligen fanns en tydlig relevans för 
samtiden i Columellas beskrivning av blå-
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Catos beskrivning (i kapitlen 18–19) av torcula-
rium, den lokal där både pressarna och olivkvar-
narna var placerade, är så detaljerad och så full 
av exakta mått, att den formligen tigger om att 
överföras till ritningar. Men detta låter sig inte 
så lätt göras som man skulle tro. Ända sedan Al-
bert Meisters studie av år 1763 har en serie av re-
konstruktionsförsök sett dagens ljus, men inget 
som vunnit allmänt erkännande.
 Dansken Jens Bang (1737–1808) var egentli-
gen läkare – men också arkitekt, och som sådan 
blev han ombedd av Cato-kommentatorn Ch.F. 
Rottbøll att rekonstruera Catos presshus. Bang 
presenterade sina resultat i Anmærkninger og 
Oplysninger til M. Porcius Cato, De re rustica 18de 
og 19de Cap. om Viin- og Olie-Persehuset om 18 si-
dor text och tre tecknade planscher (Bang 1804).
 Bang baserade sig delvis på Meister och an-
dra uttolkare, men kritiserar dem ofta för att ha 
ändrat Catos måttangivelser i syfte att anpassa 
dem till sina respektive rekonstruktionsförsök. 
Hans egen ambition var att finna en lösning 
”uden at forandre noget i hans Text eller Maal” 

(ändringar av den vedertagna interpunktionen 
var naturligtvis oproblematiska).
 Denna princip följde han också troget, men 
med ett fullständigt avgörande undantag: i mot-
sats till sina föregångare (och efterföljare) änd-
rade han originaltextens fyra pressar till två, då 
han ansåg att fyra pressar på ett så begränsat ut-
rymme (66x52 fot) skulle ge för litet utrymme åt 
både arbetarna och olivkvarnarna. Problemet är 
uppenbart, och det har bekymrat alla som syss-
lat med frågan, men ingen har vågat föreslå en så 
drastisk lösning som Bang.

Bokstäverna på Bangs planscher skall uttydas 
som följer: A. Forum, stengrunden under arbo-
res. B. Silex, grundstenen till stipites. C. Ar[e]a, 
pressgolvet. D. Canalis, ränna. E. Arbores, det 
bakre stolpparet. F. Stipites, det främre stolppa-
ret. g. Prelum, pressbommen. H. Sucula, vind-
spelet. I. Trabes, plan bjälke. K. Trabeculae, li-
ten bjälke. L. Trabes, lodrätt bjälke. M. Vectes, 
hävarmar. N. Trapetum, olivkvarn. Jfr. texten 
och den övre figuren på s. 342. 
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lusernen (2,10,24–28). Frechland argumen-
terar också för denna gröda på samma sätt 
som med dikningen: han stärker Columellas 
argument med samtida belägg av olika slag. 
Dels hänvisar han sålunda till ett inte närma-
re namngivet betänkande om lusern, tryckt 
av Kongelige danske Landhusholdningssels-
kab, dels till en pastor Friis på Fyn, som ska 
ha prövat grödan med framgång.37Han gör 
likadant med vickern: Columellas korta be-
skrivning av vicker kompletteras med en not, 
i vilken både tas upp prosten Engelbreths i 
Lydersløv försök med engelsk vicker på trä-
da och hänvisas till litteraturen, bland annat 
till Begtrups Bemærkninger om det engelske 
Landbrug.38

Frechlands kommentarer är egentligen 
ganska få men normalt inriktade på textens 
praktiska nytta – självklart även i de många 
aspekter som inte direkt går att koppla till 
det engelska jordbruket. När Columella 
skriver om betydelsen av rent vatten vid 
anläggandet av en lantgård (1,3,4–5), läg-
ger Frechland in en lång kommentar, där 
en filtreringsmetod av ”landoekonom Herr 
Prof. Olufsen” beskrivs ingående.39 När Co-
lumella beskriver hur spannmål ska lagras 
– så högt, att man kommer upp till utrym-
met på små stegar, och med små fönster, 
så att nordanvinden kan vädra ut rummet, 
stärker Frechland argumentet genom att 
hänvisa till Duhamels Traité de la Conserva-
tion des Grains (1753), till en tysk skrift från 
1768, till Begtrups Agerdyrkningens Tilstand 
i Sjelland och Møn (1803) och till en berät-
telse av provinsialförvaltare Langeland om 
spannmålens lagring på den danska flottans 
proviantgård i Köpenhamn.40 

Det finns ingen anledning att ge fler ex-
empel; man kan notera att Frechland endast 
någon enstaka gång vederlägger Columellas 
synpunkter. Möjligen är Frechland, liksom 
många talesmän för det moderna jordbru-
ket, bärare av en mycket optimistisk syn på 

det nya jordbrukets möjligheter. En sak som 
han inte kan acceptera hos Columella är föl-
jande utsaga:

Ingen med förståndet i behåll borde 
nämligen lägga pengar på att odla upp 
ofruktbar jord (1,3,2).41

Detta kunde enligt Frechland inte stämma, 
då han säger sig tro att för jorden gäller sam-
ma sak som Horatius ska ha sagt om män-
niskor, nämligen att det finns ingen så vild, 
att den inte kan tämjas.42

 Liksom Frechland vill även Begtrup lyf-
ta fram andra sidor av Columellas nytta än 
dem som endast rör det engelska jordbru-
ket. Han betonar att den generella nyttan 
av verket är stor, ”endog i vore Dage”, och i 
den långa anmälan tar han upp avsnitt efter 
avsnitt där Columella tillför relevant kun-
skap. Bland annat återger han långa stycken 
av Columellas redogörelse för hönsskötsel, 
som tydligen har mycket att ge. Till och med 
Columellas råd (8,5,11) att man ska lägga till 
ruvning de ägg, som är spetsiga, om man vill 
ha tuppkycklingar, eftersom hönskyckling-
ägg är rundare, framhåller Begtrup som vik-
tigt (1808. S. 676).
 Begtrup menade också att man i de gamla 
romarnas skrifter om jordbruk finner mer 
som är användbart än som kan förkastas. 
Det var huvudpoängen i en latinsk text han 
skrev till universitetets reformationsfest 
år 1803 och som sedermera översattes till 
danska med titeln ”De gamle Romares Jord-
brug”.43 I denna lilla text ger han en snabb 
översikt över de romerska lantbruksförfat-
tarna, enligt en tematisk uppställning som 
börjar med trädan. Därefter tar Begtrup 
upp växtföljden, täckta diken, odlingen av 
foderväxter och slutligen sädens sådd, harv-
ning och ytterligare några moment i spann-
målsodlingen, alla på lika vis: med hjälp av 
citat och referat från Cato, Varro, Vergilius, 
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Columella m.fl. Syftet är tydligt att visa på 
det romerska lantbrukets likhet med det 
moderna danska:

Det som vor Tidsalder bekjendtgjør som 
noget Nyt og Efterlignelseværdigt, har 
allerede været udøvet i grækenland og 
Italien, for to tusende Aar siden. Hos 
Romerne var Brak [träda], og Brakfrug-
ter, Sædens overgjødning om Foraaret, 
Jord, Mergeles og Kalks anvendelse til 
gjødning, bedækte Wandgrøvter [täck-
diken], Sædens Radsaaening, Overharv-
ning, Hypning [harpning] og Lugning 
[ogräsrensning], Foderurters og Rødders 
Dyrkning og anvendelse til Kreaturernes 
Foder og Fedning m. m. almindeligen be-
kjendt og brugt.44

Redan här – några år före översättningen 
och anmälan av Columella – gör Begtrup 
kopplingen mellan de romerska lantbruks-
författarna och det moderna, engelska eller 
vetenskapliga jordbruket, vars spridning i 
Danmark Begtrup arbetade för bland an-
nat genom ett omfattande författarskap och 
kringresande bland danska lantbruk.

Frechland återvände långt senare till frå-
gan om det högstående antika jordbruket 
i en latinsk text från 1823, om forntidens 
överflöd på säd jämfört med författarens tid 
(Disquisitio de ubertate frumenti temporibus 
antiquissimis, messibus nostri aevi comparata). 
Metoden är dock inte att jämföra antika ut-
sagor om skördestorlekar med samtida skör-
deutfall, då några sådana inte nämns, utan 
snarare att se om sådana utsagor i de antika 
texterna, som till synes är kraftiga överdrif-
ter, kan ha någon grund. Frechland ger som 
ett exempel på en sådan överdrift Första 
Mosebokens 26 kap., vers 12, där Isak sägs så 
i Palestina och få hundrafalt tillbaka (s. 845).

I den efterföljande genomgången faller 
Frechland tillbaka dels på en lång rad an-

tika författare, inte bara lantbruksförfattare 
utan även historiker som Strabo och Hero-
dotos, bibliska texter som Markusevangeliet 
och Femte Moseboken och tidigmoderna 
forskare och resenärer som Christoph Mei-
ner och Carsten Niebuhr. En slutsats är att 
de regioner, som de antika källorna berör, är 
optimala för jordbruk i ett klimatologiskt 
avseende; det hade ju redan Moses påpekat, 
när han beskrev det förlovade landet Kaa-
nan. Men därtill bearbetades marken bättre 
under antiken, och den gödslades bättre, vil-
ket gjorde att odlingsjorden blev mer lucker 
och utsädet kunde förminskas. Det sorte-
rades också för hand, och såddes också på 
ett sätt som minskade angreppen från ska-
dedjur. Frechland kunde (s. 855–857) hämta 
stöd i den Columella han kände så väl och 
citerar även samma ställe hos Vergilius som 
Columella:

Även om noggrant man granskar sin säd
 och utväljer fröna,
sker en försämring, om inte vart år de 
 största sorteras
– det har jag sett – av bonden för hand 
(Georg. 1,197–200).

Sammantaget var (och är) klimatet bättre i 
de antika regionerna, och där lade de för två-
tusen år sedan ner mer kraft och möda, och 
med bättre metoder, för att skapa avkast-
ning i jordbruket än vad som är fallet 1823, 
då Frechland skriver sin text. Slutsatsen blir 
också, att det faktiskt inte var orimligt med 
en hundrafaldig återbäring på utsädet, åt-
minstone i Italien och åtminstone på vissa 
särskilt gynnsamma platser. En av de sista 
referenserna i Frechlands text (s. 26) är till 
den Adam Dickson, som nämndes inled-
ningsvis och som på 1760-talet förfäktade 
att de antika råden var minst lika bra som 
de engelska 1700-talsinstruktionerna – en 
tänkt förebild till Triptolemus Yellowley.
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en traditions relevanser
Det som framkommit i detta kapitel är att 
den klassiska traditionen var levande i Sveri-
ge, liksom i Danmark, på så sätt att den kan 
aktiveras vid olika tidpunkter för att stödja 
olika synsätt och föreställningar. Lagerlöf 
kunde vila på Columella i sin argumentation 
om att jorden inte försämrades gradvis utan 
istället kunde förbättras genom mänskliga 
insatser. Andra kunde falla tillbaka på den 
höga status romarna gav lantbruket för att 
förankra etiska resonemang kring landets 
jordbruk. 

Låstbom behövde de gamla författarna 
under en tid, då en agrar vetenskap höll på 
att växa fram och vetenskap fortfarande fick 
auktoritet och styrka av att kunna falla till-
baka på ett klassiskt arv. Ytterligare någon 
författare – eller rättare: ytterligare några 
svenska redaktörer – kunde använda romar-
na och Cincinnatus så sent som 1828 för att 
kunna kritisera de ståndspersoner, som inte 
bedrev eget och aktivt jordbruk.

Vi hittar förvisso ingen Triptolemus Yel-
lowley i Sverige under 1700- och 1800-talen, 
och inte i Danmark heller. Frechland och 
Begtrup var inte heller de några Triptole-
mus. De var förespråkare för det moderna, 
det ”engelska” jordbruket, och de fann då re-
levanta avsnitt i Columella; kanske har vi i 
dem två danska Adam Dickson, då de båda 
liksom Dickson menade att de romerska för-

fattarnas maximer var lika bra som de sam-
tida, även för ett klimatologiskt så väsenskilt 
land som Danmark. Man bör då betänka, att 
en viktig del av det nya, moderna jordbru-
kets retorik låg i att kritisera de befintliga 
samtida metoderna, särskilt inom allmo-
gens jordbruk. På så sätt kan även dessa två 
danska författares vilja att återknyta till an-
tiken ses inom en samtida kontext: eftersom 
romarna dels gav lantbruket en mycket hög 
status, dels hade metoder och tillvägagångs-
sätt som liknade det moderna lantbruket, 
var det naturligt att lyfta fram det i kampen 
mot det försumliga och åsidosatta jordbruk, 
som var det som det moderna, ”engelska” 
jordbruket skulle reformera och omskapa.

Redogörelsen visar sålunda att arvet från 
de antika lantbruksförfattarna var flerfal-
digt: det handlade inte endast om jordbruk 
utan om ett större idékomplex, som rymde 
såväl moraliska som ekonomiska föreställ-
ningar. Någonstans pekar dock också redo-
görelsen – eftersom den slutar en bit in på 
1800-talet – på att detta idékomplex sjöng på 
sista versen: såväl det agrara samhället som 
hela det övriga samhället stod inför en så 
stark förändringsprocess, att den antika lit-
teraturen snart skulle vara helt obsolet och 
det förmoderna bildningsgodset med dess 
latinska språk förpassat till kuriosakabinet-
tet. Det kunde dock inte de, som tagits upp i 
denna artikel, veta om eller ens drömma om.
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 61. Kāśhyapa 2002.
 62. Krsi-Parasara, s. xiii, vilket citeras av Cahud-

huri 2007, s. 527.
 63. Nuskha 2000, s. vi. 
 64. Majumdar 1984, s. 341.
 65. Subtelny 1995.
 66. Fan 1983. (Egendomligt nog anges samma bok 

som första upplagan i ett tryck från 2009.) Den 
baseras på ett arbete på kinesiska från 1978.

 67. Deng 1993, s. 3; Bray 1984, s. 47. Deras siff-
ror överensstämmer inte helt, så anger Deng 
1993 28 för Yuan-dynastin och Bray 1984 26. 
Totalt anges således 540. Wilkinsson 2012, s. 
436, anger 650 och av dessa är ungefär 260 ”ex-
tant”. Utgåvor av de viktigaste verken finns på 
modern kinesiska och på japanska, men inte på 
engelska eller något annat västerländskt språk.

 68. Bray 1984, s. 621–633.
 69. Fan 1983, s. 295–296.
 70. Bray 1984, s. 629, 632.
 71. Fan 1983, s. 294.
 72. Fan 1983, s. 294.
 73. Bray 1984, s. 626–627.
 74. Bray 1984, s. 55–59; Fan 1983, s. 296–299.
 75. Bray 1984, s. 59–64; Fan 1983, s. 300–302.
 76. Bray 1984, s. 64–70; Fan 1983, s. 302–304.

 77. Bray 1984, s. 47–48.
 78. Bray 1984, s. 48, 71.
 79. Bray 1984, s. 76. Den engelska översättningen 

av Sung Ying-Hsing 1966 visar sig att de för-
delar sig på: åkerbruk 6 000 ord; silkesmaskar 
och mullbärsträd cirka 2 500 ord, omhänder-
tagande av odlingsväxter genom malning, etc. 
cirka 2 500 ord.

 80. Lee 1984, s. 240–241.
 81. Smith 1959, s. 89; Farris 2006, s. 224–225.
 82. Smith 1959, s. 87–93, 221; Bray 1984, s. 625, 627.
 83. Frauendorfer 1957; Fussel 1972.
 84. gardiner 2006.
 85. Hiepe 1990, utgåva av handskrift i Tyskland 

med översättning till tyska. Olrog, tidigare 
bibliotekarie på KSLA, gjorde 1995 en utgåva 
av en handskrift på italienska. 

 86. Lazaris 1998, s. 150–151; Mane 2006, s. 53.
 87. Vollmann 2007.
 88. Jehan de Brie 1879.
 89. Mane 2006, s. 53.
 90. Comet 1998, s. 39–40.
 91. Frauendorfer 1957, s. 61–61. gottfried von 

Franken skrev en text om frukt och vin om-
kring 1350 med hänvisningar till egen erfaren-
het men också med citat från särskilt Palla-
dius. Ungefär samtidigt skrev Konrad von 
Megenberg ett naturvetenskapligt verk – in-
spirerat av Thomas von Cantimpre i Flander 
– och även en Oeconomia, som dock inte var 
inriktad på lantbruk. Se även Mane 2006, s. 53.

 92. Mane 2006, s. 47–50, jfr Fussel 1972, s. 86.
 93. Ficht 2013, s. 11.
 94. Beutler 1973, s. 1292–1297.
 95. Zanden 2009, s. 77–79. 
 96. Beutler 1973, s. 1299.
 97. Fussel 1947, s. 4–20.
 98. Myrdal & Söderberg 2012. Se även Myrdal, in-

ledning till nyutgåva av Hebbe, under utgiv-
ning.

 99. Fussel 1947, s. 9–10.
 100. Li m.fl. 2012, s. 58–61.
 101. Wattenberg & Viégas 2010 för en analys av 

Wikipedia-artiklarna ”Abortion”, ”Iraq” och 
”Islam” under 2001 till 2003. Alla dessa tre ar-
tiklar var utsatta för en intensiv verksamhet 
och även för vad som kallas vandalism, och de 
blev helt utraderade vid flera tillfällen. Som 
jämförelse presenteras den mera stillsamma 
aktiviteten inom artikeln ”IBM”.



 • 507 •no t e r  t i l l  a rt i k l a r na

sten Hedberg 

Den klassiska latinska lantbrukslitteraturen

 1. Marcus Porcius Cato (Minor eller Uticensis), 
93–46 f.Kr., politiskt aktiv och motståndare 
till Julius Caesar.

 2. Skildringen av Catos karriär bygger på gou-
jard 1975, s. vii–xxiv med utförliga hänvisning-
ar till belägg i antik litteratur.

 3. Cicero, Brutus 65.
 4. Närmare om denna diskussion finns att läsa i 

goujard 1975, s. xxxiii–xli.
 5. Rex 1981, s. 13–17.
 6. Rex (1981, s. 12) förlägger tillkomsten till år 154 

men motiverar inte detta. 
 7. goujard (Columella 1975) redovisar sex sådana 

handskrifter.
 8. Teoretiskt kan varianterna ha kommit in se-

nare i traditionen, om två förlagor jämförts, 
men handskrifterna är inte tillräckliga för att 
avgöra vad som är fallet. 

 9. Rex 1981, s. 19–21.
 10. Det finns också en översättning av M. Boman 

från 1813 med titeln Arbeten och dagar. 
 11. Framställningen grundar sig på Heurgon 1978, 

s. x–xvi, och Flach 1996, s. 3–7, med hänvis-
ningar till antika litterära källor.

 12. Skydsgaard 1968, s. 122–124.
 13. Se vidare Heurgon 1978, s. xvi–xix.
 14. Rex 1981, s. 35.
 15. Se vidare om denna diskussion hos Heurgon 

1978, s. xxi–xxvi, och Flach 1996, s. 7–15.
 16. Martin 1971, s. 219–235.
 17. Diederich 2007, s. 180.
 18. Se vidare Skydsgaard 1968, s. 26–42.
 19. Diederich 2007, s. 356.
 20. Skydsgaard (1968, s. 43–63) fördjupar analysen 

av Varros metod på grundval av denna presen-
tation.

 21. Martin 1971, s. 109–160, särskilt s. 142–146.
 22. Utförliga belägg för detta anförs av Rex 1981, s. 

92–103.
 23. Rex 1981, s. 82–84.
 24. Rex 1981, s. 107–115. Se även nedan under de 

medeltida författarna.
 25. CIL IX 234.
 26. Diederich 2007, s. 382.
 27. Rex 1981, s. 49.
 28. Diederich 2007, s. 379–394, belyser ingående 

dessa aspekter.

 29. Diederich 2007, s. 257.
 30. Richter 1972.
 31. Richter 1983, s. 618–619.
 32. Diederich 2007, s. 102.
 33. Diederich 2007, s. 140–141.
 34. Rex 1981, s. 117–119.
 35. I de summariska källförteckningarna i första 

boken av Plinius Naturalis historia förekom-
mer Columella även vid bok 8, 11, 14, 15, 17 och 
19.

 36. Rex 1981, s. 120–127.
 37. Mera härom hos Martin 1971, s. 375–385.
 38. Bartholdus 2012, s. 25.
 39. Bartholdus 2012, s. 262–263.
 40. Rex 1981, s. 77–78.
 41. Fitch 2013, s. 21.
 42. Fitch 2013, s. 21.
 43. Mera om denna utveckling hos Rex 1981, s. 

128–132.
 44. Fitch 2013, s. 23.
 45. Rex 1981, s. 145.
 46. Rex 1981, s. 142–144.
 47. Rex 1981, s. 146.
 48. Denne presenteras utförligt av Rex 1981, s. 

148–165.
 49. Rex 1981, s. 171–179.
 50. Rex 1981, s. 86.
 51. Rex 1981, s. 180–182.
 52. Rex 1981, s. 191–193.
 53. Rex 1981, s. 197–223.
 54. Rex 1981, s. 224–265.
 55. En ingående exemplifiering ges av Rex 1981, s. 

235–248.
 56. Rex 1981, s. 266–292.
 57. Diederich 2007, s. 404–409.

örjan wikander 

Agrarekonomiska och sociala förhållanden

 1. Ett långt senare dokument rörande denna 
utveckling finner vi hos Palladius – närmare 
400 år efter Columella. Detta verk, Opus agri-
culturae, kommer att diskuteras här endast i 
begränsad omfattning.

 2. Däremot är det påfallande hur lite Palladius 
har att säga om det i grunden annorlunda 
samhälle han levde i. På samma sätt undviker 
han referenser till den omgivande fysiska värl-
den: geografiska hänvisningar är extremt säll- 
synta. 



• 508 • no t e r  t i l l  a rt i k l a r na

 3. Jag räknar här också med dem som bara an-
vänds för att benämna frukter o.dyl., abellan-
ska nötter (Abella), amerinska korgar (Ame-
ria) o.s.v.

 4. Wikander 2009.
 5. För en lättillgänglig introduktion till den ro-

merska republikens konstitution och politik, 
se Krarup 1975, s. 38–135.

 6. För en analys av Varros skildring av edilvalet, 
se Diederich 2007, s. 186–187, 201.

 7. Columella (1,1,18; 12,2,5) använder ordet i dess 
mer allmänna betydelse: befälhavare.

 8. Ankarloo 1994, s. 1–6. De tolv tavlornas lag 
hade ursprungligen haft vissa heltäckande am-
bitioner, men den tillkom redan ca 450 f.Kr. 
och hade endast begränsad relevans för det 
totalt förändrade romerska samhälle vi möter 
hos agrarförfattarna tre till fem hundra år se-
nare. 

 9. Den filosofiska, grekiska bakgrunden till Var-
ros framställning utreds i detalj av Diederich 
2007, s. 340–352.

 10. Jfr den mytologiska förklaringen av denna 
motsättning i historien om Kain (åkerman-
nen) och Abel (fåraherden): 1 Moseboken, 
4:2–16.

 11. Om Varros framhävande av lantlivet framför 
städernas modernitet, se Diederich 2007, s. 
327–336.

 12. Enligt Plutarchos (Cato maior 25,1) skall Cato 
med tiden ha uppfattat jordbruket som ett 
”tidsfördriv” (diagogé). Men mest påtagligt 
omvittnas hans förtjusning över det av Cicero 
genom de ord denne lägger i Catos mun i Cato 
51–57.

 13. Plinius d.ä., Nat. 18,18.
 14. Många ställer sig dock skeptiska till detta utta-

lande. Se t.ex. Diederich 2007, s. 380–394, som 
ser Columellas ”altrömische Attitüde” som en 
läpparnas bekännelse och uppskattar storle-
ken av hans italiska gods till mellan 2 000 och 
2 500 ha var (s. 386). Jag har dock svårt att se, 
att hänvisningen till Col 1,2,3–5 och 1,6 skulle 
motivera denna slutsats. 

 15. Om villastorlek och bosättningsmönster på 
den italiska landsbygden, se greene 1986, s. 
102–109.

 16. Palladius ger inga rekommendationer rörande 
lämplig storlek på ett gods. Bartoldus (2012, 
s. 65–67, med n. 341 och 350) menar att han 

troligen baserade sig på liknande dimensioner 
som Columella – enligt honom ca 1 000 iuge-
ra. Diederich (2007, s. 386) tilldelar Columella 
mångdubbelt större ägor; se ovan n. 14.

 17. En sammanfattning av romarnas kunskaper 
om vatten och vattentillförsel ges i åttonde 
boken av Vitruvius’ De architectura. Se sär-
skilt kapitel 8,3, som diskuterar olika vatten 
och deras tjänlighet respektive otjänlighet för 
människor. Jfr också Palladius 1,4; 9,8–12.

 18. Jfr Plinius den yngres kommentar rörande 
hans villa i Etrurien: ”[Tibern] flyter rakt ge-
nom fälten, stor nog för fartyg, och fraktar all 
gröda ned till staden [= Rom], åtminstone på 
vintern och våren” (Epist. 5,6,12).

 19. Kleberg 1957, särskilt s. 26–73, 98–100. Se ock-
så samme författares populära framställning: 
Kleberg 1942.

 20. Beträffande terminologien, jfr Bartoldus 2012, 
s. 63–64.

 21. Detaljerat beskrivna i Plinius d.y., Epist. 2,17 
(Laurentinum); 5,6 (Etrurien); 9,7 (Como-
sjön). Martin (1981, s. 215–230) påpekar lik-
heterna mellan beskrivningarna av Plinius’ 
etruskiska villa (Epist. 5,6,4–15) och Columel-
las tänkta gods (1,2,3-5).

 22. Byggnaderna omnämns naturligtvis också av 
Columella i andra delar av hans verk, men med 
hänsyn till mängden av referenser nöjer jag mig 
i fortsättningen för hans del med att hänvisa 
till ett urval, särskilt då de tillämpliga paragra-
ferna i kapitel 1,6. Se också Palladius 1,8–15.

 23. Vissa lövträd användes som stöd för vinstock-
arna. Columella (5,6,4; jfr 5,6,17–18) ansåg 
poppeln vara att föredra framför almen, med-
an Plinius d.ä. (Nat. 17,199–200) värderar dem 
i omvänd ordning. Palladius (3,10,4) tycks anse 
dem likvärdiga. Den orientaliska platanen, 
som infördes till Italien som prydnadsträd mot 
slutet av republiken, hade däremot för kraftig, 
skuggande krona för att användas som stöd för 
den solkrävande vinrankan. Almens blad an-
sågs dessutom vara förträffligt djurfoder (Col 
5,6,3–4).

 24. Palladius 1,24: in praetorio (se Bartoldus 2012, 
s. 195–198). Jfr Plinius d.ä., Nat. 10,110; Plinius 
d.y., Epist. 2,17,12–13.

 25. Se t.ex. östenberg 1962, s. 319, fig. 287–289.
 26. Jfr Plinius d.y., Epist. 2,17,10; 2,17,17–19; 5,6,24; 

5,6,29–31; Palladius 1,9.
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 27. Efter de stora slavupproren på Sicilien 135–132 
och 104–101 f.Kr. var romarna noga med att 
lantslavarna inte skulle ha tillgång till vapen av 
något slag. På Sicilien förbjöd en lokal provins-
förordning uttryckligen slavar att bära spjut 
(Cicero, Verr. II.5,3,7), men Varro (2,10,1–3) 
räknade uppenbarligen med att herdar på fä-
stigar och avlägsna betesmarker skulle göra så.

 28. I Plinius den yngres laurentinska villa nära Os-
tia låg slavarnas avdelning i själva huvudbygg-
naden, villa urbana: ”de flesta [rummen] är så 
prydliga att de skulle kunna ta emot gäster” 
(Epist. 2,17,9). Men det är tveksamt om detta 
syftar på lantarbetarna på godset.

 29. Om senantika lantvillors utseende och kon-
struktionssätt, se Bartoldus 2012, s. 63–72, 
88–97.

 30. James & Thorpe 1996, s. 468–473; Heimberg 
2011, s. 60–66.

 31. Jfr Palladius 1,16–17 (cisterner); 1,31 (dammar), 
liksom diskussionen i Bartoldus 2012, s. 85–87.

 32. Se även Söderlind 2009 och Rytkönen 2009. 
Heimberg (2011, s. 146–155) beskriver arbets-
ytorna för vinframställning, men har ingenting 
att säga om olivbearbetningen, då hennes verk 
är baserat på det romerska jordbruket i dagens 
Tyskland, där klimatet inte tillåter olivodling.

 33. Detta framhävs också tydligt av Bartoldus 
2012, s. 152–154.

 34. Om förvaring av spannmål i det romerska im-
periet, med ingående presentation av det arke-
ologiska materialet, se Rickman 1971. Jfr också 
Palladius 1,19 och översikten i Heimberg 2011, 
s. 113–117.

 35. Man kunde möjligen ha misstänkt att röken i 
köttboden skulle bidra till att torka druvorna 
till russin, men Columella (12,39) anger helt 
and ra metoder för att göra russin, och Palla-
dius (11,22; jfr 11,19) förklarar uttryckligen att 
russin tar skada av rök. 

 36. De betydligt fåtaligare fynden av oljepro-
ducerande gårdar i Mellanitalien från de tre 
sista århundradena f.Kr. presenteras av Lafon 
(1993), med planer över anläggningarna i fig. 
2–7 och diskussion om deras förhållande till 
Catos De agri cultura på s. 272–274.

 37. Detta kan dock ha varit en tämligen ny situa-
tion vid det laget. Från Catos yngre dagar, i 
slutet av 200-talet f.Kr., berättar Plutarchos 
(Cato maior 3,1) att han inte bara bodde på sitt 

fäderneärvda gods i Sabinerlandet utan också 
själv deltog i det fysiska arbetet där tillsam-
mans med sina slavar. Jfr Diederich 2007, s. 
274–275.

 38. Om Fundanias kompetens, jfr Diederich 2007, 
s. 302–303.

 39. När han levererar påfågelkycklingar till ägaren 
(V 3,6,3), uppfattar de flesta honom – troligen 
med rätta – som uppfödaren. Också Columel-
la (9,9,2) använder ordet om en djurskötare (för 
bin).

 40. Carlsen 1995, s. 158–164.
 41. Jfr Diederich 2007, s. 72.
 42. gummerus (1906, s. 27 n. 73) föreslår att epista-

ta kan vara uppsyningsman för den fria arbets-
kraften.

 43. Murex betyder något spetsigt, vanligen fotang-
el. Det är dock svårt att se varför Cato skulle 
ha behövt sådana, och rävsaxar e.dyl. förefaller 
vara en rimlig gissning.

 44. Enligt Palladius (1,35) skyddade amurca mot 
loppor (§ 2 och 8), sniglar (§ 2), vägglöss (§ 4), 
möss (§ 9) och maskar (§ 13). Kapitlet rekom-
menderar också andra medel mot skadedjur, 
inte minst magiska sådana: Diederich 2007, s. 
146–148.

 45. För en allmän introduktion till det romerska 
slaveriet, se Bradley 1994.

 46. Columella (3,3,8) var beredd att betala mellan 
6.000 och 8.000 sestertier (1.500–2.000 dena-
rer) för ”en värdefull vingårdsman”, medan vi 
om Cato får veta att han ”inte någonsin köpte 
en slav för mer än 1.500 drachmer [= drygt 
1.100 denarer], då han inte behövde veka och 
sköna män utan arbetsamma och hårda, såsom 
stallknektar och oxdrivare” (Plutarchos, Cato 
maior 4,4). Dessa priser motsvarar ungefär tre 
till sex årsinkomster för en skolad arbetare.

 47. Palladius (1,6,3) förklarar uttryckligen att det 
vore meningslöst att ge rekommendationer rö-
rande arbetskraftens omfattning, då de lokala 
förhållanden kan ställa mycket skiftande krav. 
Inte heller ger han någon klar uppfattning om 
fördelningen slavar/coloni. I de flesta fall, då 
arbetare över huvud taget nämns, använder 
Palladius de obestämda uttrycken operae och 
operarii (Fitch 2013, s. 17–18).

 48. Olika försök att utifrån Columellas siffror be-
räkna arbetsproduktiviteten står att finna i 
White 1970, s. 413–414, och Myrdal 2009b, s. 526.
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 49. Verksamma med pressningen av oliverna och 
säkert sysselsatta med annat under resten av 
året.

 50. En vidareutveckling av Aristoteles’ indelning 
av redskap i levande och icke levande (EN 8,13; 
1161b4). Jfr Diederich 2007, s. 40–41.

 51. Orden kan dock användas också för tillfälligt 
inhyrda slavar. Se gummerus 1906, s. 25–26.

 52. gummerus (1906, s. 37) menar dock att valk-
karet (pila fullonica) på Catos gård använts för 
rengöring av kläder snarare än för behandling 
av nytt ylletyg.

 53. Jordbruket som den romerska elitens ideal och 
detta ideals förhållande till verkligheten disku-
teras ingående av Diederich 2007, s. 275–294.

 54. Jfr Palladius 1,1,2, som säger sig skola diskutera 
alla de verksamheter som jordbrukaren måste 
befatta sig med ”med hänsyn till sitt nöje och 
sin produktion”. För ytterligare litterära ex-
empel på lantbruket som grund för såväl nytta 
som nöje, se Diederich 2007, s. 34–35.

 55. Beträffande Columellas arbetsorganisation, 
jfr Diederich 2007, s. 64–66.

 56. Fitch 2013, s. 16–17.
 57. Det är värt att notera att Cicero i en rad tal från 

80- till 50-talet f.Kr. framhävde deltagande i 
storslagna gästabud som ett avgörande tecken 
på moraliskt förfall. Se t.ex. S. Rosc. 46,134; 
Verr. 2,5,10,26. 

 58. Sallustius, Catil. 9–14; Jug. 3–4; Horatius, 
Epod. 7,16. Redan Cicero varnade ca 52 f.Kr. 
för att senatorernas ändrade inställning till 
lyx och moralregler tenderade att sprida sig 
till medelklassen (Leg. 3,13,30–3,14,31). Jfr ock-
så Wallace-Hadrill 1990.

 59. Jfr Frizell 2006, s. 153–154.
 60. Fitch 2013, s. 11–12, med n. 2.
 61. Att strävan att göra gårdarna självförsörjande 

levde kvar under republikens slut och den ti-
diga kejsartiden bekräftas av arkeologiska un-
dersökningar, framför allt i Settefinestre–vil-
lan nära Cosa: (Settefinestre 1985, s. 157–164). 
För Palladius, som levde i en tid av ökad osä-
kerhet och minskande handel, var behovet av 
självförsörjning ännu mer tvingande. Jfr Die-
derich 2007, s. 73–74.

 62. Det är dock förvånande att vanliga kläder köp-
tes långväga ifrån: Cales, Minturnae, t.o.m. 
Rom (C 135,1). Men gamla tunikor och mant-
lar kunde sys om till jackor (C 59).

 63. Dessa frågor – med tyngdpunkten på astrologi 
och månens inflytande – diskuteras ingående 
av Diederich 2007, s. 87–105.

 64. Tidpunkten är omtvistad. För en sammanfatt-
ning av de viktigaste förslagen och argumen-
ten, se Diederich 2007, s. 182, med n. 1045.

 65. Detta tillägg har accepterats i Varro 1978–1997 
men inte i Varro 1996–2002, där stället kom-
menteras.

 66. För Palladius var den julianska kalendern en  
så självklar utgångspunkt, att han ägnade en 
bok av sitt verk åt varje månad. Detsamma är 
fallet beträffande de ”månadsbilder” från 100- 
och 200-talen e.Kr. som skildrar bondens år i 
väggmåleri, reliefer och framför allt golvmo-
saiker. Se Heimberg 2011, s. 34–41, Abb. 1, 4, 
11, 13–21.

lena larsson lovén 
Kvinnor och arbete i hushåll och lantbruk

 1. Bradley 1994, s. 74–75; Wikander 2009, s. 515. 
Proportionerna mellan slavar (servi) och fri ar-
betskraft i form av självägande bönder (coloni) 
kan ha varierat över tid. För en längre diskus-
sion kring detta se Launaro 2011, s. 170–177.

 2. Wikander 2009, s. 515. Beräkningen av ande-
len kvinnliga slavar i lantbrukshushåll varierar 
mellan olika forskare. För ett exempel på en 
beräkning av antalet kvinnliga slavar i lant-
brukshushållen se Roth 2007, kap. 2.

 3. Finley 1965. 10 år efter Finleys artikel publi-
cerades utkom Sarah B. Pomeroy, Goddesses, 
whores, wives, and slaves. Women in classical 
antiquity (New York 1975). Boken anses mar-
kera det moderna genombrottet för kvinno-
historisk forskning inom det antikvetenskap-
liga fältet och har utgivits i flera upplagor.

 4. För fler detaljer se Joshel 1992.
 5. Se Bradley 1994, s. 58–61 för en översikt av ar-

betsuppgifter i lantbruket.
 6. Se Wikander 2009, s. 514–515 för en mer de-

taljerad diskussion kring variationer över tid 
av arbetskraftens status.

 7. Wikander 2009, s. 506; se även Wikander den-
na volym. För en detaljerad diskussion av ar-
betsuppgifterna för en vilicus se Carlsen 1995, 
s. 15–31. 

 8. Jfr Wikander 2009, s. 507.
 9. T.ex. CIL I 1319 (=VI 9853); XII 4485–4489.
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 10. CIL VI 6851, 7581, 8711; XIV 2863. 
 11. Eichenauer 1988, s. 148–216.
 12. Scheidel 1995.
 13. Carlsen 1993, s. 197.
 14. Roth 2007, s. 5–6; Wikander 2009, s. 509, om 

exemplet Columella.
 15. Undantaget utgjordes av ett mindre antal upp-

drag som prästinnor i olika kulter, t.ex. kulten 
till Vesta, där prästinnorna, vestalerna, åtnjöt 
hög status.

 16. Dixon 1992, kap. 2.
 17. Frizell 2006; Frizell i denna volym.
 18. CIL VI 15346.
 19. Rawson 2003, s. 103–105.
 20. Larsson Lovén 1998.
 21. Se Larsson Lovén 2002, i synnerhet för fram-

ställning i bildform. 
 22. Roth 2004, s. 101. Varro nämner f.ö. inte vilicus. 

Carlsen 1995. 
 23. Roth 2004, s. 103–110; Roth 2007, s. 49. Även 

Columella talar om att vilicus (1,8,5) borde ha 
en kvinnlig partner, vilket i allmänhet har an-
tagits syfta på en vilica; Roth 2004, s. 111. Se 
också gardner 1986, s. 203; Carlsen 1993, s. 
197–198 för diskussion kring relationen vilicus-
vilica.

 24. Slavar kunde friges och om det skedde på ett 
juridiskt korrekt sätt kunde de upptas i sam-
hället som medborgare med bl.a. giftorätt. 
Carlsen 1993, s. 202, ger exempel på ett frigivet 
par av en vilicus och en vilica (CIL X 5081).

 25. Treggiari 1991, s. 251; Dixon 1992, s. 107.
 26. Roth 2007, s. 25–26, 46–47; Se också Roth 

2007, kap. 2, för en översikt över denna dis-
kussion. 

 27. Carlsen 1995, s. 92–93. 
 28. Roth 2007, s. 48.
 29. En vilica ingår i den uppsättning av per-

soner (slavar) som ska sköta en lantegen-
dom, oavsett om det rör sig om en större 
egendom för olivodling eller en mindre 
för vinodling. Varro (1,18) preciserar lätt 
ironiskt och påpekar att varje egendom, 
oavsett storlek och inriktning, kräver en 
vilicus och en vilica, vilka alltså inte borde 
inkluderas i övrigt ”husfolk” (1,18,3).

 30. Plinius d.ä. har en relativt detaljerad redogö-
relse för valkningsprocessen (Nat. 7,196).

 31. Roth 2007, s. 22.
 32. Wild 1999, s. 33.

 33. CIL VI 6349–6354, 9495, 9849–9850; Treg-
giari 1976, s. 82; Eichenauer 1988, s. 92–95.

 34. Roth 2007, s. 102–103, 106–107.
 35. Morel 1993, s. 23–24; Dixon 2001, s. 119; Roth 

2007, s. 103.
 36. Se Columella 2009, plansch V: mosaik med två 

slavar/arbetare som bär paenulae. 
 37. Wild 1999, s. 29.
 38. Roth 2007, s. 100–118. 
 39. Roth 2007, kap. 3.
 40. Zimmer 1982.
 41. För exempel se Kampen 1981.
 42. Jämför exemplet med inskriften ovan, CIL VI 

15346.
 43. Larsson Lovén 2002, s. 82–89.
 44. Heimberg 2011, mosaiker med arbetsscener fig. 

1, 4, 11, 13–21.
 45. För en mer detaljerad beskrivning av denna typ 

av kvarn se Wikander 2009, s. 508.
 46. Heimberg 2011, s. 34–35, fig. 14.
 47. Larsson Lovén 2002, s. 84–87, pls. XI–XIV. 
 48. För en diskussion kring proportioner mellan 

manliga och kvinnliga slavar i Catos text, se 
Roth 2007, kap. 2.

 49. Kampen 1981.

örjan wikander 
Vetenskapens betydelse

 1. Wikander 1994, s. 30–33; Wikander 2008b, s. 
787–789.

 2. Detta förfarande beskrivs också i Plinius d.ä., 
Nat. 18,180.

 3. Myrdal (2009a, s. 497) ställer sig dock tveksam 
härtill.

 4. För mer ingående diskussioner om årder och 
plöjning hänvisar jag till White 1967, s. 146–151, 
Isager & Skydsgaard 1992, s. 46–49, Myrdal 
2009b, s. 526–529, och Heimberg 2011, s. 87–
94.

 5. Närmare beskriven av Varro, Ling. 5,136.
 6. Närmare beskrivs cratis av Plinius d.ä., Nat. 

18,145; 18,173; 18,180; 18,186. Jfr Kolendo 1971; 
Heimberg 2011, s. 94–95.

 7. Müller 1985; Myrdal 2009a, s. 498 (med fig. på 
s. 499); Heimberg 2011, s. 104–109; Bartoldus 
2012, s. 105–108.

 8. Col 2,20,4; Vergilius, Georg. 1,164; och så sent 
som ca 400 e.Kr. i Versio vulgata, 1 Krönikebo-
ken 20:3. Dessutom nämns tribulum i V 1,22,1 
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och tribula i Col 1,6,23; 12,52,7. Jfr White 1967, 
s. 152–155.

 9. Om tröskningen, se Heimberg 2011, s. 109–112; 
Bartoldus 2012, s. 110–111.

 10. Frankel 2003.
 11. Lewis 1997, s. 58–73; Wikander 2008a, s. 142–

143.
 12. Också vid antika och medeltida vattenmöllor 

har man ofta påträffat handkvarnar.
 13. Moritz 1958, s. 4, 52, 62–66, 97, 104, 110.
 14. Moritz 1958, s. 219 n. E.
 15. Men det är värt att påpeka, att Vitruvius 

(10,1,6; 10,5,2) beskrev vattenmöllan bland 
maskiner ”som sällan kommer till använd-
ning” ännu något eller några decennier senare 
än Varros Res rusticae. 

 16. Plinius den äldres Naturalis historia, som 
skrevs endast ett tiotal år senare än Columel-
las handbok, visar att vattenkraft vid denna tid 
utnyttjades i ”större delen av Italien” (18,97). Se 
Lewis 1997, s. 101–102.

 17. Wikander 2009, s. 508. Palladius (1,41) föreslår 
att man om möjligt skall låta avloppsvattnet 
från villans badhus driva en vattenmölla. Jfr 
Bartoldus 2012, s. 80–81. 

 18. Se i allmänhet Isager & Skydsgaard 1992, s. 
33–40, 57–66, fig. 3.2, pl. 2.11, 3.10–14; Amour-
etti & Brun 1993; Söderlind 2009.

 19. En kortare, lättfattlig sammanfattning av re-
sultaten står att finna i Drachmann 1965, s. 
22–31.

 20. Inte minst har de senaste decenniernas utgräv-
ningar av villor nära Rom givit rika fynd av ma-
skiner som illustrerar Catos beskrivningar. Se 
t.ex. Mari 2005, särskilt s. 85–89.

 21. En effektiv kvarn som trapetum var en dyrbar 
investering. Cato (22,3) räknar med en total 
kostnad (inklusive frakt och inställning) av 
ca 725 sestertier – på hans tid detsamma som 
drygt 181 denarer, mer än en halv årslön för en 
skolad arbetare. 

 22. Forbes & Foxhall 1978, s. 39–41; Foxhall 1993, 
s. 192–193, fig. 7.

 23. Också kallad trapetus (så genomgående hos 
Cato utom 18,2: trapetes), troligen av grekiska 
trapetós, ”vridbar”. Frankel (1998, s. 75) argu-
menterar för att en roterande olivkvarn skall 
ha funnits i Sydvästasien redan på 700–talet 
f.Kr.

 24. Drachmann 1932, s. 7–49. På s. 25–41, 46–49, 

översätter Drachmann, analyserar och kom-
menterar texten mening för mening. Han är 
dock noga med att påpeka, att kapitlen inte ut-
gör någon gör-det-själv-manual: ”They contain 
no such thing. Cato assumes that his readers 
are familiar with it; what he wants is to protect 
us from being cheated by the workers or the 
dealers” (s. 24). 

 25. Jag identifierade tidigare ”uppträngda” kvar-
nen med trapetum (Wikander 2009, s. 508), 
men detta är tydligen inte den vanligaste 
uppfattningen. Denna kvarn rekommenderas 
också i Col 2,10,35 för att sönderdela stäppvial 
(cicera) och i 12,55,2 för att grovkrossa salt. 

 26. Denna tolkning får stöd av Versio vulgata i den 
latinska översättningen av profeten Mika 6:15, 
där det hebreiska uttrycket för ”du skall pressa 
oliver” motsvaras av tu calcabis olivam, ”du skall 
stampa på oliven” – uppenbarligen hämtat från 
det vanliga latinska uttrycket calcare uvas, ”att 
stampa på vindruvorna”. Se Sáez Fernándes 
1983.

 27. Laporte 1974–1975.
 28. Drachmann 1932, s. 41–44, fig. 9. Frankel (1993, 

s. 478–480, fig. 1F) föreslår en annan arkeo-
logiskt känd kvarn, men utan att övertyga (se 
Brun 1993, s. 542–543).

 29. Den omvända ordningen rekommenderas vid 
tillverkningen av samsa, ett slags pasta eller 
mos av oliver (Col 12,51,1–2).

 30. Drachmann 1932, s. 99–121. För en eventuell 
mindre skillnad, se s. 102–103.

 31. Drachmann 1932, s. 63–85, fig. 23–28; Drach-
mann 1965, s. 26–31, fig. 11, 14, 15. Också Plinius 
d.ä. talar om skruvpressar: Drachmann 1932, s. 
52–60, fig. 14, 16, 17; Drachmann 1965, s. 26–28, 
fig. 10, 12, 16.

 32. Om framställningen av vin, jfr Isager & Skyds-
gaard 1992, s. 26–33, 56–57, pl. 3.6–9; Rytkö-
nen 2009; Heimberg 2011, s. 143–151; Bartoldus 
2012, s. 152–159.

 33. Om privata akvedukter och tillåten använd-
ning av offentliga för bevattningsändamål, se 
Hansen 1986, s. 98–105; Bruun 2000, s. 580–
585. Jfr Michelson 2007, s. 155–157.

 34. Bruun 2000, s. 597, med detaljerade hänvis-
ningar till Frontinus, De aquae ductu urbis Ro-
mae i not 97.

 35. Wikander 1993; Thomas & Hodge 2000, s. 
29–33; Heimberg 2011, s. 67–75.
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 36. Columella (11,3,8) påpekar dock att brunnar 
bör grävas i september före höstdagjämningen, 
då marken är som torrast. 

 37. Plinius d.ä., Nat. 19,160, använder också ordet 
rota i denna betydelse – uttryckligen i sam-
band med en brunn. Jfr Oleson 1984, s. 87–88. 

 38. Jfr Bartoldus 2012, s. 73–79.
 39. Brödner 1983; Nielsen 1990. För privata bad-

anläggningar i det romerska Britannien, se 
Percival 1976. 

 40. Se t.ex. d’Arms 1981, s. 48–71.
 41. Att bränna kalk var nödvändigt för tillverk-

ningen av betong, fasadputs och andra bygg-
nadsmaterial (Cooper 2008, s. 235–238). Cato 
(16) anger förutsättningarna för att överlämna 
kalkbränningen till en entreprenör (partiari-
us). Jfr också Bartoldus 2012, s. 95–97.

 42. Horne 1982; Wikander 2008a, s. 138–139.
 43. Om Varros fågelhus, se Fuchs 1962; Diederich 

2007, s. 315–316.
 44. En antik beskrivning av ett anaforiskt ur finner 

man hos Vitruvius (9,8,8–15). Om Vindarnas 
torn, se Noble & Price 1968; Lewis 2000, s. 
366–367.

 45. Oleson 1984, s. 300–301, 349–350, 369–370, 
384–392.

 46. För försök att uppskatta de romerska olivpres-
sarnas kapacitet, se Mattingly 1993.

 47. Myrdal 2009b, s. 528.

barbro santillo frizell 

Feta svin och heliga höns

 1. Peters 1998; MacKinnon 2004.
 2. Ellegren 2006. En översiktlig artikel om forn-

tida DNA är Pääbo m.fl. 2004. 
 3. CIL IX 2438; Frizell 2006, s. 54–56. En över-

sättning till engelska av hela inskriften med 
kommentarer finns i Frayn 1984, s.176–179.

 4. First steps of animal domestication 2005, s. 9–11.
 5. Clutton-Brock 1999, s. 31.
 6. Clutton-Brock 1999, s. 32.
 7. First steps of animal domestication 2005, s. 4.
 8. Peters, von den Driesch & Helmer 2005. 
 9. Taylor 2000, s. 168–169.
 10. First steps of animal domestication 2005, s. 11.
 11. Clutton-Brock 1999, s. 70–71. 
 12. Kantanen 2009, s. 9. 
 13. Ryder 1983, s. 86–99; Waetzoldt 1972.
 14. Ryder 1983, s. 126–128.

 15. Clutton-Brock 1999, s. 83.
 16. För översiktliga tabeller över önskvärda 

egenskaper hos nötboskap hos de romerska 
agrarförfattarna, se Stensby 2011. Tabeller 
om oxe, s. 25, ko, s. 29, häst, s. 33. En utförlig 
genomgång av hur oxen skulle vara beskaffad 
finns också hos Columella, se Rendel 2009, s. 
565–567.

 17. MacKinnon 2004, s. 92. 
 18. MacKinnon 2004, s. 96.
 19. Bartoldus 2012, s. 234–235.
 20. Clutton-Brock 1999, s. 92–93.
 21. Barnish 1987, s. 157–185.
 22. Clutton-Brock 1999, s. 100–113.
 23. Stensby 2011, s. 30.
 24. Clutton-Brock 1999, s. 116.
 25. gilhus 2006, s. 8.
 26. Bartoldus 2012, s. 207–210.
 27. Kron 2008, s. 206.
 28. Kron 2008, s. 211–212.
 29. Ampolo 1988, s. 120–133.
 30. Camerieri & Mattioli 2011, s. 111–127.
 31. Hammond 1967, s. 41.
 32. Sallares 2002.
 33. Reed 1972, s. 99–107. 
 34. Reed 1972, s. 9.
 35. Lauter 1971.
 36. Coarelli 1988. 
 37. Frayn 1993, s. 151.
 38. Frayn 1993, s. 148.
 39. Reggiani 1999, s. 58–59.
 40. Frizell 2006, s. 151–183; Frizell 2009.
 41. MacKinnon 2004, s. 189–239.
 42. MacKinnon 2004, s. 189–239.
 43. Kron 2008, s. 176.
 44. Ryder 1983, s. 154–155.
 45. MacKinnon 2004, s. 85, tabell 24.
 46. Peters 1998, s. 94–98; MacKinnon 2004, s. 

104–105.
 47. Kron 2008, s. 181.
 48. Peters 1998, s. 69–71, 86–87, 133–134; MacKin-

non 2004, s. 96–97, 148–149.
 49. Kron 2008, s. 175.
 50. Kron 2008, s. 181.
 51. First steps of animal domestication 2005, s. 1–13.
 52. Kron 2008, s. 175–176.
 53. Kron 2008, s. 176.
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kerstin de verdier & Håkan tunón 

Djurläkekonst och djurmedicin 
i det antika Rom

 1. En utförligare presentation av författarna 
finns i Hedberg 2009 och i denna volym, s. 
265–294.

 2. Hedberg 2009, s. 457.
 3. Dessa författare snuddade säkert också vid 

ämnet djurläkekonst i sin skriftkonst, men 
vi har valt att inte studera dessa för denna 
uppsats. Såväl Columella som Plinius d.ä. ba-
serade till stor del sina texter när det gällde 
djurläkekonst på Varros texter. Man har fak-
tiskt framställt det som om de mer eller min-
dre kopierade Varro i stora stycken (Brumme 
1997, s. 112). Se vidare Hedberg (not 1 ovan) och 
Dunlop & Willliams 1996, s. 162–174.

 4. Hyland 1990.
 5. Apsyrtos blev chefsveterinär vid kejsar Kon-

stantin den stores (306–337 e.Kr.) armé (Le-
clainche 1980, s. 569).

 6. Dunlop & Williams 1996, s. 171–172; Adams 
1995.

 7. Brumme 1997, s. 160.
 8. Adams 1995, s. 2.
 9. Adams 1995, s. 2.
 10. Walker 1973, s. 304.
 11. Fitch 2013, s. 19.
 12. Fitch 2013, s. 23.
 13. Fitch 2013, s. 25–27.
 14. Fitch 2013, s. 12.
 15. Leclainche 1980, s. 564–571; Björck 1932.
 16. Leclainche 1980, s. 539–540.
 17. Leclainche 1980, s. 540–546.
 18. Papyrus = skriftrullar av papyrus eller pap-

perssäv (Cyperus papyrus).
 19. Borchardt 1999.
 20. Brumme 1997, s. 22–25.
 21. Leclainche 1980, s. 543–546.
 22. Brumme 1997, s. 22–25.
 23. Leclainche 1980, s. 540–542.
 24. Leclainche 1980, s. 556–557.
 25. Leclainche 1980, s. 559–564.
 26. Adams 1995, s. 66, 68.
 27. Walker 1973, s. 314.
 28. Walker 1973, s. 304; Dunlop & Williams 1996, 

s. 155–156.
 29. Walker 1973, s. 304; Rendel 2009, s. 577; 

Brumme 1997, s. 36–78.

 30. Brumme 1997, s. 26–29, 36–57, 71–78, 82–83, 
242–247, 257.

 31. Kron 2008, s. 175.
 32. White 1970, s. 307. 
 33. Frayn 1979, s. 147–149.
 34. Brumme 1997, s. 82, 257.
 35. Andersson 2009, s. 478.
 36. Andersson 2009, s. 478.
 37. Andersson 2009, s. 479.
 38. Andersson 2009, s. 480.
 39. Den tekniska utvecklingen av jordbruksred-

skap var långsam (Andersson 2009, s. 482).
 40. Frayn 1979, s. 147–149.
 41. Andersson 2009, s. 485.
 42. En annan, lukrativ nisch som Varro tar upp var 

produktion av lyxvaror som t.ex. speciella fåg-
lar och fiskar för gourmetmiddagar. Det över-
gripande målet för storgodsägare som Varro 
var att försäkra sig om maximal vinst på sitt 
kapital (White 1970, s. 274).

 43. Andersson 2009, s. 487.
 44. Palmer 2010, s. 106–108.
 45. White 1970, s. 283.
 46. Andersson 2009, s. 477.
 47. Andersson 2009, s. 487.
 48. White 1970, s. 273–274.
 49. Kron 2008, s. 176–177.
 50. Alexandridis 2010, s. 108–112.
 51. Pigière & Henrotay 2012.
 52. För femtio ha åkerjord på en vin- eller olivgård 

fodrades två par oxar (Andersson 2009, s. 482).
 53. På vissa (mindre) gårdar kunde dock oxen er-

sättas av åsna eller ko, som var mer multifunk-
tionella (White 1970, s. 273).

 54. White 1970, s. 276.
 55. White 1970, s. 277.
 56. Kron 2008, s. 175.
 57. Rendel 2009, s. 568–569.
 58. White 1970, s. 288.
 59. White 1970, s. 288; Lesniak 1997.
 60. White 1970, s. 281.
 61. White 1970, s. 316, 318; Rendel 2009, s. 571–572.
 62. White 1970, s. 318; Walker 1973, s. 318.
 63. White 1970, s. 318.
 64. Rendel 2009, s. 570–571.
 65. White 1970, s. 277, 301.
 66. Frayn 1984, s. 28.
 67. översättning från engelska av K. de Verdier.
 68. http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/

fao/pressrelease/view/boskapspest-paa-sin-
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doedsbaedd-348185 (121024).
 69. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?prog

ramid=406&artikel=4580969 (121024).
 70. Orsaken till surra (trypanosomiasis) är en 

blodparasit som överförs med bitande flugor 
(Köhler & Rollefson 1996). Sjukdomen är kro-
nisk, kamelen magrar av och dödligheten är 
hög.

 71. Walker 1973, s. 315.
 72. Walker 1973, s. 315.
 73. Jfr t. ex. resonemanget i Linnaeus 1735.
 74. Dunlop & Williams 1996, s. 161–162.
 75. http://www.who.int/foodsafety/zoonoses/

en/ (121225).
 76. http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdo-

mar/rabies/
 77. Schwabe 1996.
 78. Cornelius Celsus 25 f.Kr.–50 e.Kr., bl.a. känd 

för att först ha beskrivit inflammationens 
karaktäristika. Följaktligen kunde t.ex. sym-
tomkomplexet feber (dvs. öppen mun, snabb 
andning och varm kropp) behandlas med bad 
i kallt vatten och insmörjning med olja och vin, 
samt att djuret gavs vatten och näring (foder) 
och täcke. 

 79. Walker 1973, s. 314.
 80. Dunlop & Williams 1996, s. 166; Brumme 1997, 

s. 75–76.
 81. Tunón 1996, s. 155–162.
 82. En snarlik kur beskrivs av Palladius 6,8.
 83. Tunón & Thorsell 2000.
 84. Tunón & Thorsell 2000.
 85. översättning från engelska av K. de Verdier.
 86. Se listningen över medicinska ingredienser i 

Palladius 14,3.
 87. Etkin 1991 & 2006.
 88. Jfr Lundquist 2009a samt Palladius 14,3.
 89. Samma kur återfinns i Palladius 14,4,2.
 90. Samma kur återfinns i Palladius 14,10,2.
 91. Samma kur återfinns i Palladius 14,13,3.
 92. Thorsell & Tunón, 2000. 
 93. Thorsell & Tunón 2000.
 94. Samma kur återberättas i Palladius 14,28,6.
 95. Samma kur återberättas i Palladius 14,19,1–2.
 96. Samma kur återberättas i Palladius 14,25,3.
 97. Touwaide 2010, s. 239–241.
 98. Baltussen 2010, s. 1–4.
 99. Rocca 2010, s. 378–386.
 100. Touwaide 2010, s. 239–241.
 101. översättning från engelska av K. de Verdier.

 102. Samma kur återberättas i Palladius 14,5,5–6.
 103. Tillhagen 1977, s. 282, 290, 320; Rathje 1983, s. 

51–54; Kjellström 2012, s. 91–92.
 104. Nilsson Piraten 1992, s. 148–153; Kjellström 

2012, s. 77–79.
 105. ghotge m.fl. 2002.
 106. McCorkle 1986.
 107. Lin m.fl. 2003.
 108. McCorkle 1986.
 109. McCorkle, Mathias & Martin 2001.
 110. ghotge m.fl. 2002.
 111. Lans m.fl. 2007.
 112. Mathias-Mundy & McCorkle 1989; Mathias 

2004.
 113. Kron 2008, s. 183–185.
 114. Sven Lindblom (personligt meddelande).

dominic ingemark 

Livsmedel i det romerska lantliga kosthållet

 1. White 1995, s. 39–40. 
 2. Även om idén om att vete, vin och oliver var 

grunden för kosten i det romerska riket vilar 
på uppgifter hos romerska skriftställare, var 
det den franske historikern Fernand Braudel 
(1902–1985) som först kom att använda begrep-
pet ”triad” om dessa tre livsmedel i sitt stora 
verk om Medelhavet: La Méditerranée et le 
Monde Méditerranéen à l’Epoque de Philippe II 
(1949) [1997, s. 206].

 3. övers. C. Asplund Ingemark.
 4. White 1970, s. 173.
 5. Andersson 2009, s. 481–482.
 6. Mattingly & Aldrete 2000, s. 142.
 7. Problemen med undernäring, se diskussio-

nerna i garnsey 1988. Proteinkällor allmänt, 
se: Waterlow 1989; Wilkins & Hill 2006. 

 8. Foxhall & Forbes 1982, s. 44.
 9. Flint-Hamilton 1999, s. 372.
 10. Mcgee 2004, s. 52.
 11. Curtis 2008, s. 385–386.
 12. Curtis 1991.
 13. Svinuppfödning, se: MacKinnon 2001, s. 658–

659. Fläskköttets betydelse, se: Frost 1999.
 14. garnsey 1999, s. 13–14.
 15. Jashemski 1974, s. 401.
 16. Frayn 1975.
 17. Lundquist 2009a, s. 421.
 18. Lundquist 2009b, s. 598.
 19. Frayn 1979, s. 104–105.
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 20. Bagnani 1954, s. 24; Frayn 1979, s. 105–106.
 21. Vitlök och lök såldes i flätor (Martialis 12,32). 

Idén om att dessa bör ha funnits i köksmiljön 
är författarens.

 22. Putsning av bronskärl: C 98; Col 12,3, 9.
 23. Kokkärl i keramik, se: Frayn 1979, s. 107–108. 
 24. Burriss 1927, s. 28; Frayn 1979, s. 105.
 25. Frayn 1979, s. 109. 
 26. Spannmålens betydelse: Foxhall & Forbes 

1982, s. 44; Mattingly & Aldrete 2000, s. 142–
143; Wilkins & Hill 2006, s. 110–118. 

 27. Curtis 2008, s. 373.
 28. Frayn 1978, s. 31; Frayn 1979, s. 112. Se även dis-

kussionen i White 1976, s. 165–166, 187–188.
 29. övers. C. Asplund Ingemark.
 30. Dalby 2003 s.v. ”Posca”.
 31. Rovor, åt djuren: Col 2,10,22; rovor i kosten 

Col 2,10,22; Moret. 78–85; Apicius 3,13. Korn, 
åt djuren: Plinius d.ä., Nat. 18,74; Martialis 
13,11; korn i kosten: Apicius 4,4,1–2. Lupiner, 
åt djuren: Col 2,10,1; lupiner i kosten: Petronius 
66,4.

 32. Wilkins & Hill 2006, s. 28–29, 46.
 33. Fear 1996.
 34. garum hade ett tydligt inslag av umami: Smri-

ga m.fl.. 2010. Kikunae Ikeda: NE s.v. ”Uma-
mi”.

 35. Miller 1969; Veen 2011, s. 40–60.
 36. översättning av P. Sandin, hämtad ur Inge-

mark & gerding 2000, s. 92–93.
 37. Ulrike Roth har – med utgångspunkt de ar-

keologiska fynden i en villa i Boscotrecase, 
Kampanien (som bevarades som en följd av 
vulkanutbrottet 79 e.Kr.) – föreslagit att öv-
riga slavar hade tillgång till härdar i sina små 
rum och därför kunde tilldelas spannmål sna-
rare än bröd (Roth 2002, s. 212). På dessa skulle 
de alltså baka bröd eller koka gröt.

 38. Bradley 1994, s. 81–82; se även diskussionen i 
Roth 2002.

 39. Heimberg 2011, s. 96.
 40. White 1970, s. 190. 
 41. McCartney 1935, s. 53–54.
 42. White 1970, s. 173.
 43. Heimberg 2011, s. 99–100.
 44. Trollope 1881, s. 42.
 45. Rytkönen 2009. 
 46. Amurca för att bekämpa skadeinsekter och 

skadedjur, se även: Palladius 1,19,2; 1,35,9; 
Smith & Secoy 1975; Niaounakis 2011, s. 420. 

 47. Torstenson 2004.
 48. Mattingly 1990; Brun 2000.
 49. Utöver amforor från Hispania Baetica (södra 

Spanien), fanns här en mindre andel amforor 
från två andra områden som var viktiga för 
olivoljetillverkningen: Tripolitanien (dagens 
Libyen) och Byzacena (Tunisien). Uppskatt-
ningen av antalet amforor, se Rodriguez Al-
meida 1984. 

 50. Lantegendomar förutsattes vara vinstdrivande 
(Heimberg 2011, s. 9).

 51. Niaounakis 2011, s. 217–220. 
 52. Oleander är en starkt toxisk växt, och det ver-

kar högst sannolikt att den kan ha bidragit 
till att hålla borta insekter. Extrakt av teve-
tia (Thevetia peruviana), en latin-amerikansk 
art inom oleanderfamiljen, visade sig ha anti-
bakteriella och insektsdödande egenskaper 
(Kareru m.fl. 2010).

 53. Undersökningar av extrakt av kamferkrissla 
har påvisat att även denna art har anti-bakte-
riella och insektsdödande egenskaper (Petro-
poulou, Tzakou & Verykokidou 2004).

 54. Thurmond 2006, s. 165–187; se även Curtis 
2008, s. 370–371.

 55. Söderlind & Lindgren 2009, s. 642.
 56. Santillo Frizell 2006, s. 106–107. 
 57. Mcgee 2004, s. 296.
 58. Brothwell & Brothwell 1998, s. 84.
 59. Plinius d.ä. rekommenderar att man kokar 

musten i ett blykärl snarare än i ett kopparkärl 
(Nat. 14,136; se även Col 12,19,1). Vinets syror 
ledde till att bly måste ha fallit ut i musten, 
och var sannolikt ett av flera skäl till förhöjda 
blyhalter i skelettlämningar från orter som 
Pompeji och Herculaneum (Nriagu 1983).

 60. Frost 1999; Mcgee 2004, s. 172–176.
 61. Diskussionen om lukanerkorven är författa-

rens egen, men för en allmän diskussion om 
konserveringsmetoder för korv under den an-
tika eran se Frost 1999, s. 250–251. 

 62. Frost 1999, s. 244; Mcgee 2004, s. 173–176.
 63. Frost 1999, s. 243. 
 64. Frost 1999, s. 244.
 65. Mcgee 2004, s. 291–295. 
 66. Mcgee 2004, s. 295.
 67. Mcgee 2004, s. 291. 
 68. Mcgee 2004, s. 296.
 69. Ränk 1987 [1966], s. 9.
 70. White 1970, s. 277–278. 
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 71. Frayn 1984, s. 130–131; Curtis 2001, s. 400.
 72. Mcgee 2004, s. 57.
 73. Mcgee 2004, s. 57.
 74. För ett typiskt keramikkärl använt vid osttill-

verkning, se: Heimberg 2011, Abb. 26.
 75. Ränk 1987 [1966], s. 112.
 76. Ränk 1987 [1966], s. 98–112; Mcgee 2004, s. 

52–59. Handpressad ost: Col 7,8,7; Suetonius, 
Aug. 76. Korgar och formar: Col 7,8,4; Tibul-
lus 2.3, 14b–16. Vikten av att vara sparsam med 
saltet: Palladius 6,9.

 77. Curtis 2001, s. 400.
 78. Robinson 1991, s. 144–147; Mattingly & Al-

drete 2000.
 79. Nippel 1995, s. 101–102. 
 80. Trädgårdar i Pompeji, se exempelvis: Jashem-

ski 1977.
 81. Frayn 1993; se även MacMullen 1970. 
 82. översättning av P. Sandin, hämtad ur Inge-

mark & gerding 2000, s. 97.
 83. CIL I(1)206, 56–61 [Tabula Heracleensis = Lex 

Iulia Municipalis från 45 f.Kr.]. Se även dis-
kussionen i Robinson 1991, s. 73–75. 

 84. Meijer & van Nijf 1991, s. 133–134.
 85. Vioque m.fl. 2000.

david dunér 
Det romerska lantlivets medicin och huskurer

 1. Scarborough 1969; Jackson 1988; gourevitch 
1998; King 2001; Cruse 2004.

 2. Smith 1979.
 3. Scarborough 1969, s. 53.
 4. King 2001, s. 33.
 5. Scarborough 1969, s. 56.
 6. Brunner 1977; Schulze 1999.
 7. Scarborough 1969, s. 60, 195 (n. 45).
 8. Scarborough 1969, s. 80f.
 9. Hedberg 2009, s. 459.
 10. Se Ingemark 2001, s. 37–49.
 11. Wikander 2009, s. 510.
 12. Scarborough 1969, s. 57.
 13. King 2001, s. 36.
 14. Scarborough 1969, s. 18f.
 15. Jfr Jashemski 1979–1993; Jashemski 1999; 

Ciarallo 2000.
 16. Riddle 1985; Touwaide 2000.
 17. Hewe 1952; Ellwyn 1985; Heilmeyer 2007.
 18. Flemming 2000.
 19. Se även Deichgräber 1971.

 20. övers. från engelska av M. von Heland (Api-
cius, s. 139).

 21. övers. från engelska av M. von Heland (Api-
cius, s. 139).

 22. King 2001, s. 36.
 23. Dunér 2008. Se t.ex. Peder Månsson, Bonda-

konst, s. 46–47, som just åberopar Columella 
och Palladius, den senare i fråga om att gräva 
brunn och pröva vattnets kvalitet. Jfr Palla-
dius, 1,4; 9,8–10.

dominic ingemark & örjan wikander 
Tron på högre makter

 1. Av kapitlets båda delar har Dominic Ingemark 
skrivit den om folklore, örjan Wikander den 
om religionen.

 2. För lättillgängliga introduktioner till romersk 
religion, se Ogilvie 1969, Shelton 1988, s. 360–
437, och Turcan 2000. 

 3. Cicero (Nat. 1,41,116) definierar uttryckligen 
pietas som ”rättfärdighet gentemot gudarna” 
(iustitia adversum deos). 

 4. Återgiven av Augustinus, Civ. 4,31,2. Jfr Plu-
tarchos, Numa 8.

 5. Livius 34,4,4 (Cato); Augustinus, Civ. 4,31,2 
(Varro).

 6. En fortfarande på det hela taget övertygande 
bakgrund till dessa östliga inflytanden står att 
finna i Nilsson 1946, s. 107–209. För mysterie-
kulterna, se Burkert 1987.

 7. Jfr Burkert 1987, s. 89–95.
 8. Denna ceremoni berörs inte sällan av de  

latinska skalderna. Se t.ex. Horatius, Carm. 
3,23.

 9. Turcan 2000, s. 15–18, 29–33; Johansson 2013.
 10. Helt klar är dock inte uppdelningen av hus-

gudarna: larers och penaters exakta verksam-
hetsområden blandas ofta samman i antik 
litteratur. Tillsammans med manerna (för-
fädernas andar) och Vesta (härdens gudinna) 
utgjorde de kärnan i familjekulten, men deras 
ursprung, symbolvärde och egenskaper är fort-
farande omtvistade i modern forskning. 

 11. Av dem som nämns av Columella tar jag här 
inte upp kraftuttrycket ”vid Herkules” eller de 
fjorton som bara förekommer som ren litterär 
utsmyckning i hans mytologiskt överfyllda ti-
onde bok: se Wikander 2009, s. 512. På samma 
sätt bortser jag från de sju som bara förekom-
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mer i Varros uppräkning av Dei consentes 
(1,1,5–6). Palladius intresserade sig naturligt 
nog inte för de på hans tid i stort sett övergivna 
”hedniska” gudarna. 

 12. Den grekiska mytologien möter också i övrigt 
ofta hos Varro: Atreus, Thyestes, Aeetes och 
hesperiderna (2,1,6), trojanska kriget (2,1,26), 
Melanthius (2,3,1), Aeneas (2,4,18), Europa 
och Melanippa (2,5,5), Actaeon (2,9,9), Ogygos 
(3,1,2-3), muserna (3,5,9; 3,16,7), Thetis (3,9,19), 
Orpheus (3,13,3) och nymferna (3,17,2).

 13. Enligt en grov uppskattning skall i början av 
100-talet e.Kr. mellan hälften och två tredje-
delar av årets dagar ha varit helgdagar.

 14. Scullard 1981.
 15. Turcan 2000, s. 37–43.
 16. I Rom utgjordes inte prästerskapet av en spe-

ciell grupp medborgare. De höga religiösa 
ämbetena bekläddes av samma överklass som 
kämpade om den politiska makten.

 17. Cato skall ha sagt sig vara förvånad över att 
en haruspex inte brast i skratt, då han såg en 
kollega (Cicero, Div. 2,24,51). På detta utta-
lande grundar sig det moderna begreppet ”au-
gurleende” (där haruspices felaktigt ersatts av 
augurer).

 18. Macbain 1982; Rasmussen 2003. Om den ro-
merska divinationen i allmänhet, se t.ex. Bloch 
1998, s. 73–121.

 19. Pontifikalkollegiets anteckningar tycks ha 
sträckt sig tillbaka till 249 f.Kr., och därifrån 
nådde de Livius’ annaler, som är bevarade för 
åren 218–167. Härtill kommer det utdrag ur Li-
vius’ prodigielistor som kompilerades av Julius 
Obsequens på 300-talet e.Kr., bevarat för åren 
190–11 f.Kr.

 20. Alla var dock inte lika negativa. En generation 
efter Columella lät Plinius d.y. restaurera en 
Ceres-helgedom på sina ägor ”på haruspices’ 
uppmaning” (Epist. 9,39,1). Om haruspices 
och etruskisk divination i allmänhet, se Bloch 
1998, s. 37–72.

 21. Eller möjligen Mars-Silvanus, en kombination 
av dem båda.

 22. Om inte besvärjelsen i 1,2,27 skall betraktas 
som en bön.

 23. Calderone 1972.
 24. Tacitus, Hist. 5,13,1. Jfr Quintilianus, Inst. 3,7,2.
 25. Thoms 1965 (1846), s. 5.
 26. Sydow 1944, s. 5.

 27. Folkloristiska föreställningar i det antika, 
romerska jordbruket har rönt relativt ringa 
intresse inom forskningen. Sir James Frazer 
– författaren till The Golden Bough – ägnar 
det viss uppmärksamhet i en artikel publi-
cerad 1890. Eugene Tavenner skrev en arti-
kel om föreställningar om månen i romerskt 
jordbruk (Tavenner 1918). Eugene McCartney 
skrev en lång rad artiklar om antik folklore 
som publicerades på 1920- och 1930-talen, inte 
minst om ämnet väderlore, men även om en 
rad andra former av folklore, och vidrör i ett 
antal av dessa kortfattat en del av den folklore 
som här behandlas. Den mest utförliga stu-
dien har skrivits av H.J. Rose, en diskussion 
av de folkloristiska inslagen i Geoponika (Rose 
1933). Klassiska studier och Folkloristik är två 
vetenskapsgrenar som sedan 1930-talet i hög 
grad kommit att fjärma sig från varandra; först 
helt nyligen har ämnena åter börjat närma sig 
varandra, se: Asplund Ingemark & Ingemark 
2006. Häri ligger förklaringen till att det har 
skrivits förhållandevis få studier som alls be-
handlar detta ämne efter 1930-talet.

 28. Vikten av goda grannar för den som bedriver 
lantbruk är en återkommande tanke; redan 
Hesiodos (700-talet f.Kr.) framhåller det i 
Verk och dagar (342–353).

 29. Plinius d.ä. citerar de Tolv tavlornas lag (från 
omkring 450 f.Kr.), när han säger att det var 
förbjudet att rikta sin magi mot en annan per-
son (Nat. 28,18–19). Samma lag förbjuder också 
användandet av magiska formler för att för-
störa en grannes skörd (Warrior 2006, s. 95).

 30. Wagener 1912.
 31. Blaive 1995.
 32. McCartney 1927, s. 328. 
 33. Asplund Ingemark & Ingemark 2004, s. 37.
 34. Salt och mjöl blandades för att göra mola salsa, 

som ströddes på offerdjuren vid offer (garns-
ey 1999, s. 78). I detta fall var dock inte säden 
mald, men sannolikt har man tagit intryck av 
dessa religiösa ritualer.

 35. Talet tre magiskt: Lease 1919; McCartney 1923, 
s. 29; McCartney 1935, s. 54. 

 36. Anderson 2006, s. 163.
 37. Scarborough 1969, s. 20.
 38. Lagerblad i magi, se exempelvis: Heliodoros 

6,15; Theokritos 2,23–29. Salt i magi, se till ex-
empel: Lukianos, D. Meretr. 4,4–5.
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 39. Heim 1892, s. 533–535; McCartney 1935, s. 54; 
McDaniel 1950, s. 172.

 40. McCartney 1925.
 41. För en utmärkt översikt över salivens magiska 

krafter, se: Nicolson 1897. Föreställningen om 
att saliv kunde skydda mot ont levde kvar i 
1800-talets Italien (Pitrè 1981, s. 137).

 42. Tavenner 1918; Rose 1933, s. 62–64.
 43. Niaounakis 2011, s. 217–220.
 44. För en översikt över folkloristiska föreställ-

ningar rörande menstruationsblod, se: Craw-
furd 1915.

 45. Olson 2006, s. 190.
 46. Burriss 1931, s. 110.

örjan wikander 

Nobiles, sentorer och riddare
 
 1. Om den litterära form som valts av Varro för 

hans Res rusticae, se Diederich 2007, s. 179–182.
 2. Dessutom möter vi i förbigående en Pantuleius 

Parra (parra = ”uggla”, 3,5,18) och en Pompo-
nius Vitulus (vitulus = ”kalv”, 2,1,10; 2,11,12). 
Varros granne Pinnius, som han tillägnade 
sin tredje bok (3,1,9), bar ett namn sannolikt 
avlett av pinna/penna, ”vingpenna”, ”vinge”. 

 3. Förhållandet diskuteras närmare av green 
1997.

 4. Jfr Linderski 1989; Diederich 2007, s. 298–310.
 5. Han kan ha varit en tredje plebejisk nobilis, om 

han härstammade från C. Fundanius Fundu-
lus, konsul 243 f.Kr.

 6. Som publicanus (förpaktare: 1,2,1) bör kanske 
även P. Agrasius räknas hit.

 7. Fadern till Fundania, som Varro tillägnat sin 
första bok (1,1,1–4). Det är naturligtvis ingen 
slump att Fundanius får framträda i just den-
na.

 8. Fircellius Pavo var med all säkerhet en nära 
släkting till Varros moster Fircellia (3,2,14–15; 
3,4,1).

 9. Men av Columella (2,1,2) kritiserad för att han 
”förledd av sin alltför stora tilltro till de tidiga-
re författare, som avhandlat samma sak, med 
orätt hävdade att jorden, allas vår moder, blivit 
försvagad av ålderdom … och därför förlorat 
förmågan att alstra avkomma”. Columella ut-
talar sig kritiskt också i 2,1,5 och 5,6,2, men ci-
terar oftast Scrofa i positiva ordalag (1,1,1; 1,1,6; 
2,8,5; 2,10,8; 3,3,2; 3,11,8; 3,12,5).

 10. Cicero, Att. 2,16; Dio Cassius 38,1–7. Jfr gelzer 
1960, s. 64–67.

 11. Diederich 2007, s. 197–203.
 12. Jfr Diederich 2007, s. 355–363.
 13. Cicero, Att. 1,12,1; 3,15,3; 4,15,5; 5,21,2; 10,8,2; 

10,13,2; 10,15,4; 12,1,2 (från åren 61–46 f.Kr.). 
Att han inte förekommer i Ciceros övriga brev-
växling, antyder någon form av kontakt mellan 
honom och Atticus.

 14. Münzer (1899, sp. 2849) ifrågasatte inte den 
skildring av en ekonomiskt besvärlig upp-
växttid som Varro lägger i Claudius Pulchers 
mun, och många senare forskare följer honom 
härvidlag (t.ex. Wiseman 1985, s. 22–23). Ta-
tum (1992) argumenterar dock kraftfullt för 
att Pulchers uppgifter endast är att se som en 
skämtsam provokation mot Axius. Att ordet 
”fattig” är en överdrift låter sig knappast be-
tvivlas, men att bilden av Pulchers ungdom 
helt skulle sakna grund förefaller mig föga 
sannolikt. 

 15. Detta avslutande avsnitt är till väsentlig del ba-
serat på Diederich 2007, s. 172–209, 297–368.

 16. Diederich 2007, s. 172–179. Samtidigt som an-
tika författare prisade Varro för hans enorma 
lärdom, påpekar vissa hans brist på vältalighet 
(eloquentia): Quintilianus, Inst. 10,1,95; Augus-
tinus, Civ. 6,2. Jfr också Cicero, Att. 12,6,1.

 17. Linderski 1989, s. 107–108.
 18. Diederich 2007, s. 182–189, som i sin not 1058 

redovisar olika förslag till lokalisering av den 
andra boken.

 19. Linderski (1989, s. 108–109) har räknat till nit-
ton konsuler, sex praetorer och fem andra se-
natorer.

leif runefelt 

De klassiska jordbruksförfattarna 
i svensk och dansk agrarlitteratur 

1700–1850
 
 1. Romanen var en av de mest populära av Scotts 

romaner under 1900-talet, men är idag helt 
bortglömd, vilket framgår av att det är den 
enda roman av Scott som inte finns digita-
liserad på nätet i skrivande stund. Namnet 
Triptolemus är väl valt, då denne enligt gre-
kisk mytologi undervisades i jordbruket av 
självaste Ceres och framstår som någon sorts 
jordbrukets halvgud; han förekommer både 
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hos Homeros och (utan namn) i Vergilius  
Georgica (1,19–20).

 2. Runefelt 2001, kap. 3.
 3. granlund 1983, s. 10.
 4. Fussell 1972, s. 131.
 5. Fussell 1972, s. 142. Det spekulativa resone-

manget om Dickson som litterär förebild är 
inte Fussells utan mitt. Andra brittiska förfat-
tare, s. 139–140, 143–144 (Martyn).

 6. Fussell 1972, s. 143, 117.
 7. Fussell 1972, s. 138; jag har diskuterat detta med 

författare, läsare och bildningsgods i Runefelt 
2011, kring ett specifikt källmaterial, också det 
av agrar karaktär, nämligen de svenska ortsbe-
skrivningarna ca 1800–1850.

 8. granlund 1983, s. 11.
 9. Lindroth 1949, s. 700–702.
 10. En förteckning över Ekermans disputationer 

finns i Lidéns Catalogus disputationum, del I 
(Uppsala universitet), Uppsala 1778, s. 134–167.

 11. Jfr Columella 1,pf.13.
 12. Sörensson & Häggman 1920, s. 8. Ekerman 

som mössa, se Lindroth 1949, s. 703.
 13. Tidpunkten talar något för denna argumenta-

tion; det var möjligt då. 1743 var det år Johan 
Ihre, den andra giganten inom klassiska språk 
i Sverige, lät ventilera en rad politiskt radikala 
avhandlingar, bland annat med tydliga refe-
renser till dalaupproret. Han blev långt se-
nare (1750) åtalad och fälld för några av dessa; 
se Hellerstedt 2013. Ekerman var inte alls lika 
radikal, om nu hans text kan läsas så som jag 
gör.

 14. Kalm & Elenius 1775. Texten är tydligt skriven 
av Elenius själv, eftersom den plötsligt slutar 
nästan mitt i en mening med hänvisning till 
långvarig sjukdom och långt avstånd till Åbo. 
Thomas Elenius prästvigdes 1777 och blev 
samma år kaplan i Nykarleby, där han också 
ägde hemman. Texten utgår från en liknande 
avhandling från Neapel, Franciscus Majora-
nus De agriculturae apud veteres studio ac dig-
nitate, 1798. 

 15. Cicero, Cato 56; utläggningen om jordbrukets 
förtjänster för ålderdomen börjar i 51.

 16. Spegel 1998, s. 180–181.
 17. Se Runefelt 2011, kap. 3. Artikeln trycktes 

först i Bulletins des Sciences agricoles et écono-
momiques.

 18. gillingstam 1982, s. 483. Liedman 1986, s. 118, 
233.

 19. Låstbom & Bodin 1771. Liedman 1986, s. 98f, 
pekar på att Låstbom enligt bevarade föreläs-
ningskataloger på Uppsala universitet även fö-
reläste om de klassiska lantbruksförfattarna. 
Ingenting finns bevarat av dessa föreläsningar 
(Liedman, s. 95).

 20. Slutcitat s. 10: ”Sed hæc ad Catonis librorum 
de re rustica, Oeconomiæ studiosis commen-
dandum, atque ad æmulationem in nostris ho-
minibus exitandam hactenus sufficiant.”

 21. Citat (här förkortat) ur Scheffer 1775, s. 171, 
anm. 6. Låstbom hänvisar till Torbern Berg-
man och inte till Scheffer; Bergman var utgi-
vare av föreläsningarna; Scheffer avled 1759.

 22. Liedman 1986, s. 118.
 23. Huvudtesen s. 200.
 24. I sammanhanget kan nämnas att även Johan 

Olof Wallin översatte en del av Georgica, del 
II, som snarast är en hyllning till lantlevnaden 
och dess dygd och fosterländska nytta; ”Landt-
lifvet”, i Wallin 1955–57, s. 462–466.

 25. Hesiodos 1813, s. 12.
 26. Lindberg skriver i sin prosaöversättning 1780: 

”… den, som med omvänd plog åter igen snedar 
åker-ryggarne, hvilka han på det förut plögde 
fältet upkört …”. Vergilius vers lyder på latin 
rursus in obliquum verso perrumpit aratro.

 27. Så t.ex. ordet pede i kap. 4, som Friis Rottbøl 
uttolkar som ”palmo”, en handbredds avstånd, 
då han menar att pede måste vara en felaktig 
tolkning av förkortningen P, samt ordet do-
mum i kap. 9, som ändras till ”domini”, på 
samma sätt, efter en i manuskripten antagen 
förkortning dni. Se också Anmærkninger og 
Oplysninger 1791, s. 603.

 28. Frechland 1806, s. vii–viii. 
 29. Frechland 1814, dedikation till K. Majestäter. 

Man kan observera att Frechland som sock-
enpräst i Fredriksberg inte endast bevittnade 
engelsmännens belägring av Köpenhamn år 
1807 utan även skrev en redogörelse för den, 
Frederichsbergs Skjæbne i Anledning af Kjøben-
havns Belegning af Engelænderne i August og 
September 1807, Köpenhamn 1807.

 30. Frechland 1806–07, I, s. ix–x i.
 31. Frechland 1806–07, I, s. xii.
 32. Se Osvald 1962, s. 71–80; Runefelt 2011, s. 105–

108.
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 33. Columella 1806–07, s. 81.
 34. Columella 1806–07, s. 81–82; Runefelt 2011, 

kap 3.
 35. Begtrup 1847, s. 171f.
 36. Torssell & Bingefors 1961, s. 10; Osvald 1962 s. 

38–40; Linnæus 1742.
 37. Columella 1806–1807, I, s. 139 (notera att 

Frechland har en annan kapitelindelning just 
här; det är kap. 11 i Frechland, men kap. 10 i 
Columella 2009.

 38. Columella 1806–1807, I, s. 142.
 39. Columella 1806–1807, I, s. 33.
 40. Columella 1806–1807, I, s. 51f. Duhamels trak-

tat kom i flera upplagor under 1700-talet.

 41. I Frechlands översättning, s. 30: ”Thi intet 
fornuftigt Menneske bør gjøre Omkostning-
er paa Dyrkelsen af en aldeles ufrugtbar Jord-
bund.”

 42. Frechland 1806–07, s. 30–31.
 43. Begtrup 1803, s. 141. Originalets titel var Sing-

ula rerum rusticarum ævi antiqvioris præcepta, 
Köpenhamn 1803.

 44. Begtrup 1803, s. 185. Träda, s. 144, växtföljden, 
s. 153, täckta diken, s. 171, odlingen av foderväx-
ter, s. 174, samt sädens sådd m.m., s. 178.
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erkännanden ocH tack

Den översättning av Columella, som år 
2009 utgavs under titeln Tolv böcker om 
lantbruk (Skogs- och lantbrukshistoriska 
meddelanden. Nr 43) blev gynnsamt mot-
tagen, mycket på grund av de fördjupande 
artiklarna, som beledsagade den egentliga 
översättningen. Det var tydligt att formatet 
och tekniken motsvarade moderna läsares 
förväntningar när det gällde att göra en an-
tik text av handbokskaraktär tillgänglig.

Då det å andra sidan var uppenbart att 1600- 
och 1700-talens folkspråkliga lantbrukslit-
teratur i Västeuropa inte byggde på enbart 
Columella av de latinska lantbruksförfat-
tarna utan även på de tre andra, som redan 
från 1400-talet brukat utges tillsammans 
med honom – Cato, Varro och Palladius – 
blev framgången med Columella en uppma-
ning att för en svensk publik presentera även 
dessa, som inte tidigare utgivits på svenska. 
Cato och Varro, som levde tidigare än Colu-
mella, ansågs mest angelägna, medan den ca 
500 år senare Palladius var mindre intres-
sant och i varje fall inte lämplig att kom-
binera med dessa två (att en lättillgänglig 
översättning till engelska av Palladius se-
nare utgivits har gjort det ännu mindre an-
geläget med en svensk version). Däremot var 
det självklart att även en sådan volym skulle 
ha samma struktur som den förra, alltså ge 
översättningen med fördjupande, kommen-
terande artiklar, samt att de två böckerna 

skulle vara inbördes självständiga men ändå 
komplettera varandra.

För att förverkliga detta bokprojekt bildades 
under år 2010 en informell styrgrupp med 
erfarenhet från arbetet med Columella, be-
stående av KSLA:s chefsbibliotekarie Lars 
Ljunggren som administrativt ansvarig, 
Sten Hedberg som översättare och örjan 
Wikander, då emeritus från professuren i 
klassisk arkeologi och antik historia, som 
vetenskaplig expertredaktör. Lars och ör-
jan vidtalade därpå experter för artiklarna, 
varvid målet också var att täcka de områden 
som av olika skäl inte beaktats i Columella-
volymen. Vi har haft nöjet att i tid erhålla 
väl genomarbetade alster och därpå kun-
nat genomföra den redaktionella dialog 
med författarna som alltid krävs före en  
publicering.

Illustrationer har i stor utsträckning föresla-
gits av artikelförfattarna och sedan samord-
nats och kompletterats av bildredaktören 
Rebecca Bugge i nära samarbete med örjan 
Wikander och formgivaren, Lars Paulsrud. 
Lars, som formgav Columella, har även den-
na gång givit texterna både njutbar och lätt-
läst form. I de tekniska och administrativa 
delarna av projektet finner man även Oskar 
Karlin (kartor), Per Thunström och Jan Jo-
hansson (förlagsteknik och korrektur) samt 
Jimmy Lyhagen (finansiering). 
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Även om vissa i traditionen viktiga agrara 
texter från senantik och medeltid fortfaran-
de är outgivna på svenska menar vi att de för 
akademien viktigaste latinska källtexterna 
i och med dessa två volymer blivit adekvat 
presenterade för alla intresserade svenskar. 
Roligt är att akademien på ett sätt fortsät-
ter med utgivningen av lantbruksläror och 
hushållningsböcker i och med att KSLA 
nu arbetar med att ge ut Reinerus Brocc-
mans Hushållsbok från mitten av 1700-ta-
let. Den som kan anses vara den sista stora 
svenska hushållningsboken som har Cato, 
Varro och Columella som förlagor och in-

spirationskällor. Även denna volym kom-
mer att beledsagas av initierande nyskrivna  
artiklar.

Det har varit ett privilegium att få med-
verka i detta projekt som givit oss en ny syn 
på den klassiska filologins plats i kulturlivet 
och på den faktiska innebörden i rollen som 
presentatör för en bredare publik. Vi tackar 
alla medverkande för deras engagemang och 
goda kamratskap under arbetets gång.

Lund och Uppsala i juni 2014
Örjan Wikander Sten Hedberg
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av Dominic Ingemark. Cato & Varro s. 
411–442.

Romarnas kosthåll och livsmedelshantering 
enligt Columella av Ulrica Söderlind och 
Sven Lindgren. Columella s. 636–648. 

speciellt
Vinet i det romerska imperiet av Paulina Ryt-

könen. Columella s. 535–553.

Oliver och olivolja under antiken av Ulrica 
Söderlind. Columella s. 554–563.

LANTBRUKETS LITTER ATUR- 
OCH IDéHISTOR IA

Lantbrukslitteratur i Eurasien cirka 200  
f. Kr. till 1500 e.Kr. av Janken Myrdal. 
Cato & Varro s. 231–264.

Den klassiska latinska lantbrukslitteratu-
ren. Aktörer, medeltida efterlevnad och 
nutida forskning av Sten Hedberg. Cato 
& Varro s. 265–294.

Columella och hans verk i den latinska lant-
brukslitteraturen. Idéer, tradition och 
efterföljd av Sten Hedberg. Columella  
s. 455–476.

De klassiska jordbruksförfattarna i svensk 
och dansk litteratur 1700–1850 av Leif 
Runefelt. Cato & Varro s. 478–504.



ENHETEN FöR DE AR EELLA 
NÄR INgAR NAS HISTOR IA (ANH)

Verksamheten är inriktad på historiska projekt, rådgivning och bokutgivning inom skogs- 
och lantbrukshistoria. Till enheten hör även Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
bibliotek (KSLAB) och arkiv. Biblioteket är specialiserat på skogs- och lantbrukshistorisk 
litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening. Det riktar sig främst till forskare i skogs- och lant-
brukshistoria på alla nivåer. På hemsidan www.ksla.se/anh/ presenteras biblioteket tillsam-
mans med Akademiens arkiv.
 Enheten för de areella näringarnas historia, ANH, utger dels bokserien Skogs- och lant-
brukshistoriska meddelanden (SOLMED), dels skriftserien Miscellanea som består av per-
sonbibliografier, litteraturförteckningar och mindre skrifter. En översikt över den historiska 
skriftutgivningen finns tillgänglig på hemsidan www.ksla.se/anh/publikationer/. Böcker 
och skrifter kan beställas från ANH, Box 6806, 113 86 Stockholm, tfn 08-54 54 77 20, e-post 
kslab@ksla.se samt från www.adlibris.com och www.bokus.com.
 Nedan följer en förteckning på böckerna i SOLMED-serien och övriga skrifter i urval.

nyhetsbrevet freja
Det elektroniska nyhetsbrevet Freja informerar om Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-
miens bibliotek och den litteratur som vi – norra Europas största agrarhistoriska bibliotek 
– köper in, våra projekt och presenterar de böcker som vi själva ger ut. Freja ger även infor-
mation om andra agrarhistoriska aktiviteter, både i Sverige och internationellt. 
 I Freja kan du, utöver de agrarhistoriska nyheterna, läsa om nya böcker med historisk in-
riktning i ämnen som trädgårdsskötsel, organisationer, landskap, djurhållning, veterinärer, 
naturskydd, etnobotanik, skogsbruk, växtodling, teknik, botanik, politik, livsmedel/mat och 
för lantbruket betydelsefulla personer.
 Freja utkommer med sex nummer per år. 
 Prenumerationer tecknas via per.eriksson@ksla.se

SKOGS -  O C H L A N T BRU K SH ISTOR ISK A 
M E DDE L A N DE N (SOLM E D)

SOLMED utges av ANH. Redaktörer för serien: Lars Ljunggren och Per Thunström.

Utgivna

Nr 69 För den värmländska lanthushållningens väl. Landshövdingar, akademiker och 
hushållningssällskap i arbete för agrar modernisering 1790–1820 skildrat i samtida och 
nyskrivna texter.
Red. Olof Kåhrström. 2015. Inbunden, 224 s., ill. i färg. pris: 250 kr.

Nr 65 Tal om läckerheter av Bengt Bergius. Oavkortad illustrerad utgåva av en mathisto-
risk klassiker med appendix för excerpter ur gamla reseskildringar (1780).
Red. Jakob Christensson. 2015. Inbunden, 580 s., ill. delvis i färg. Pris: 500 kr.



Nr 63 (denna volym) marcius porcius cato: om jordbruket, marcus te-
rentius varro: samtal om lantbruket. översatta från latinet av Sten Hedberg. 
Liv, lantbruk och livsmedel i Catos och Varros värld. Tolv artiklar av nutida svenska 
forskare. 
Redaktörer Örjan Wikander och Sten Hedberg. 2015. Inbunden, 584 s., ill. i färg. Pris: 400 kr.

Nr 62 den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid till 1850 
av p.m. hebbe
Faksimilutgåva med korrigeringar, kompletteringar och tillägg av Olof Kåhrström. 2014. In-
bunden, 848 s., ill. delvis i färg. Pris: 500 kr.

Nr 61 att bruka men inte äga. Arrenden och annan nyttjanderätt till mark i 
svenskt jordbruk från medeltid till idag
Redaktör Anders Wästfelt. 2014. Inbunden, 320 s., ill. delvis i färg. Pris: 350 kr.

Nr 60 vid fjällets fot. A.W. Bergsten och hans Enaforsholm i Västjämtland – från 
jaktvilla till fjällgård
Redaktör Hans Antonson. 2012. Inbunden, 376 s., ill. i färg. Pris: 200 kr.

Nr 59 Ömse sidor om vägen. Allén och landskapet i Skåne 1700–1900
Av Patrik Olsson. 2012. Inbunden, 307 s., ill. i färg. Pris: 350 kr.

Nr 58 när landet kom till staden. Lantbruksmöten och lantbruksutställningar 
som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844–1970
Redaktör Olof Kåhrström. 
2013. Inbunden, 416 s., ill. delvis i färg. Pris: 350 kr.

Nr 57 upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007
Av Tore Johansson och Ronny Pettersson. 
2013. Inbunden, 264 s., ill. delvis i färg. Pris: 150 kr.

Nr 56 traktorer, mjÖlkmaskiner, hästräfsor, motorsågar och sta-
tens maskinprovningar. Maskin- och redskapsprovningarnas betydelse för Sve-
riges jordbruks- och skogsbrukstekniska utveckling 1896–1996
Av Jan-Olov Jansson och Per Thunström. 
2012. Inbunden, 464 s., ill., delvis i färg. Pris: 200 kr.

Nr 55 mitt emellan virkesintressen. Virkesmätningens historia i Sverige
Av Ronny Pettersson. 2011. Inbunden, 656 s., ill., delvis i färg. Pris: 200 kr.

Nr 54 agriculture and forestry in sweden since 1900. Geographical and 
historical studies (parallellutgåva på engelska av SOLMED nr 53)
Redaktörer Hans Antonson och Ulf Jansson. 2011. Inbunden, 512 s., ill. i färg. Pris: 200 kr.
Knuten till denna antologi är atlasen Agriculture and Forestry in Sweden since 1900. 
Utgiven av National Atlas of Sweden. Temaredaktör Ulf Jansson. Temavärd KSLA. 2011. 
Inbunden, 232 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.

Nr 53 jordbruk och skogsbruk i sverige sedan år 1900. Studier av de areella 
näringarnas geografi och historia
Redaktörer Hans Antonson och Ulf Jansson. 2011. Inbunden, 512 s., ill. i färg. Pris. 200 kr.
Knuten till denna antologi är atlasen Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900, utgi-



ven av Sveriges Nationalatlas. Temaredaktör Ulf Jansson. Temavärd KSLA. 2011. Inbunden, 
232 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.  

Nr 52 de areella näringarnas välgÖrare. Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demiens donatorer och välgörare under 200 år
Av Nils Edling. Inbunden, 734 s., ill. Pris: 250 kr.

Nr 51 bÖrje hanssen. åter till Österlen – en tidig mikrohistoria
Agrar- och socialhistoriska texter i urval med en inledande biografi av Anders Perlinge. 2010. 
Inbunden, 368 s., ill., delvis i färg. Pris: 200 kr.

Nr 50 svenskt skogslexikon
Uppstäldt af Axel Cnattingius (omtryck av 1894 års upplaga). Redaktör och artikelförfattare 
Per Eriksson, samt artikel om tre skogslexikon av Bengt Ek. 
2010. Inbunden, 224 s. ill. delvis i färg. Pris: 150 kr.

Nr 49 fÖrsÖk til et swenskt skogs- och jagtlexicon
Af Magnus Henric Brummer (omtryck av 1789 års upplaga). Med inledande artikel av Kerstin 
Ekman och med bakgrundsartikel av Roger Bergström och Kjell Danell. 
2010. Inbunden, 160 s., ill. Delvis i färg. Pris 150 kr.

Nr 48 nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen
[Utges gemensamt med CBM Centrum för biologisk mångfald i deras skriftserie nr 34.] 
Redaktörer Håkan Tunón och Anna Dahlström. 
2010. Inbunden, 372 s., ill. i färg. Pris: 200 kr.

Nr 47 agrarhistoria på många sätt. 28 studier kring människan och jorden 
Redaktör Britt Liljewall. 2009. Inbunden, 552 s., ill., delvis i färg. Pris: 200 kr.

Nr 46 fårkonsulenter på 1700-talet. Biografisk matrikel över eleverna vid Jonas 
Alströmers schäferskola på Höjentorp och i Alingsås 1736–64
Av Per-Ola Räv. 2010. Inbunden, 158 s., ill. delvis i färg. Pris: 100 kr.

Nr 45 millefolium, rÖlika, näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tra-
dition. Vernacular Plant-names and Plants in Medieval Sweden
Av Inger Larsson. Ny utökad upplaga 2010. Inbunden, 304 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.

Nr 44 den svenska fårskÖtselns äldre historia. Några kapitel ur Ull och ylle
Av Sven T. Kjellberg (Omtryck ur 1943 års upplaga.). Redaktör och artikelförfattare: Carin 
Martiin. 2009. Inbunden, 143 s., ill. Pris: 150 kr.

Nr 43 lucius junius moderatus columella. tolv bÖcker om lantbruk. 
En tvåtusenårig lantbrukslära från romarriket. översättning från latinet av Sten Hedberg. 
Liv, lantbruk och livsmedel i Columellas värld. Tolv artiklar av nutida svenska forskare
2009. Inbunden, 680 s., ill. delvis i färg. Pris: 350 kr.

Nr 42 ekonomiska skildringar ur sveriges historia. Landshövdingeberät-
telser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och andra skrifter i Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens arkiv, samt plansch- och kartmaterial i Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademiens bibliotek
Av Olof Kåhrström. 2009. Inbunden, 192 s., ill. delvis i färg. Pris: 150 kr.



Nr 40 kartlagt land. Kartor som källa till de areella näringarnas geografi och his-
toria 
Redaktör Ulf Jansson. 2007. Inbunden, 228 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.

Nr 39 från pier de’ crescenzi till till albrecht thaer. Om några märk-
värdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre samling
Av Olof Kåhrström. 2007. Inbunden, 280 s., ill. i färg. Pris: 200 kr.

Nr 38 veterinärinrättningen i stockholm 1821–1880
Av Hans Blomqvist. 2006. Inbunden, 302 s,. ill. Pris: 200 kr.

Nr 35 lantbrukarnas organisationer. Agrart och kooperativt 1830–1930
Av Olof Brandesten. 2005. Inbunden, 485 s., ill. Pris: 200 kr.

Nr 34 skog i fÖrändring. Vägen mot ett rationellt och uthålligt skogsbruk i Norr-
land ca 1940–1990
Av Stig Hagner. 2005. Inbunden, 394 s., ill. i färg. Pris: 200 kr.

Nr 32 jordbrukarnas kooperativa fÖreningar och intresseorgani-
sationer i ett historiskt perspektiv
Redaktör Reine Rydén. 2004. Inbunden, 352 s., ill. Pris: 200 kr.

Nr 30 från byatjur till genteknik. Milstolpar i svensk husdjursgenetik och 
husdjursavel under 1900-talet
Av Jan Rendel. 2003. Inbunden, 315 s., ill., delvis i färg. Pris: 200 kr.

Nr 29 fÖr modernäringens modernisering. Två studier av Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia 
Av Nils Edling. 2003. Inbunden, 248 s., ill. Pris: 150 kr.

Nr 28 groveda. Om en bondgårds ekonomiska historia 1786–1950
Av Karl-Henrik Pettersson. 2002. Inbunden, 255 s., ill., delvis i färg. Pris: 175 kr.

Nr 27 ett reformverk under omprÖvning. Skifteslagstiftningens förändring-
ar under första hälften av 1800-talet
Av Ronny Pettersson. 2003. Inbunden, 309 s., ill. Pris: 150 kr.

Nr 26 regionala främjare av de areella näringarna under 200 år. 
Hushållningssällskapens historiker, periodiska skrifter och arkiv 
Av Olof Kåhrström. 2002. Inbunden, 316 s., ill. Pris: 150 kr.

Nr 23 experimentalfältet. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och för-
söksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816–1907
Av Ulrich Lange. 2000. Inbunden, 408 s., ill., delvis i färg. Pris: 175 kr.

Nr 18 gud bevare utsädet! Produktionen på en västsvensk ensädesgård: Djäknebol 
i Hallands skogsbygd 1760–1865
Av Lennart Andersson Palm. 1997. Inbunden, 224 s., ill. Pris: 75 kr.

Nr 17 lÖvtäkt och stubbskottsbruk. Människans förändring av landskapet – 
boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog



Redaktörer Håkan Slotte och Hans Göransson.
Del I. 1996. Hft., 210 s., ill. Pris: 100 kr.
Del II. 1996. Hft. (del I och II: 464 s.), ill. Pris: 100 kr.

M ISCE L L A N E A
Småskrifter

Nr 13 kungl. skogs- och lantbruksakademiens minnesord Över leda-
mÖter avlidna 2011–2012
Redaktör Jimmy Lyhagen. 2014. Hft., 86 s., ill. Pris: 50 kr.

Nr 12 kungl. skogs- och lantbruksakademiens minnesord Över leda-
mÖter avlidna 2009–2010
Redaktör Jimmy Lyhagen. 2011. Hft., 80 s., ill. Pris: 50 kr.

Nr 11 källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska mo-
dernisering. Handbok om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens samlingar av 
maskinbroschyrer och instruktionsböcker – med forskningsförslag
Av Per Thunström. 2011. Hft., 64 s., ill. Pris: 80 kr.

Nr 10 barnen, skogen och skolan. Om skolelevers plantering av skog i Sverige 
ca 1880–1960.
Av Mats Sjöberg. 2011. Hft., 48 s., ill., delvis i färg. Pris: 80 kr.

Nr 9 kungl. skogs- och lantbruksakademiens minnesord Över leda-
mÖter avlidna 2007–2008
2009. Hft, 81 s., ill. Pris: 50 kr.

Nr 8 kungl. skogs- och lantbruksakademiens minnesord Över leda-
mÖter avlidna 2005–2006
2008. Hft, 60 s., ill. Pris: 50 kr.

Nr 7 kungl. skogs- och lantbruksakademiens minnesord Över leda-
mÖter avlidna 2003–2004
2008. Hft, 70 s., ill. Pris: 50 kr.

Nr 5 atlas 1900 – Handledning till en digital atlas över jordbruket kring år 1900
Av Ulf Jansson. 2004. Hft., 37 s., ill., helt i färg. gratis.

Nr 4 kungl. skogs- och lantbruksakademiens hus – Akademiens byggna-
der i Stockholm från 1813 till idag
Av Ulrich Lange. 2003. Hft., 32 s., ill., delvis i färg. Pris: 50 kr.

Nr 2 vägvisare till det forna experimentalfältet i frescati, stock-
holms universitet – för dig som vill veta mer om Djurgårdens och universitetsom-
rådets historia
Av Ulrich Lange. 2001. Hft., 24 s., ill., delvis i färg. Pris: 25 kr.



MARCUS PORCIUS CATO är mest bekant för sitt yttrande "För övrigt
anser jag att Karthago bör förstöras'; ofta uttalat i senaten i Rom un-
der första hälften av andra århundradet före vår tideräkning. För sin son

författade han ett antal läroböcker, och en av dessa, Om jordbruket, avsåg skötseln
av familjens lantgård. Han ger handfasta, knapphändigt formulerade råd om de
viktigaste inslagen i denna näring. där det gäller att driva gården med så stor avkast-
ning som möjligt och hur livsmedlen skulle hanteras och tillredas. Det är det äldsta
bevarade prosaverket på latin, och det presenteras här för första gången i en svensk
översättning.

Ungefär 150 år senare eller omkring år 30 f.Kr. hade MARCUS TERENTIUS

VARRO, då ansedd som Roms mest mångkunnige man, en liknande uppgift, då
hans hustru köpt en lantgård som den då åttioårige Varro knappast kunde hjälpa
henne att sköta. Varro hade dock under sin långa karriär ägt åtskilliga lantegendo-
mar och var mycket beläst, varför han sammanfattade sin erfarenhet och kunskap
i verket Samtal om lantbruket. Den litterära formen hämtade han från den grekiska
filosofin,nämligen fingerade dialoger mellan historiska personer, varavhan självvar
en. Det har liksom Catos arbete hittills inte utgivits på svenska.

Dessa texter skildrar förutsättningarna för livsmedelsförsörjningen vid framväxten
avEuropas första stormakt, det romerska riket. Förhållanden och sammanhang och
den sociala miljö där dessa texter en gång skrevs är ofta okända för dagens läsare.
Tolv nyskrivna artiklar av svenska forskare sätter in Caros och Varros verk i sitt
historiska sammanhang. De behandlar ämnen som: livsmedel, kvinnans roll, djur-
läkekonst, teknik, djurskötsel, läkekonst och religion med folktro.

Boken är en pendang till LUCIUS JUNIUS MODERATUS COLUMELLAS läro-
bok Tolv böcker om lantbruk från första århundradet e.Kr., som akademien gav ut
2009, med översättning. register och tolv nyskrivna artiklar.

Catos och Varros texter, med flera register, tillsammans med de nyskrivna ar-
tiklarna gör det både möjligt och angenämt för forskare, antikintresserade och
personer verksamma inom dagens lantbruk att ta del av hur det äldre romerska
lantbruket bedrevs.
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