Första boken om lantbruk

Första boken innehåller följande: Råd som de bör följa, som vill

ägna sig åt lantbruk. – Hur en gård bör vara anlagd som särskilt gillas. – Vad
man särskilt bör observera när man undersöker en lantegendom, innan man
köper den. – Om betydelsen för hälsan av olika lägen. – Om vattnet. – Om
placeringen av gårdens byggnader. – Om familjefaderns åligganden. – Om
boskapen och dess skötare. – Vilka kroppsliga egenskaper hos slavar lämpar
dem att sättas till varje arbetsuppgift.

Ofta hör jag de främsta i vår stat uttala sig nedsättande om än förord
åkrarnas ofruktsamhet, än klimatets våldsamhet, som nu redan länge
varit ogynnsamt för grödorna, och vidare att vissa liksom vill mildra
de nyssnämnda klagomålen med en viss bestämd teori, nämligen att de
anser att jorden blivit uttröttad och utsugen av gångna seklers alltför
rikliga skördar och därför inte nu kan erbjuda människorna livsmedel
lika välvilligt som tidigare. Pf.2 Jag är, Publius Silvinus, förvissad om att
dessa orsaker är långt från sanningen, eftersom det för det första inte är
rättvist att tro att Naturen, vilken världens förste skapare utrustade med
ständig bördighet, är smittad av sterilitet liksom av en sorts sjukdom.
Det anstår heller inte den förståndige att tro att Jorden, som fått på sin
lott en gudomlig och evig ungdom och kallats allas gemensamma upphov, eftersom den både alltid har alstrat allting och framgent kommer att
alstra det, skulle ha drabbats av ålderdom liksom en människa. Pf.3 Jag
tror dessutom vidare inte, att det där har drabbat oss av någon klimatets
våldsamhet utan snarare av våra egna misstag, vi som har överlämnat
lantbruket, det som de bästa av våra förfäder hade skött och det på ett
utmärkt sätt, åt de sämsta av våra tjänare liksom åt en skarprättare till
bestraffning.
Jag kan då inte nog förundra mig över att de, som vill lära sig tala,
väljer en talare, vars vältalighet de skall efterlikna, att de, som vill sätta
sig in i mått och tal, söker upp en lärare i denna deras valda vetenskap, att
de, som ägnar sig åt sätten att dansa och sjunga, söker en som kan hjälpa
Pf.1
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dem att styra röst och sång och lika mycket en som vet hur man skall
bete sig med kroppen, Pf.4 att de, som vill bygga, kallar till sig snickare
och arkitekter, att de, som vill anförtro fartyg åt havet, skaffar sig erfarna
styrmän, att de, som förbereder krig, konsulterar dem som är kunniga
i vapen och krigstjänst, att man, för att jag inte skall behöva gå igenom
varje område särskilt, utnyttjar den mest förfarne instruktören i den
verksamhet, som man vill ägna sig åt, att kort sagt var och en skaffar sig
en lärare och uppfostrare för sitt sinne genom kontakt med visa män men
att lantbruket, som utan tvekan är det närmaste och liksom av samma
blod som visheten, är det enda område, som saknar både elever och lärare. Pf.5 Jag har nu inte bara hört att det finns skolor för talare, som jag
sade, för lantmätare och musiker samt, det som är mera förvånansvärt,
för göromål inom de mest föraktliga laster, som att mer överdådigt tillreda maträtter eller duka borden lyxigare, och vidare för frisörer och
hårkonstnärer, utan jag har själv sett alla dessa. Dock känner jag inom
lantbruket inte till vare sig lärare, som erbjuder undervisning, eller elever.
Pf.6 Även om samhället saknade lärare inom de vetenskaper, som jag nu
nämnde, skulle dock staten kunna blomstra liksom den gjorde i forna
dagar. Ty utan dessa fåfängliga verksamheter och till och med utan advokater var städerna fordom nog så lyckliga och kommer att så vara, men
utan lantbrukare är det uppenbart att människorna varken kan existera
eller få något att livnära sig av.
Pf.7 Det är så mycket mera likt något olycksbådande att det, som mest
gagnar våra kroppar och livets goda, visar sämst fulländning ända fram
till våra dagar och att man föraktar det sätt att öka och lämna vidare
släktens förmögenhet, som är fritt från all brottslighet. Ty de andra, varierande och liksom fientliga inbördes, stämmer inte med vad rättvisan
kräver, om vi nu inte anser det rättvisare att ha tagit byte under krigstjänst, som inte ger oss något utan blodspillan och olyckor för andra.
Pf.8 Eller skulle de, som avskyr kriget, anse riskerna med sjöfart och handel vara att föredra, så att mot naturens ordning människan, ett landdjur,
utsattes för vindarnas och havets vrede, var ute på vågorna, alltid liksom
fåglarna fanns som en främling på avlägsna stränder och irrade omkring
i en okänd värld? Eller skulle utlåning av pengar vara bättre, det som
är motbjudande även för dem, som den synes hjälpa? Pf.9 Men inte ens
hundarnas den där driften, som man kallade den förr i tiden, är mera
lovvärd, alltså den att skälla mot de allra rikaste och då angripa de oskyldiga och verka för dem som skadar andra. Detta röveri praktiserades inte
av våra förfäder men tillåts i våra dagar här inom stadsmurarna och på
själva forum. Skulle jag då anse som mera hedervärd en morgonuppvaktande klients lögnaktiga jagande, när han flaxar runtom de mäktigares
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trösklar och gissar sin beskyddares sovvanor utifrån vad han råkar höra?
Ty tjänarna värdigas inte ens svara honom, när han frågar om vad som
pågår där inne. Pf.10 Eller skulle jag anse det lyckligare att ha avvisats av
en kedjad dörrvakt och därpå ofta ligga vid dessa otacksamma dörrar
sent på natten och genom ett eländigt köpslående under vanära köpa sig
till spöknippenas heder och inflytande men föröda sitt fädernearv? Ty
ett hedersuppdrag betalas inte genom ett frivilligt tjänande utan genom
gåvor.
Om nu detta och liknande bör undvikas av goda medborgare, så återstår, som jag sade, för att öka familjeförmögenheten blott en enda metod,
som anstår en fri och ädel man, och det är den som bygger på lantbruk.
Pf.11 Om regler för detta på gammalt sätt meddelades lite valhänt av
obildade personer, dock ägare till lantegendomar, skulle lantbruket lida
mindre skada, ty ägarnas flit skulle väga mycket jämnt mot nackdelarna
av bristande kunskap, och de, vilkas väl och ve låg i vågskålen, skulle inte
hela livet vilja synas okunniga i sitt värv utan bli mer intresserade av att
lära sig och så bli skickliga lantbrukare. Pf.12 Dels värdigas vi nu inte
själva sköta våra egendomar, dels anser vi det vara oviktigt att göra den
allra mest erfarne till förvaltare eller, om han var okunnig, åtminstone
välja en med ett vaket sinne, som snabbare kunde lära sig vad han inte
kunde. Om en rik man köper en lantegendom, hänvisar han däremot ur
hopen av sina lakejer och bärstolsbärare den till åren och krafterna mest
ankomne till tjänst på landet, fastän detta arbete kräver inte blott kunskap utan även en blomstrande ålder med kroppskrafter nog att uthärda
arbete. Om däremot godsägaren har måttliga resurser, låter han någon
av daglönarna, som inte längre ger honom den dagliga summan, eftersom
han inte kan hyras ut med vinst, bli utsedd till föreståndare, fast denne
inte vet något om den sak, som han skall förestå.
Pf.13 Då jag märker detta och ofta funderar och tänker för mig själv
över med vilken skamlig enighet läran om lantbruket övergivits och
bragts i vanrykte, fruktar jag att den blivit liksom anstötlig och på något
sätt skamlig eller ohederlig för friborna. Men då jag av ett stort antal
minnesmärken hos äldre författare påminns om att bland våra förfäder
omsorgen om lantbruket lände till heder – bland dessa finns Quinctius
Cincinnatus, befriaren av den belägrade konsuln och hären, som kallades
från plogen till posten som diktator och därefter, sedan han återlämnat
sina ämbetstecken, vilka han efter segern haft mera bråttom att återställa än han haft att ikläda sig dem när han tillträdde, återvände till
samma oxar och sitt lilla fäderneärvda gods om fyra plogland [en hektar],
Pf.14 och likaså Gaius Fabricius och Curius Dentatus, som tog emot, den
förre efter det att Pyrrhus fördrivits från Italien, den senare efter segern
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över sabinerna, de sju ploglanden [1,8 hektar] erövrad jord, som delades
ut till alla, och därefter odlade dessa inte mindre flitigt än de som krigare
strävat efter att skaffa sig dem – och, för att jag nu inte i onödan skall gå
igenom dem alla och envar, då jag ser att så många andra minnesvärda
härförare av romarsläkt alltid brunnit av detta tvåfaldiga intresse att
både försvara och odla fäderneärvda eller erövrade landområden, inser
jag att den tidigare seden och ett manligt liv kommit att misshaga vår
lyx och våra njutningar. Pf.15 Ty, som Marcus Varro klagade redan på
våra farfäders tid, har nu vi alla familjefäder lämnat skäran och plogen
och gömt oss innanför stadsmurarna, och vi rör våra händer hellre på
cirkus och i teatrarna än i åkrarna och vingårdarna och beundrar hänryckta förvekligade mäns gester, när de med kvinnliga rörelser lögnaktigt
framställer ett kön, som naturen vägrat männen, och förvänder synen
på åskådarna. Pf.16 För att vi därefter skall komma till krogen i rätt
stämning, gör vi oss av med den dagliga överlasten av magen med hjälp
av olika slags sallat, främjar törsten med stark svettning och tillbringar
nätterna under utsvävningar och rus, dagarna under spel eller sömn, och
anser oss själva för lyckliga, därför att vi varken ser solen gå upp eller ner.
Pf.17 Därför blir också vårt hälsotillstånd i enlighet med detta slappa liv.
Ty ungdomarnas kroppar blir på det sättet slappa och upplösta, så att
döden inte tycks kunna innebära någon förändring.
Å andra sidan blev vid Herkules de verkliga ättlingarna till Romulus,
tränade av ständiga jakter och inte mindre av lantliga arbeten, mycket
framstående med kraftiga kroppar, kunde lätt stå ut med krigstjänst, när
så erfordrades, eftersom de var härdade i fredliga värv, och värderade
alltid befolkningen på landsbygden högre än den i staden. På samma
sätt som de, som vistades ute på lantegendomarna men höll sig inom hus
och gård, ansågs trögare än de, som arbetade utomhus med jorden, så
ansågs de, som vistades sysslolösa i skuggan innanför stadens murar, som
slöare än de, som brukade jorden eller arbetade med nyodling. Pf.18 Det
är vidare helt klart, att seden med åttadagarsvecka inrättats av den anledningen, att stadens angelägenheter skulle skötas under var åttonde dag,
medan landsbygdens skulle handläggas under de övriga dagarna. På den
tiden vistades, som jag redan tidigare sagt, stadens förnämsta män ute
på sina lantegendomar och kallades in till senaten från sina gårdar, när
någon gemensam angelägenhet skulle dryftas, och därför kallas de, som
kallade in dem, för väglöpare. Pf.19 Så länge denna sed iakttogs kunde,
på grund av ett mycket envist intresse för åkerbruk, de forntida sabinska
kviriterna och romarnas förfäder likväl ta in en större avkastning, fastän
härjad av vapen, eld och fienders angrepp, än vi, som av en långvarig fred
haft möjlighet att utvidga vårt lantbruk. Pf.20 ”I detta område i Latium
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och Saturnium” 1, där gudarna en gång lärde sin avkomma åkrarnas avkastning, där auktionerar vi numera bort uppgiften att forsla hit spannmål från provinser bortom havet, så att vi inte lider av hunger, och vi tar
hand om vinskördarna från de kykladiska öarna och områden i Baetica
och Gallien. Detta är inte märkligt, nu när den folkliga uppfattningen
redan är allmänt spridd och vedertagen, att lantbruket är ett smutsigt
arbete och därtill den syssla, där det inte behövs undervisning eller råd
av någon.
Pf.21 När jag däremot för min del ser antingen storleken på det hela,
som utsträckningen av en kropp, eller den fina strukturen hos dess olika
delar, liksom hos de olika kroppsdelarna, fruktar jag att min sista dag
kommer att hinna upp mig, innan jag kunnat tillgodogöra mig all kunskap om lantbruket. Pf.22 Ty den, som vill framstå som fullfjädrad i denna
vetenskap, måste vara mycket skarpsinnig, vad angår naturens yttringar,
och inte okunnig om breddgraderna på jorden, så att han håller reda på
vad som passar för varje trakt och vad som är olämpligt. Han bör vidare
hålla i minnet stjärnornas upp- och nedgång, så att han inte påbörjar
arbeten, när regn och vindar förestår och omintetgör arbetet. Pf.23 Han
bör ge akt på innevarande väders och års egenskaper, ty de ser inte alltid
likadana ut liksom efter en föreskriven regel. Sommaren eller vintern
kommer inte varje år likadana, våren är inte alltid regnig eller hösten
fuktig. Jag tror inte att någon kan få veta detta på förhand utan ljuset av
sin begåvning och utan noga inhämtade lärdomar. Redan själva olikheten
vad gäller jordmånen, vad egenskaperna hos varje jord förvägrar oss och
vad den ställer i utsikt, är det få unnat att urskilja. Pf.24 Hur mycket har
det nu lyckats för var och en att begripa alla delar i detta lärostoff, så
att han kan förstå bruket av sådd och plöjning och känna igen de olika
mycket skiftande sorterna av jord – av vilka åtskilliga lurar oss med sin
färg, andra med sina egenskaper; i somliga trakter är svartjord, som de
kallar pulla, berömvärd, såsom till exempel i Kampanien, i andra åter
svarar en fet lera bättre på odling, i vissa, såsom i Afrika och Numidien,
överträffar luckra sandjordar i fråga om bördighet till och med de kraftigaste jordar, medan i Asien och Mysien en tät och klistrig jord är särskilt
bördig – Pf.25 så att han i allt detta har fullt klart för sig vad som inte går
på kullarna eller på fälten, vad ett odlat respektive ett nybrutet fält ger,
vad en fuktig och gräsbevuxen yta ger eller en torr och usel, och så att
han även sätter sig in i metoderna för att anlägga och underhålla trädplanteringar och vingårdar, av vilka det finns ett mycket stort antal slag,
samt för att skaffa och behålla djurbesättningar, eftersom vi ju erkänner
även detta som en del av lantbruket, fast djurhållningen är skild från
kunskapen om växtodlingen? Pf.26 Djurhållningen är dock inte enhetlig,
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ty hästar kräver ett, nötkreatur något annat, får åter något tredje, och
bland dessa sistnämnda kräver den tarentinska och den raggiga olika,
och getter ytterligare något annat, och inom dessa sköts den hornlösa
och den med gles päls på ett sätt, den behornade och raggiga, som den
i Kilikien, på ett annat sätt. Grisuppfödaren och svinaherden har olika
inriktningar och olika utfodringsmetoder, och de hårlösa och de håriga
svinen vill inte ha samma klimat och inte heller samma avel eller skötsel.
Pf.27 För att nu lämna boskapen, till vilken jag även har fört omsorgen
om gårdens fjäderfän och bin, vem har varit så intresserad att han, utöver det jag redan räknat upp, gjort sig förtrogen med alla dessa slag av
ympning och beskärning, att han bedrev odling av alla dessa frukter och
grönsaker och att han lade ner möda på alla dessa slags fikon liksom på
rosengårdar, då nu de flesta försummar till och med det som är viktigare,
fastän även dessa delar börjar medföra den största vinsten för många.
Pf.28 Ty ängar och odlingar av vide och pil, spanskginst och rör kräver en
visserligen liten insats men dock någon.
Efter denna skildring av så många och mångskiftande ting har det
inte förbigått mig att, om jag av dem, som befattar sig med de lantliga
sysslorna, begär att någon skall bli en sådan lantbrukare, som vi önskar
oss och som jag beskriver, kommer elevernas intresse att bli lidande, då
de blir skrämda av att förlora hoppet om att behärska denna så skiftande
och omfattande vetenskap och därför inte vill pröva på något, som de
inte tror att de kan bemästra. Pf.29 Som redan Marcus Tullius Cicero
så sant sagt i De Oratore, är det dock passande att de, som önskar sammanställa det som är mycket nyttigt för människosläktet och därefter,
där det är genomgånget och utforskat, även tecknar ned det, ger sig i
kast med sitt ämnes alla delar. Om då antingen förmågan hos en framstående begåvning eller skickligheten i högt ansedda konster inte finns
tillstädes, får man inte genast försjunka till vila och sysslolöshet, utan
man bör envist sträva efter det som man vist nog hoppades kunna uppnå.
När man strävar efter den högsta ställningen, kommer man att synas
ha handlat tillräckligt ärofullt, även om man kommer att återfinnas på
andra plats. Pf.30 Tog då inte de latinska sånggudinnorna in inte endast
Accius och Vergilius i sina boningar utan gav helig plats åt även dessas
närmaste och sådana som var långt från dem? Brutus, Caelius, och Pollio
tillsammans med Messalla och Calvus blev ju inte bortskrämda från att
studera vältalighet av Ciceros berömda åskviggar. Ty Cicero hade själv
inte av fruktan vikit undan för de dånande Demosthenes och Platon,
och den berömde maeonske guden [Homeros], talekonstens fader, hade
inte släckt eftervärldens intresse med sin begåvnings väldiga flöden.
Pf.31 Vi ser vidare också att inte heller aktörer av mindre rykte under

bok 1.pf.32–1.1.3

1 27 2

så många århundraden har övergivit sina verkstäder, de som beundrade
Protogenes och Apelles samt även Parrhasios, och att Bryaxis, Lysippos,
Praxiteles och Polykleitos av senare släktled, vilka hänfördes av skönheten hos Zeusstatyn i Olympia eller Fidias’ Minerva, inte var ovilliga att
undersöka vad de kunde uträtta eller hur långt de kunde nå. Men i alla
kunskapsgrenar har beundran och dyrkan kommit de bästa till del, ett
välförtjänst beröm dem längre ned. Pf.32 Härtill kommer att om han,
som vi vill se framför oss som en fulländad lantbrukare, inte2 har lärt sig
behärska hela området och över hela naturens rike uppnått Demokritos’
eller Pythagoras’ skarpsinne, i stjärnornas och vindarnas rörelser Metons eller Eudoxos’ förmåga att se framåt, i boskapsskötseln tillägnat sig
Chirons och Melampus’ läror samt i arbetet med åkrar och mark blivit
förståndig som Triptolemos eller Aristaios, så kommer han i alla fall att
ha stor nytta av att i praktiskt arbete ha blivit en jämlike till män som
Tremelius <Scrofa>, Saserna och Stolo, våra landsmän. Pf.33 Ty lantbruket kan inte skötas vare sig med det skarpaste eller, som man säger,
med det enfaldigaste förstånd. Det är nämligen långt från sanningen, det
som många har trott, alltså att lantbruk är något mycket lätt, som inte
behöver något skarpt förstånd.
Det är nu ingen idé att tala mera om denna dess helhet, eftersom alla
dess olika delar nu skall presenteras i några därför avsedda böcker. Jag
skall alltså gå igenom dessa i sin bestämda ordning, när jag som inledning
först sagt det, som jag menar har mycket med hela denna vetenskap att
skaffa.

1. Råd som den bör följa,
som vill ägna sig åt lantbruk
1.1 Den, som ägnar sig åt lantbruk, bör veta att följande egenskaper är

särskilt viktiga att tillägna sig: kunskap inom området, möjlighet att göra
investeringar, vilja att arbeta. Ty endast den kommer till sist att ha den
mest välskötta lantegendomen, som, såsom Tremelius <Scrofa> säger,
har både kunskap, möjlighet och vilja att odla. Det har nämligen aldrig
varit tillräckligt för någon att ha kunskaperna eller viljan utan att ha
förmågan att möta de kostnader, som arbetet kräver. 1.2 Å andra sidan
har heller viljan att arbeta eller att göra utgifter gjort någon nytta utan
sakkunskaper, ty det är det viktigaste på alla områden att veta, vad man
skall göra, och detta särskilt inom lantbruket, där vilja och ekonomisk
förmåga utan kunskap ofta medför stort slöseri för ägarna, eftersom
okunnigt utförda arbeten medför att utläggen blir förgäves. 1.3 Därför
skall den noggranne familjefadern, som det ligger om hjärtat att följa
en säker metod att ur lantbruket öka sin förmögenhet, särskilt se till att
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han både rådfrågar de klokaste lantbrukarna från hans egen tid om varje
moment och flitigt undersöker tidigare författares skrifter och värderar,
vad var och en av dem har ansett och ordinerat samt huruvida allt det,
som de gamle har framlagt, äger giltighet för odlingen i våra dagar eller
om något inte stämmer. 1.4 Jag har nämligen förstått, att många mycket
minnesvärda författare är fullt och fast övertygade om att klimatets kvalitet och egenskaper förändras under en lång tids förlopp och att den lärdaste av dem alla, astronomiläraren Hipparchos, uppgivit att det skulle
komma en tid, när väderstrecken på jorden skulle rubbas ur sitt läge,
och detta tycks även den icke föraktlige lantbruksförfattaren Saserna
ha instämt i. 1.5 I den bok, som han lämnade efter sig om lantbruket,
drar han nämligen slutsatsen, att klimatförhållandena ändrats, av att
trakter, som tidigare på grund av regelbundet våldsamma vintrar inte
kunde bevara något planterat slag av vin eller oliv, nu dignar av de rikaste
skördar av oliver och Bacchus’ druvor, efter det att den tidigare kölden
mildrats och blivit varmare. Vare sig detta är en felaktig eller riktig teori,
bör man dock överlåta den åt den astronomiska litteraturen. 1.6 I övrigt
bör man dock för lantbrukaren inte dölja de råd angående lantbruket
som finns. När nu karthagiska författare från Afrika3 har givit sådana i
stort antal, så har våra landsmän här i Italien hävdat att många av dessa
är felaktiga. Sålunda klagar Tremelius <Scrofa> över det men förklarar
det också med att Italiens och Afrikas jordmån och klimat, som ju är av
olika beskaffenhet, inte kan skötas på samma sätt. Vad det än är, som
gör att kunskapen om lantbruket av i dag skiljer sig från forna tiders, bör
däremot den, som söker lära sig något, inte av detta avskräckas från att
läsa, ty det finns hos de gamle mycket mera, som man har anledning att
gilla, än som man bör klandra.
1.7 Det finns även en stor hop greker som ger undervisning om lantbruk, av vilka den förnämste är skalden Hesiodos från Boiotien, som
bidragit i icke ringa mån till vårt yrke. Ytterligare bidrag har sedan,
grundade på filosofisk vishet, kommit från Demokritos från Abdera,
Sokrates’ elev Xenofon, Archytas från Tarent samt den peripatetiska
skolans lärare och elev Aristoteles och Theofrastos. 1.8 Även män från
Sicilien har med en ovanlig omsorg ägnat sig åt denna sysselsättning,
såsom Hieron och Epicharmos, vars elev var Attalus Filometor. Athen
har frambragt ett stort antal författare, av vilka de mest framstående
är Chaireas, Aristandros, Amfilochos, Eufronios och Chrestos, men
denne Eufronios är då inte han från Amfipolis, som många tror och som
även han anses för en berömvärd lantbrukare, utan han som är infödd
på Attikas jord. 1.9 Även öarna har arbetat med dessa sysslor, som vi ser
exempel på i Epigenes från Rhodos, Agathocles från Chios, Euagon och
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Anaxipolis från Thasos. Menandros och Diodorus, landsmän till den
berömde Bias, en av de sju vise, har framför andra lagt sig vinn om kunskapen i lantbruk. Dock står inte Bacchios och Mnasias från Miletos,
Antigonos från Kyme, Apollonios från Pergamon, Dion från Kolofon
och Hegesias från Maronea tillbaka för dessa. 1.10 Ty Diofanes från Bitynien sammanfattade i sex böcker hela Dionysios från Utica, han som
översatte och gav ut karthagern Mago i många böcker. Även andra av mer
dunkel härkomst, vilkas fädernesland vi inte känner till, har lämnat vissa
bidrag till vårt område. Sådana är Androtion, Aischrion, Aristomenes,
Athenagoras, Krates, Dadis, Dionysios, Eufyton, Euforion. 1.11 Med lika
stor trovärdighet enligt vars och ens insats har Lysimachos och Eubulos,
Menestratos och Plentifanes, Persis och Theofilos lämnat sina bidrag.
1.12 För att nu till sist begåva lantbruket med romerskt medborgarskap
(ty under de hittills nämnda författarna var det av grekisk släkt) skall vi
nu först erinra oss censorn Marcus Cato, som var den förste som lärde
lantbruket tala latin, och efter honom de två Saserna, far och son, som
gav det en noggrannare skolning, därpå Tremelius Scrofa, som till och
med gjorde det vältaligt, och Marcus Terentius Varro, som förfinade det,
samt därpå Vergilius, som lärde det att bemästra versmåtten. 1.13 Till sist
skall vi inte försmå att minnas lantbrukets liksom lärare, Julius Hyginus,
men då så att vi särskilt kan hylla kartagern Mago som en lantbrukets
fader. Hans 28 minnesvärda böcker har enligt senatsbeslut blivit översatta till latinskt språk. 1.14 Icke mindre beröm förtjänar dock författare
från vår egen tid, Cornelius Celsus och Julius Atticus. Cornelius Celsus
behandlade hela omfånget av denna kunskap i fem böcker, medan Atticus har författat en bok om en gren av odlingen, den som gäller vin. Som
en sorts elev till honom har Julius Graecinus låtit lämna åt eftervärlden
två böcker med liknande regler om vingårdarna, skrivna på ett mera tillgängligt och lärt sätt.
1.15 Innan du sluter något avtal med lantbruket, Silvinus, så kalla dessa
till rådslag, men då skall du inte vara så ställd till sinnes, att du vill nå det
samlade vetandet om hela området utifrån deras meningar, ty de efterlämnade verken av författare av detta slag är mera till information än ägnade att skapa en mästare. 1.16 Praktik och erfarenhet är det viktiga i alla
färdigheter, och det finns inte någon verksamhet, där man inte lär sig av
sina misstag. Ty då något, som skötts felaktigt, slutar på ett ogynnsamt
sätt, undviker man det som lurat en, och lärarens handledning visar den
rätta vägen. 1.17 Därför utlovar mina föreskrifter inte att täcka hela denna
kunskap utan endast att hjälpa den framåt. Ingen blir genast förtrogen
med lantbruket av att läsa dessa teorier, om han inte också vill tillämpa
dem och har resurser att göra detta. Därför utlovar jag nu detta som
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hjälpmedel åt dem som studerar, hjälpmedel som inte ensamma är till
nytta utan endast tillsammans med andra resurser. 1.18 Vidare: Dessa ytterligare hjälpmedel, förvaltarens dagliga arbete och erfarenhet, resurser
och vilja att satsa betyder inte, som jag sagt, så mycket som ägarens egen
närvaro, ty om inte den ofta märks i arbetena går all verksamhet ner, liksom i en här när befälhavaren är borta. Jag tror att kartagern Mago avsåg
detta, när han i företalet till sina skrifter yttrade sig i följande ordalag:
Den, som skaffat sig en lantegendom, bör sälja huset i staden, så att
han inte föredrar att ära sin husgud i staden framför den på landet.
Den, som en boning i staden ligger närmare om hjärtat, behöver
ingen egendom på landet.
1.19 Om det var möjligt att tillämpa denna regel i våra dagar, skulle jag

inte vilja rubba på den. När nu de flesta av oss är lockade av en medborgerlig karriär och denna ofta håller borta dem, som blivit utvalda, blir
därav följden, att jag anser en egendom nära staden vara mest lämplig, dit
även en upptagen man lätt kan komma på en daglig resa efter ärendena
inne i staden. 1.20 Ty den, som köper avlägset liggande egendomar, för
att inte säga egendomar på andra sidan havet, avstår sin förmögenhet
liksom till sina arvingar och, vad värre är, redan i sin livstid till sina slavar,
eftersom dessa korrumperas av att ägaren är så långt borta och, när de
blivit korrumperade, efter de brott de begått mer ägnar sig åt rovdrift än
åt odling, i väntan på de nya ägarna.

2. Hur den gård är beskaffad,
som särskilt bör gillas
kap. 2

2.1 Jag anser alltså att man skall köpa en lantgård i närheten, dit ägaren

dels kommer ofta, dels oftare säger att han skall komma än han verkligen kommer. Förvaltaren och gårdsfolket kommer nämligen att göra sin
plikt, om de lever under denna fruktan. Vid varje tillfälle som erbjuds bör
han dock vistas på landet, vilket då inte skall vara en slö väntan eller vila i
skuggan. Ty det anstår en noggrann familjefader att ofta gå runt till alla
olika delar av sin egendom vid alla tider på året, så att han på ett mera insatt sätt studerar markens egenskaper utifrån såväl lövverk och örter som
redan mogen frukt och inte heller är ovetande om vad som rätteligen kan
bedrivas på egendomen. 2.2 Det finns nämligen ett gammalt talesätt från
Cato: Den egendom far mycket illa, vars ägare inte instruerar förvaltaren
om vad som skall göras på den, utan lyssnar på honom. Därför måste
både den, som äger en gård som han ärvt av sina förfäder, och den, som
tänker köpa en, särskilt vinnlägga sig om att ta reda på, vilket slags ägor
som är särskilt att föredra i den trakten, så att han antingen slipper äga
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onyttig jord eller till och med köper bra sådan. 2.3 Om ödet går som man
önskar, kommer man att äga en egendom med gynnsamt klimat, bördig
jord, delvis på slät mark, delvis på kullar, sluttande måttligt mot öster eller söder, somligt i form av öppen jord, annat skogbeklätt och svårodlat,
och dessutom belägen nära havet eller nära en segelbar flod, på vilken
man kan frakta bort skörden och föra dit förnödenheter. Slät mark, uppdelad i ängar, åkrar och odlingar av vide, pil och rör, bör ligga i anslutning
till byggnaderna. 2.4 Somliga kullar bör vara fria från träd, för att helt
ägnas åt spannmål, men denna växer bättre på måttligt torr och fet jord
än i branta lägen, och därför bör även högre belägna spannmålsodlingar
vara plana och mycket svagt sluttande samt så lika ett läge på slättlandet
som möjligt. Andra kullar bör klädas med olivlundar, vingårdar och träd
som skall bli stöd för dessa, och de bör kunna lämna byggnadsvirke och
sten, om man måste bygga, och likaså bete åt djuren samt ge upphov till
bäckar att leda ner till ängarna, trädgårdarna, odlingarna av vide och pil
samt husets springbrunnar. 2.5 Vidare bör det finnas hjordar av dragdjur
och andra fyrfota djur, som betar av odlad och naturlig vegetation. Detta
läge, som man nu önskar sig, är dock svårt att hitta och sällsynt och kommer endast ett fåtal till del. Nästan lika bra är ett, som har det mesta av
detta, och godtagbart ett, som har ett inte särskilt ringa antal.

3. Vad man särskilt bör iaktta
när man undersöker en egendom,
innan man köper den
3.1 <Marcus> Porcius Cato ansåg för sin del att två egenskaper särskilt

borde beaktas när man inspekterar en egendom, nämligen hälsosamt klimat och bördig jordmån. Om en av dessa saknades och någon ändå ville
bosätta sig där, så vore han förryckt till sitt sinne och lämplig att ställas
under förmynderskap av släktingar och anförvanter. 3.2 Ingen med förståndet i behåll borde nämligen lägga pengar på att odla upp ofruktbar
jord, och under ett ohälsosamt klimat kommer ägaren aldrig fram till
någon avkastning, hur rikbärande och fet jordmånen än är. Ty där man
måste ta döden med i beräkningen, där är inte bara avkastningen i form
av skördar utan även odlarnas liv osäkert eller, rättare sagt, döden är
säkrare än avkastningen. 3.3 Därtill lade han till dessa de två viktigaste
sakerna även följande, som man borde undersöka lika mycket, nämligen
vägen, vattnet och grannen. Goda vägförbindelser är mycket viktiga för
lantegendomar, för det första – och det som är det viktigaste – eftersom
de befrämjar ägarens närvaro, han som hellre kommer att resa fram och
tillbaka, om han inte behöver frukta några strapatser på vägen, för det
andra eftersom de underlättar att föra dit och föra bort förnödenheter,
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vilket ökar priset på de färdiga produkterna och minskar utgifterna för
det man forslar dit, eftersom det är billigare att frakta något till ett ställe,
dit man kommer med mindre ansträngning. 3.4 Det är vidare ingalunda
likgiltigt att man kan färdas billigt, om man reser med hjälp av inhyrda
dragdjur, vilket är bättre än att hålla egna, samt att tjänarna, som skall
åtfölja sin husbonde, inte drar sig för att göra förflyttningen till fots. Beträffande kvaliteten på vattnet är det så uppenbart för alla, att jag inte
behöver orda mera om den. 3.5 Vem skulle väl vilja tveka om att det anses
som mest viktigt, utan vilken ingen av oss kan förlänga sitt liv antingen
man har god eller dålig hälsa? Om nyttan av en granne råder inte någon
sådan enighet, eftersom ofta döden eller andra orsaker förändrar detta
för oss. Därför finns det somliga som tillbakavisar Catos åsikt, men de
syns dock begå ett grovt misstag. Ty på samma sätt som det är en vis
mans plikt att med gott sinnelag underkasta sig slumpens växlingar, så är
det utmärkande för den ovise att själv tillfoga sig en ogynnsam framtid,
någon som den gör, som för egna pengar skaffar sig en oduglig granne,
fastän han, om han är född av fria föräldrar, från sin första tid i vaggan
har kunnat höra:
<Avundsvärd lottad är den som fått redbara grannar>.
Funnes det sådana blott ginge ingen oxe förlorad. 4
3.6 Detta avser nu inte bara en oxe utan alla delar av ens förmögenhet, så

att till och med många föredragit att ge upp sin bosättning och övergivit
sina hem på grund av förorätter från grannarna. Vi kan väl inte tro att
det fanns andra överväganden bakom att hela stammar lämnade sin fädernesjord och sökte sig en annan värld – jag menar akajerna, ibererna
och lika mycket sikulerna och, för att gå tillbaka till vår urtid, pelasgerna,
aboriginerna och arkadierna – än att de inte kunnat stå ut med att ha
dåliga grannar. 3.7 För att inte tala enbart om olyckor för hela stater så
berättar traditionen, att det funnits enskilda personer både i Greklands
provinser och här i väster, som varit avskyvärda grannar, då ju varken den
där Autolykos kunde vara en uthärdlig granne till någon enda person
eller Cacus, som bodde på Aventinen, någon gång beredde sina grannar
på Palatinen någon glädje. Jag vill nämligen hellre erinra om förgångna
än om nutida personer för att inte behöva nämna en granne till mig, som
inte låter ett högt träd i vår trakt eller plantskolan eller stöden att binda
upp vinrankorna med stå i fred och som inte heller tillåter boskapen att
beta en aning slarvigt. Enligt min uppfattning var det alltså helt berättigat att <Marcus> Porcius Cato ansåg, att man borde undvika en sådan
olycka, och i första hand uppmanade den blivande lantbrukaren att inte
frivilligt utsätta sig för den.

bok 1.3.8–1.3.12
3.8 Jag vill till de övriga råden även lägga det följande, som en av de sju

vise uttalade för sin eftervärld för evigt, nämligen att man måste sätta
en gräns och ett mått för allting. Detta måste förstås som relevant inte
endast för dem, som skall göra andra saker, utan även för dem, som skall
skaffa sig en lantgård, så att de inte beslutar sig för att skaffa en större än
vad deras tillgångar medger. På detta syftar även vår skalds [Vergilius’]
mycket berömda yttrande:
		
Var nöjd med att prisa de stora
vingårdslanden och ägna dig själv åt ett litet.5
3.9 Denne mycket lärde skald har, som jag ser det, med detta velat i vers

föra vidare ett mycket gammalt yttrande, då det nämligen står fast, att de
skarpsinniga gamla karthagerna sade att jorden bör vara latare än bonden, ty om odlaren måste kämpa med jorden, så tar han skada om jorden
tar överhanden. Det råder inget tvivel om att en stor egendom, som inte
odlats på rätt sätt, ger mindre avkastning än en liten, som skötts föredömligt. 3.10 När kungarna hade fördrivits gav därför de där sju ploglanden [1,8 hektar], som Licinius som folktribun tilldelat var och en, forna
tiders romare större avkastning än vad enorma landområden numera ger
oss. Manlius Curius Dentatus, som jag nyss nämnde, hade genom en
lyckosam ledning skaffat oss en seger, men då folket på grund av hans
enastående förtjänst föreslog, att han som belöning skulle få femtio plogland [13 hektar] mark, ansåg han detta vara för mycket efter framgångarna som konsul och triumfator. Han vägrade ta emot denna gåva från
folket och var nöjd med det mått han fått som medborgare och plebej.
3.11 Då därefter våra segrar och dödandet av våra fiender skapat enorma
vidder av åkerjord, var det dock brottsligt för en senator att ha lagt sig
till med mera än 50 plogland [13 hektar]. Licinius blev dömd enligt sin
egen lag, eftersom han av omåttligt begär att äga hade överskridit den
gräns för jordinnehav, som han fastslagit under sin ämbetsutövning som
tribun, och det lika mycket eftersom det ansågs övermodigt att äga så
mycket mark som eftersom det ansågs klandervärt, att en romersk medborgare på ett tidigare okänt sätt, genom att äga mera än hans resurser
medgav, försummade de landområden, som fienden lämnat öde genom
att ta till flykten. 3.12 Man skall alltså hålla måtta, liksom i allt annat, så
även när det gäller att köpa mark. Man skall nämligen köpa så mycket som behövs för att man skall synas ha köpt vad man kan behärska,
inte vad man själv skall belasta sig med och varmed man berövar andra
tillfälle att njuta av det, vilket de mycket rika gör. Dessa äger ju hela provinser, som de inte ens orkar resa runt, utan de lämnar dem att trampas
av boskap och att ödeläggas och förhärjas av vilda djur, eller också håller
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de dem befolkade av gäldenärer, slavar och straffångar. Gränsen skall
vara den som vars och ens vilja och resurser bestämmer. 3.13 Ty det är
inte tillräckligt, som jag förut sade, att vilja äga något, om man inte också
kan sköta det.
4.1 Därpå följer Caesonius’ föreskrift, som Cato även sägs ha tillägnat
sig, nämligen att den egendom, som man avser att köpa, skall inspekteras mer än en gång. Ty vid den första undersökningen visar den varken
sina brister eller dolda företräden, vilka senare blir tydliga för dem, som
ser den flera gånger. Det finns också en sorts lathund nedärvd från våra
förfäder för undersökningen av en fet och bördig jord, och om dennas
egenskaper skall jag tala på rätt plats, då jag behandlar de olika slagen av
jordar. 4.2 I allmänhet har jag dock följande att vittna och ofta predika
om, vilket den berömde härföraren Marcus Atilius Regulus lär ha sagt
redan på första puniska krigets tid, alltså att man inte skall skaffa sig
en egendom med den allra bördigaste jorden, om dess klimat är ohälsosamt, och inte heller en med helt uttröttad jord, om dess klimat till och
med är mycket hälsosamt. Detta hävdade Atilius med så mycket större
auktoritet gentemot bönderna på sin tid, som han stödde sig på praktik.
4.3 Historien berättar nämligen att han i Pupinia brukat en egendom,
som samtidigt var ohälsosam och hade mager jord. Fast det därför är
en förståndig mans plikt att inte köpa vad som helst och att inte låta sig
luras av lockande bördighet eller många olika slags företräden, så är det
å andra sidan en flitig familjefaders plikt att förvandla det, som han antingen köpt eller fått, till något som ger avkastning och nytta. Ty dels har
de gamle meddelat många botemedel mot ett ogynnsamt klimat, varigenom fördärvlig farsot kan mildras, dels kan på en svag jordmån odlarens
klokhet och noggrannhet övervinna jordens torftighet. 4.4 Detta uppnår
man om man litar på den mycket sannfärdige skalden [Vergilius], som
liksom ett orakel säger:
Är det för bonden av vikt att utforska väder och vindar,
känna beprövade bruk och beskaffenheten hos marken,
både vad trakten lämpar sig för och vad som är sämre.6
Vi bör dock inte vara nöjda med att lyssna på råd från tidigare eller samtida odlare utan framföra våra egna exempel och prova på nya undersökningar. 4.5 Även om detta ibland medför avbräck i det lilla, så blir
det dock till nytta i helheten, eftersom ingen jord odlas utan framgång,
om ägaren genom att prova på mångahanda ting uppnår att det på den
växer just det, som den är mest i stånd att lämna. Detta gör även de mest
rikbärande jordarna mera lönsamma. Därför bör man aldrig avstå från
att prova många olika saker, och allra mest bör man våga även på bördig
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jord, eftersom resultatet där aldrig blir sämre än att det motiverar arbetsinsatsen och utgiften.
4.6 Men lika viktigt som det är, vad det är för jordmån och hur den
odlas, lika viktigt är det hur huset byggs och hur ändamålsenligt det
inrättas. Vi har hört att många har begått misstag i detta, såsom de
mycket framstående Lucius Lucullus och Quintus Scaevola, av vilka den
ene byggde större hus än egendomens storlek krävde, den andre byggde
mindre, vilket bådadera är ogynnsamt för ekonomin. 4.7 Ty mer vidsträckta anläggningar är inte bara dyrare att uppföra utan drar också
större kostnader i underhåll, men då de är mindre än vad egendomen
kräver, förstörs skörden. Både fuktkrävande och torra varor, som jorden
frambringat, förstörs nämligen lätt, om det antingen inte finns hus, där
de kan tas in under tak, eller dessa är olämpliga, då de är trånga. 4.8
Vidare bör en familjefader bo så bra som möjligt i förhållande till sina
tillgångar, detta för att han så mycket hellre skall komma ut till landet
och bekvämare vistas där, och detta ännu mera, om även hans hustru
skall följa med honom, ty då hennes kön och sinne är känsligare, bör man
lägga sig vinn om viss skönhet, så att hon trivs bättre att vistas där med
sin man. Bonden bör alltså bygga, men han bör inte vara enbart byggare,
och ta ett så stort stycke land i anspråk på sin egendom att, som Cato
säger, ”varken huset söker sina ägor eller ägorna huset”. Nu skall jag förklara hurudan anläggningens belägenhet bör vara i största allmänhet.

Om betydelsen för hälsan av olika lägen
4.9 Den byggnad man börjar uppföra bör placeras i det hälsosammaste

området och till och med i den hälsosammaste delen av detta område. Ty
fördärvad luft, som finns omkring oss, utgör på många sätt orsaker till
skador på våra kroppar. Det finns platser, som inte värms upp så mycket
under högsommaren men är outhärdligt rysliga under vinterkölden, som
man säger är fallet med Thebe i Boiotien. Det finns också de, som är
milda under vintern men är mycket grymt heta under sommaren, så som
man säger gäller för Chalkis på Euboea. 4.10 Man bör alltså söka efter en
luft, som är tempererad i fråga om värme och kyla, och den finns i regel
ungefär halvvägs upp på en kulle, eftersom den dels inte är lågt placerad,
så att den stelnar av frost under vintern eller bränns av hettan under sommaren, dels inte är belägen högt upp på bergets topp, så att den vid alla
tider på året ansätts av alla små luftdrag eller regnskurar. Den här placeringen halvvägs upp i en sluttning är alltså bäst, men dock så att själva
tomten liksom bör svälla upp lite, så att inte en vattenström från kullens
topp, som bildats under regn, kan underminera husens grunder.
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5. Om vatten
kap. 5

5.1 Det bör finnas en ständigt rinnande källa antingen inne bland bygg-

naderna eller inledd utifrån, och ved och bete bör finnas i grannskapet.
Om en rinnande källa saknas, bör man i närheten söka efter en brunn,
som inte måste tas upp djupt och vars vatten inte har bitter eller salt
smak. 5.2 Om även denna saknas och man inte kan hoppas på rinnande
vatten utan tvingas till andra åtgärder, måste man bygga stora tankar åt
människorna och dammar åt djuren. Regnvatten är visserligen mycket
gynnsamt för kroppens hälsa, men det anses enastående endast om det
leds i rör av bränd lera till en cistern, som är täckt. Därnäst i kvalitet
kommer rinnande källvatten, som kommer fram i bergen och störtar ned
för klipporna, så som vi ser det vid Gaurus i Kampanien, och på tredje
plats brunnsvatten, som man hittar på kullarna eller i en dal men inte
längst ner. 5.3 Sämst är kärrvatten, som rinner fram långsamt, och det
ohälsosamma, som alltid blir stående i sankmarker. Likväl blir denna
vätska, fastän av skadlig natur, mindre farlig under vintern, då den liksom tämjs av regnen, varav man kan dra slutsatsen att vattnet från skyn
är det mest hälsosamma, eftersom det till och med tvättar bort det farliga
i en giftig vätska. Jag har dock redan sagt att det är det mest lämpliga
som dricksvatten. 5.4 Men till att mildra sommarhettan och till platsens
skönhet bidrar i hög grad springbrunnar. Om terrängförhållandena så
medger bör man under alla förhållanden ordna sådana vid byggnaderna
av vad vatten som helst, förutsatt att det är sött.

Om placeringen av byggnaderna
Om däremot en flod ligger på ett visst avstånd från kullarna och platsens
hälsosamhet och ett högt läge vid flodstranden tillåter, att man uppför
byggnaderna vid flodfåran, så bör man ändå se till att de har floden åt
baksidan snarare än framför sig och att deras framsida vänds från de
ogynnsamma vindarna i trakten och mot de gynnsamma, eftersom de
flesta floder om sommaren är insvepta i ångmoln och på vintern i kalla
dimmor, vilka är skadliga för djur och människor, om de inte drivs bort
av den större kraften hos blåsande vindar. 5.5 Dock vänds huset bäst,
som jag sade, åt öster eller söder i hälsosamma lägen, i ogynnsamma åt
norr. Likaså är det alltid rätt att det vetter åt havet, men det bör då aldrig
byggas vid vattenlinjen, då det slås och blir nedstänkt av vågorna, utan på
ganska långt avstånd från stranden. 5.6 Ty det är bättre att ha dragit sig
tillbaka ett långt stycke från stranden än bara ett litet stycke, eftersom
området däremellan är fyllt av tyngre luft. Inte heller bör det finnas ett
kärr nära byggnaderna eller en väg, där trupper brukar tåga. Det förra ger
nämligen ifrån sig en skadlig stank under de varma årstiderna och alstrar
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djur beväpnade med hotfulla gaddar, som flyger in mot oss i mycket täta
svärmar, och vidare släpper de ut odjur i form av simmande och krälande
djur, som inte längre har vinterns fukt och då blivit giftiga av smuts och
jäst slam, och av dessa kommer ofta märkliga sjukdomar, vars orsaker
inte ens läkare kan genomskåda7. Dessutom förstör under årets alla tider
rost och fukt lantbrukets redskap och utrustning samt både den växande
och den bärgade skörden. 5.7 Det senare, militärvägen, frestar på gårdens
resurser genom plundring från de vägfarande, som passerar, och genom
täta gästningar av övernattande. Av dessa anledningar anser jag att man
bör undvika denna sorts olägenheter och bygga sin gård varken vid en väg
eller långt från en väg och dessutom i ett högt läge, så att dess framsida
riktas åt öster. 5.8 Ty ett sådant läge innebär en måttfull balans mellan
vinterns och sommarens vindar. Ju mera tomten där man bygger sluttar
åt öster, desto friare kan den dessutom under sommaren fånga upp vindarna och desto mindre kan den ansättas av vinterns oväder, och den kan
värmas av soluppgången på morgonen, så att daggdropparna, som frusit
till is <under natten>, smälter. 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 förjaga nattens frost och det mögel
och den orenlighet, som fått fäste. Detta förorsakar stora risker för såväl
människorna som också djuren, växterna och deras avkastning.
5.9 Men den, som vill bygga på sluttande mark, bör alltid börja bygga
från sluttningens nedre del och uppåt, eftersom, när grunden rests från
en lägre nivå, den kommer att inte bara lätt bära sin egen överbyggnad
utan även att fungera som stöd och underlag för det, som kommer att
tillfogas på den högre sidan, om man senare vill utvidga byggnaden. Den
har ju nämligen först byggts på den lägsta nivån och kommer därefter att
vara stark nog att bära det, som senare läggs på och tynger ner den. 5.10
Om däremot den övre delen av sluttningen bebyggts och belastats med
sin egen tyngd, så kommer det, som man därpå lägger till på den nedre
sidan, att bli kluvet och fullt av sprickor. Ty när en ny byggnad uppförs
intill den gamla, opponerar sig sluttningen då mot den ökande bördan, så
att säga, och ger efter, och det av det tidigare byggda huset, som gränsar
till det som sätter sig, kommer så småningom att tyngas ned och dras
omkull av sin egen tyngd. Därför måste detta misstag i planeringen undvikas redan när man först lägger grunderna till husen.
6.1 Storleken och antalet delar skall anpassas till hela anläggningens
behov och delas i tre delar, nämligen bostadsdelen, lantbruksdelen och
lagerdelen för avkastningen. Bostadsdelen bör åter delas i en vinterdel
och en sommardel på så sätt, att sovrummen i vinterdelen vetter mot
solens uppgång vintertid, matsalarna åt solnedgången vid vårdagjäm-
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ningen. 6.2 Sovrummen i sommardelen bör å andra sidan vetta mot middagssolen vid vårdagjämningen, men matsalarna i samma del bör ligga
åt det håll, där solen går upp om vintern. Badrummen bör vändas mot
den nedgående höstsolen, så att de får med av solljuset på eftermiddagen
och ända in på kvällen. Promenadytorna bör utsättas för middagssolen
vid vårdagjämningen, så att de kan ta emot så mycket sol som möjligt på
vintern och så lite som möjligt på sommaren. 6.3 I lantbruksdelen skall
däremot ett stort och högt kök inrättas, så att takbjälkarna inte riskerar
att antändas och gårdsfolket bekvämt kan uppehålla sig där under alla
tider på året. För de slavar, som går lösa, bör celler inrättas, som vetter
mot middagssolen vid vårdagjämningen, men åt de kedjade slavarna bör
ett så hälsosamt underjordiskt fängelse som möjligt anläggas, och det bör
få ljus genom många små fönster, som sitter så högt över golvet att man
inte kan nå dem med handen.
6.4 För djuren skall det finnas stall, som inte blir oanvändbara av vare
sig köld eller hetta, och för de inkörda dragdjuren bör det finnas två ladugårdar, en för vinterbruk och en annan för sommarbruk. Åt övriga djur,
som det är lämpligt att ha i anslutning till byggnaderna, skall man ställa
i ordning utrymmen, som delvis har tak, delvis är under bar himmel och
bara omgivna med höga murar, så att de kan vila ut på ena stället under
vintern och på det andra under sommaren utan risk att bli anfallna av
vilda djur. 6.5 Stallen skall dock göras stora och så anordnade, att inget
vatten kan rinna in i dem och att den vätska, som kommit in, så snabbt
som möjligt rinner bort, så att inte grunden för väggarna eller djurens
hovar och klövar tar skada. 6.6 Oxstallen bör göras tio fot [3 m] breda
eller åtminstone nio fot [2,7 m], ett mått som ger gott utrymme för djuren
att lägga sig ner och för djurskötaren att gå omkring. Krubborna bör inte
göras högre än att oxen eller dragdjuret kan äta utan att behöva stå i en
obekväm ställning.
Förvaltaren bör få sin bostad intill dörren för att han skall kunna ha
uppsikt över dem som kommer in och går ut, 6.7 och fogden sin ovanför
porten av samma anledning. Fogden bör ha nära uppsikt över förvaltaren, och den byggnad, som ligger närmast dessa båda, bör inrättas för att
hysa alla lantbruksredskap. I just denna bör även finnas ett låst utrymme,
där man förvarar alla eggverktyg. 6.8 Åt oxdrivare och herdar inrättas
boningsrum i anslutning till deras djur, så att de lätt kommer åt att sköta
dem. Dock bör alla bo på så litet avstånd från varandra som möjligt, så
att inte förvaltarens arbetstid går åt till att gå runt till dem alla och så att
de alla kan se med egna ögon, hur flitig eller lat var och en är.
6.9 Lagerdelen delas upp i oljerummet, pressrummet, vinkällaren,
mustkällaren, hölogen, tröskrummet, magasinen och sädeslagren, så att
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de av dessa, som är på markplan, får ta ansvaret för förvaringen av det
som är i vätskeform, såsom olja och vin till avsalu, medan det torra samlas
på högre plan, såsom spannmål, hö, löv, hackelse och de andra slagen av
foder. 6.10 De rum, där spannmål skall förvaras, bör dock placeras så, att
man kommer upp till dem på stegar, och de bör förses med små fönster,
så att nordanvinden kommer åt att vädra ut dem. Ty det väderstrecket är kallast och minst fuktigt, två egenskaper som bidrar till att öka
hållbarheten hos den lagrade spannmålen. 6.11 Samma metod gäller för
vinkällaren, som är placerad på markplan. Den bör vara placerad långt
från badet, ugnen, gödselstacken och de andra orenheterna, som sprider
otäck lukt, och även från vattentankarna eller springbrunnarna, av vilka
det dras fram fukt, som förstör vinet. 6.12 Det har heller inte undgått mig
att somliga menar, att den bästa platsen att lagra spannmål är ett magasin täckt med valv, vars jordgolv grävts om innan det packas, fuktats med
nypressad och osaltad olivdrägg och hårdgjorts med skärvor liksom signinskt murverk. 6.13 Då det därefter torkat, läggs ovanpå plattor av bränd
lera, som i stället för vatten har mättats med olivdrägg blandad med kalk
och sand, och dessa packas kraftigt med jungfrur och jämnas av. Vidare
låses alla fogar mellan väggar och golv med vulster av tegel, eftersom det
blir hålor och gömställen för underjordiska djur, när det blivit sprickor i
murarna på husen i dessa delar. Men spannmålsmagasinen delas också
upp i avdelningar, så att varje sorts produkt kan lagras för sig. 6.14 Väggarna mellan dessa bestryks med lera blandad med olivdrägg, till vilken
man i stället för agnar har blandat torra löv från vildoliv eller, om dessa
inte finns, från olivträd. Då nyss nämnda bestrykning hårdnat, blöts den
återigen med olivdrägg, och när detta torkat lägger man in spannmålen.
6.15 Detta tycks på ett mycket effektivt sätt skydda de lagrade produkterna från skador av maskar och liknande djur, vilka snabbt konsumerar
det som lagrats, om man inte sköter magasineringen omsorgsfullt. Det
slags magasin, som jag nu beskrivit, förstör dock genom unken fukt även
den mest hållbara spannmål, om det inte inrättats på en torr plats inom
anläggningen. Om det inte finns någon risk för sådant, kan man även
förvara spannmål under jord, såsom sker i vissa provinser på andra sidan havet, där man gräver upp jorden och bildar gropar, som de kallar
silos, och marken alltså förvarar de produkter, som den själv frambringat.
6.16 I våra trakter, som är mycket rika på fukt, gillar vi däremot mera
den förut nämnda placeringen med högt belägna magasin och den sistnämnda behandlingen av golv och väggar, eftersom, som jag sade, mark
och sidor på magasinen, som behandlats på detta sätt, förhindrar mask8
När detta slags skada inträffat, tror många, att den kan begränsas, om
den angripna grödan i magasinet genomluftas och liksom kyls ned.
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6.17 Men detta är mycket felaktigt, ty om man gör så, drivs inte skadedju-

ren bort, utan de blandas in i hela de lagrade högarna. Om dessa förblir
orörda, skadas de blott i sina övre delar, eftersom det inte kläcks några
kornmaskar djupare ner än en handsbredd från ytan, och det är mycket
bättre att utsätta blott detta, som redan blivit skadat, för denna risk än
att riskera alltsammans. Då man skall använda det är det nämligen lätt
att ta bort det, som blivit förstört, och sedan använda det orörda där
under. Även om detta är litet vid sidan av tycker jag inte att det var fel att
ha meddelat detta på detta ställe.
6.18 Pressrummen och källarna för olivolja bör särskilt vara varma,
eftersom all vätska lättare löses upp av värme och blir förstörd av hård
kyla och oljan börjar härskna, om den blir stelfrusen, vilket inte händer ofta. På samma sätt som man bör utnyttja naturlig värme, den som
kommer av väderstreck och lutning, så bör man emellertid undvika eldar
eller flammor, eftersom oljans smak förstörs av rök och sot. Därför bör
rummet med olivpressen få sitt ljus från söder, för att man inte skall anse
det nödvändigt att tillgripa eldar och lampor, när oliven pressas. 6.19 Utrymmet för kitteln, där druvmusten kokas, bör vara varken trångt eller
mörkt, så att den tjänare, som skall koka ihop saften, kan gå omkring där
bekvämt. Även en rökkammare, där ved kan torkas snabbt, om det inte
finns något som är skuret för länge sedan, kan inrättas i lantbruksdelen,
nära gårdens badbassänger. Det är nämligen viktigt att det också finns
sådana, där gårdsfolket kan bada, men enbart på festdagarna. 6.20 Ty det
är inte förenligt med kroppens styrka att ofta använda dem. Lagerutrymmen för vin skall med fördel inrättas ovanför de platser, varifrån det ofta
kommer rök, eftersom de viner snabbare åldras, som på grund av röken
får en tidig mognad av något slag. Därför bör det också finnas ett annat
loft, dit de kan föras undan för att inte utsättas för alltför mycket rök.
Vad som rör platsen för byggnaderna på egendomen och fördelningen
av dess olika delar är nu tillräckligt avhandlat. 6.21 Omkring dem bör
därefter följande finnas: Ugn och kvarn, så stor som det blivande antalet
arbetare kräver, åtminstone två dammar, en som skall tjäna gässen och
boskapen och en där man kan röta vitlupin, almkvistar, spön och annat
som man behöver använda. Det bör också finnas två gödselstackar, en
som tar emot det nya som rensats ut och behåller det ett år, och en annan varur man hämtar gammal dynga, men båda bör vara sluttande i en
svag backe liksom fiskdammar och byggda samt tätade på marken, så
att de inte släpper igenom vätska. 6.22 Det är nämligen mycket viktigt
att gödseln inte torkar utan bevarar sin kraft och uppmjukas genom att
ständigt vara fuktig, så att de frön av törnen och gräs, som kanske finns
inblandade i halmen och agnarna, förstörs och inte bärs ut igen på fälten
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och gör spannmålen ogräsbemängd. Därför täcker erfarna bönder allt,
som de samlat ihop i fårhusen och stallen och kastat ut, med pålagda vidjemattor och låter det inte torkas eller brännas av att utsättas för solen.
6.23 Tröskplatsen bör om möjligt inrättas på ett sådant ställe, att
den lätt kan beses av husbonden eller åtminstone av fogden, och det är
bäst att täcka ytan med hård sten, eftersom dels säden snabbt tröskas
ut, när marken inte ger efter för slagen från hovar och tröskvagnar, dels
spannmålen blir renare efter luftningen och inte innehåller några stenar
och små jordkokor, vilka en tröskplats med jordig yta brukar avge under
tröskningen. 6.24 Det bör dock, särskilt i Italien på grund av att vädret
är ostadigt, finnas en lada intill tröskplatsen, där den halvtröskade säden
kan samlas och skyddas, om det plötsligt kommer en regnskur. I vissa
trakter på andra sidan havet, där sommaren är fri från regn, är ju detta
däremot onödigt. Fruktodlingarna och trädgårdarna bör även omges
med stängsel och finnas i närheten och dessutom åt det hållet, dit allt
näringsrikt slam från djurhagar och dammar och vätskan i olivdräggen,
som pressas ur oliverna, kan rinna. Både grönsaker och träd gläds nämligen åt gödselmedel av detta slag.

7. Om familjefaderns plikter
7.1 Då allt detta antingen övertagits eller ordnats, behöver ägaren lägga

särskild omsorg på såväl allt annat som i synnerhet människorna. Dessa
är antingen arrendatorer eller slavar, som får gå fria eller som hållas bundna. Han bör behandla arrendatorerna vänligt, visa sig lätt att umgås med
och vara strängare med att ta ut arbetsdagar än betalningar, eftersom
detta både är mindre störande och för det hela mera gynnsamt. Då man
är flitig med att bruka jorden, blir nämligen detta i regel till vinst men
aldrig till skada, om det inte kommer en kraftig attack av vädrets makter
eller rövare, och <i det fallet> vågar arrendatorn inte begära nedsättning
<i arrendet, om han varit försumlig>. 7.2 Godsherren bör dock inte vara
envis och hålla på sin rätt i varje enskild sak, som han ålagt arrendatorn,
såsom när det gäller förfallodagar eller att utkräva leveranser av brännved
och de andra smärre tillägg, som förorsakar lantbrukarna större besvär
än utlägg att ombesörja. Man bör vidare förvisso inte göra anspråk på allt
det man har rätt till, ty de gamle ansåg den högsta rätt vara den högsta
plåga. Inte heller bör man helt släppa dessa krav, eftersom bankiren Alfius lär ha sagt med mycket stor rätt, att de bästa gäldenärer blir dåliga,
om man inte påminner dem. 7.3 Men jag har också själv i vår tid hört den
gamle konsuln och mycket rike mannen Publius Volusius9 försäkra, att
det lantgods var det lyckligaste, som hade infödda arrendatorer och som
höll dem liksom födda in i en fäderneärvd besittning och därefter i en
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långvarig familjerelation ända från vaggan. Min uppfattning är förvisso
den, att det är en olycka att ofta byta arrendator av fast egendom men att
det är ännu sämre att ha en arrendator boende i staden, som hellre vill
bruka jorden med hjälp av en skara arbetare än själv verka där. 7.4 Saserna brukade säga, att en sådan man gav en rättsprocess som ersättning,
varför man borde lägga sig vinn om att hålla både bönder och samma
arrendatorer under lång tid, om man inte hade möjlighet att själv sköta
gården eller det inte var lämpligt att göra det genom eget folk. Detta sker
dock endast i de trakter, som är besvärade av hårt klimat eller ofruktbar
jordmån. 7.5 När man har en gård, som är någorlunda hälsosamt belägen och med medelgod kvalitet på jorden, händer det alltid att man får
större avkastning av jorden ur eget arbete än av en arrendators. I regel
får man mera även av en förvaltares, om man nu inte råkar ut för mycket
omfattande slarv eller rovgirighet från tjänarens sida. Att båda dessa fel
i regel antingen begås eller främjas av misstag hos ägaren, råder det inget
tvivel om, eftersom han har möjlighet att se till att antingen en sådan inte
ställs som ledare för verksamheten eller att en, som redan satts på posten,
avlägsnas. 7.6 På avlägset belägna gods, dit familjefadern inte så lätt kan
resa ut, är det fördelaktigare att driva alla sorters åkerbruk under fria
arrendatorer än under slavar, som fungerar som förvaltare. Detta gäller
särskilt spannmålsodling, som en arrendator inte kan fördärva så som
vingårdar eller en odling med träd och som å andra sidan skadas mycket
illa av slavar, som hyr ut oxarna, ger dem och de andra djuren dåligt bete,
inte bearbetar jorden omsorgsfullt, räknar sig tillgodo mycket mer spritt
utsäde än vad de sått, sedan inte hjälper fram vad de sått på rätt sätt, så
att det kommer upp ordentligt, och minskar det, då de samlat in det till
tröskplatsen, för varje dag under tröskningen genom bedrägeri eller slarv.
7.7 Ty dels stjäl de själva, dels vaktar de det inte mot andra som stjäl, och
inte heller för de sanningsenligt in det som lagrats i kassaböckerna. Av
detta blir resultatet, att både utföraren och gårdsfolket begår brott och
godset ofta får dåligt rykte. Därför menar jag, att ett sådant gods bör arrenderas ut, om det, som jag sade, kommer att sakna en närvarande ägare.

8. Om boskapen och dess skötare
kap. 8

8.1 Därnäst följer omsorgen om slavarna, vilken uppgift det passar att

tilldela var och en att leda och till vilka arbeten var och en skall avdelas.
Jag vill alltså råda till att inte välja någon till förvaltare ur den kategori
av slavar, som man gillar på grund av deras kroppskrafter, och inte heller ur den kategori, som ägnat sig åt stadens finare sysselsättningar. 8.2
Detta är ett likgiltigt och trögt slag av slavar, som vant sig vid vila, sport,
cirkus, teatrar, tärningsspel, krogar och bordeller och aldrig drömmer
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om annat än dessa dårskaper. När denna kategori husfolk fört över dessa
vanor till lantbruket, lider ägaren skada inte så mycket i fråga om slaven
själv som i fråga om allt annat. Till lantbrukets göromål bör en väljas,
som från barnsben är härdad och provad genom praktiskt arbete. Om
det inte finns någon sådan, skall man som arbetsledare sätta en av dem,
som har genomlevt en arbetsam slavtillvaro. 8.3 Han bör nu ha passerat
den första ungdomsåldern och ännu inte nått ålderdomen, det förra för
att han inte skall brista i auktoritet att bestämma, eftersom de äldre inte
värdigas lyda en liten yngling, och det senare för att han inte skall brytas
ner av de arbetsammaste sysslorna. Han bör sålunda vara medelålders
och med en gedigen styrka, förtrogen med lantarbete eller åtminstone
mycket uppmärksam, så att han kan lära sig snabbare. Ty det ligger inte
i vårt intresse att en befaller och en annan lär ut. 8.4 Den kan nämligen
inte rätt kräva ett arbete, som måste lära sig av en underställd, vad som
skall göras och hur. Även en analfabet kan sköta detta tillräckligt väl,
bara han har ett mycket gott minne. En sådan förvaltare, säger Cornelius
Celsus, för oftare med sig slantar till sin husbonde än en bok, eftersom
han, okunnig om böcker, antingen inte själv kan förfalska kassaböckerna eller inte vågar ta någon annan till hjälp, då han är rädd att få en
medbrottsling. 8.5 Hurudan förvaltare man än väljer, bör dock en kvinna
tilldelas honom som sammanboende, som dels håller ordning på honom,
dels även hjälper honom i vissa göromål, och samme förvaltare bör även
få inpräntat att han inte får umgås närmare med någon inom gårdsfolket
och ännu mindre med någon utifrån. Den, som han under en tid funnit
vara flitig och duglig i att sköta sina sysslor, bör han dock ibland på en
festdag värdigas bjuda till sitt bord som en hedersbevisning. Han bör
inte förrätta offer annat än när ägaren givit order därom. 8.6 Han får inte
ge tillträde åt teckentydare och häxor, två slags människor, som genom
tom vidskeplighet driver obildade själar till utgifter och därpå till brott,
och han skall inte befatta sig med staden eller marknader utom för att
köpa eller sälja något, som hör till honom själv. 8.7 Ty, som Cato säger,
förvaltaren bör inte vara en vandrare och bör inte lämna ägorna utom
för att lära sig något nytt inom odlingen, och detta bara om det är så i
grannskapet, att han kan komma tillbaka10. Han skall inte heller tillåta
att det blir nya stigar och vägar på ägorna, och han får inte ta emot någon
främmande gäst, om det inte är en vän och bekant till ägaren. 8.8 Lika
mycket, som han bör hindras i det nyss nämnda, måste han uppmanas att
ägna sig åt vård av redskap och verktyg, så att han har dubbelt så många
iordningställda och på lager mot vad som motsvarar antalet slavar, så att
man inte behöver be någon granne om något. Det går åt mera pengar
på arbetsdagar för slavarna än på att köpa sådana saker. 8.9 Han skall
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se till att gårdsfolket är omskött och klätt, snarare ändamålsenligt än
snyggt och att det har ordentliga skydd mot vind, kyla och regn, vilket
allt hindras av långärmade lädertunikor, fodrade jackor eller mantlar
med kapuschonger. Om sådant finns tillgängligt, kommer ingen dag att
vara så outhärdlig, att man inte kan göra åtminstone någonting utomhus.
8.10 Han bör vidare vara inte bara en kännare av lantbruksarbete utan
även begåvad med vissa själsliga kvaliteter, så långt hans slavbegåvning
detta medger, så att han inte ger order vare sig slappt eller hänsynslöst
och att han alltid gynnar några av de bättre men dock skonar dem som
inte är så bra, så att de snarare fruktar hans vrede än avskyr hans grymhet. Dit kan han nå, om han hellre ger akt på sina underställda, så att
de inte begår några dumheter, än han genom sin egen passivitet låter det
komma dithän, att han måste bestraffa brottslingar. 8.11 Det finns dock
inget bättre sätt att ge akt på till och med den odugligaste människa än
att han åläggs ett arbete, så att han fullgör sina åligganden och förvaltaren alltid finns tillstädes. På det sättet både fullgör arbetsledarna för
de olika göromålen flitigt sina uppgifter och kommer de andra att efter
det tröttande arbetet att snarare ägna sig åt vila och sömn än åt utsvävningar. 8.12 Jag önskar, att det där gamla men förträffliga kunde uppnås,
det som nu kommit ur bruk, nämligen att han inte har någon annan slav
som sin tjänare, annat än vad angår ägarens angelägenheter, och att han
aldrig intar någon föda annat än i gårdsfolkets åsyn och då inte av annat
slag än det som de övriga får sig tilldelat. På så sätt kommer han att se
till både att brödet blir ordentligt bakat och att det andra tillagas på ett
hälsosamt sätt. Han skall inte tillåta någon att lämna området, om han
inte själv sänt denne, och han skall heller inte sända iväg någon om inte
av verkligt nödtvång. 8.13 Inte heller får han driva handel för egen del eller använda husbondens pengar på djur eller andra handelsvaror. Sådan
verksamhet kommer nämligen att splittra förvaltarens uppmärksamhet
och kommer aldrig att medge, att han håller ordning på husbondens räkenskaper, utan när han avkrävs redovisning, visar han föremål i stället
för pengar. Generellt sett skall man i synnerhet begära det av honom, att
han inte skall tro sig veta något, som han inte vet, och att han alltid skall
försöka lära sig det han inte kan. 8.14 Ty samtidigt som det är nyttigt att
göra något på ett kunnigt sätt, så är det mycket mera skadligt att ha gjort
något på felaktigt sätt. För lantbruket gäller nämligen en enda övergripande regel, att i ett sammanhang göra det som verksamheten kräver,
ty då okunskap eller slarv senare rättas till, har den berörda aktiviteten
redan störts och kan inte i efterhand fås att utvecklas så starkt, att den
både tar igen den del av sig själv, som förlorats, och återskapar den intäkt,
som den förlorade tiden skulle ha givit.

bok 1.8.15–1.8.20
8.15 Gentemot de andra slavarna bör man iaktta ungefär följande regler,

som jag inte ångrar att jag själv tillämpat, nämligen att jag oftare pratade
vänligt med de lantarbetare, som inte misskött sig, än med slavarna i staden, och då jag förstod att jag med denna husbondens vänlighet underlättade deras ständiga arbete, skämtade jag ofta med dem och tillät dem att
skämta mera själva. Jag gör vidare ofta så, att jag liksom överlägger med
de mer erfarna om några sysslor och lär därigenom känna vars och ens
begåvning, vad han är kunnig i och hur kunnig han är. Vidare ser jag,
att de med större lust går till det arbete, som de anser att man överlagt
med dem om och som lagts upp med hänsyn till deras egna råd. 8.16 Alla
medvetna godsägare är vidare mycket noga med att se till slavarna i tukthuset, att undersöka, om de är ordentligt kedjade, om platserna i förvaret
är tillräckligt säkra och rustade och om förvaltaren låtit antingen fängsla
eller frige någon utan ägarens vetskap. Ty båda företeelserna måste man
ge noga akt på, så att dels den, som familjefadern dömt till ett sådant
straff, inte blir frisläppt från sina bojor av förvaltaren utan densammes
tillstånd, dels förvaltaren inte friger någon han själv fängslat på eget bevåg, innan ägaren får reda på det. 8.17 Familjefadern bör i förhållande till
denna sorts slavar hålla så mycket noggrannare uppsikt, så att de inte behandlas orättvist i fråga om kläder eller annat som de erhåller, som de är
underställda flera personer, förvaltaren, arbetsledarna och fångvaktarna,
och därför är mer utsatta för att drabbas av orättvisor samt åter blir mera
att frukta, om de drabbas av grym eller girig behandling. 8.18 Därför frågar den omsorgsfulle ägaren både dessa och de frigående slavarna, som
man litar mera på, om de får vad de har rätt till efter sin ställning, och
han undersöker själv med sitt smaksinne kvaliteten på bröd och dryck
och granskar kläderna, tunikorna och fotbeklädnaden. Ofta bör han
också bereda dem tillfälle att beklaga sig över sådana, som behandlar
dem antingen grymt eller svekfullt. Lika ofta friger jag ibland dem, som
framför berättigade klagomål, som jag inskrider mot dem, som uppviglar
gårdsfolket till oroligheter eller som falskt klagar på sina arbetsledare,
och å andra sidan ger jag dem en belöning, som sköter sig ordentligt och
flitigt. 8.19 Mera fruktsamma slavinnor, vilka det bör lända till heder att
de fött ett visst antal barn, har jag givit frihet från arbete och ofta även
friheten, när de fått ett antal barn. Ty den, som hade tre barn, blev fri
från arbete, och den som hade flera blev dessutom frigiven.
Denna rättvisa och omsorg från familjefaderns sida bidrar i hög grad
till att öka kapitalet. 8.20 Han måste dock även komma ihåg att offra till
husgudarna, när han kommer från staden, och därefter genast, om det är
lämpligt, om inte, så följande dag se med egna ögon, besöka alla delar av
egendomen och bilda sig en uppfattning om det under hans frånvaro för-
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summats något i fråga om tukt och vaksamhet och om någon vinranka,
något träd eller del av skörden saknas. Vidare bör han gå över boskapen
och gårdsfolket och gårdens utrustning och redskap. Om han under flera
år börjat göra allt detta, kommer han, när han blir gammal, att ha en väl
inrättad ordning, och han kommer aldrig att bli så ansatt av levnadsår,
att han blir föraktad av slavarna.

9. Vilken kroppskonstitution hos slavarna
skall bestämmas för varje arbete
kap. 9

9.1 Något måste även sägas om för vilka arbetsuppgifter jag anser varje

typ av kropp eller läggning bör väljas. Till att sköta de mindre djuren bör
man välja dem, som är noggranna och skötsamma, ty båda dessa egenskaper betyder mera för detta uppdrag än kroppsbyggnad och styrka,
eftersom den uppgiften kräver noggrann uppsikt och insikt. 9.2 För en
oxdrivare är det dock inte tillräckligt med medfödd duglighet, hur nödvändig den än är, om nu inte hans starka röst och hållning gör att djuren
blir rädda för honom. Han bör dock styra sina krafter med mildhet, efter
som han bör vara mer skrämmande än grym, så att oxarna både lyder
hans order och lever längre, eftersom de inte utsätts för påfrestningen
av samtidigt arbete och piskrapp. Vad det finns för särskilda egenskaper
hos stallmästare och oxdrivare skall jag dock säga mera om på rätt ställe.
9.3 Nu får det vara tillräckligt med att ha påmint om att de förra inte
alls, de senare i hög grad är beroende av kroppskrafter och reslig fysik.
Man skall nämligen göra de allra längsta till plöjare, som jag sagt, både på
grund av det, som jag nyss antydde, och därför att det i hela lantbruket
inte finns något arbete, där en reslig man tröttas mindre, eftersom han
under plöjningen kan gå nästan rak, när han stödjer sig på plogstyret.
En diversearbetare kan vara av vilken kroppstyp som helst, bara han är
lämpad att arbeta. 9.4 Vingårdarna kräver inte så långa män som snarare
breda och armstarka, ty denna kroppstyp är mer lämpad för grävningar,
beskärningar och de andra momenten i deras skötsel. I detta åliggande
kräver lantbruket mindre noggrannhet än i övriga, eftersom vingårdsmannen bör arbeta dels tillsammans med andra, dels under en kontrollant och det ofta är det snabbare intellektet hos slarviga människor, som
förhållandena kring denna uppgift kräver. Den kräver nämligen en arbe
tare, som är inte bara stark utan även livlig och kvick, och därför sköts
vingårdarna mest av bundna slavar. 9.5 En skötsam man, som är lika rörlig, kommer dock oundvikligen att göra allt bättre än en slarvig.
Detta har jag infogat för att ingen skall tro, att jag hör till dem som
anser, att lantbruksarbetet hellre skall bedrivas av brottslingar än av hederligt folk. Jag är emellertid även av den åsikten, att arbetsuppgifterna

bok 1.9.6–1.9.9

inte skall röras ihop för gårdsfolket, så att alla sysslar med allting. 9.6 Ty
detta gagnar ingalunda lantbrukaren, antingen eftersom ingen anser, att
någon arbetsuppgift är hans egen, eller eftersom den, som har ansträngt
sig, inte gagnar sig själv utan alla och därför håller sig mycket borta från
arbetet. Ett fel i hanteringen kan likväl inte knytas till en viss person, när
uppgiften utförs av många. Av denna anledning bör plöjarna skiljas från
vingårdsarbetarna och vingårdsarbetarna från dem, som sköter träden11,
och dessa i sin tur från diversearbetarna. 9.7 Vidare skall grupperna inte
göras större 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 större mängd inte förryckte en
arbetsledares och kontrollants uppmärksamhet. 9.8 Om egendomen är
mer vidsträckt, skall dessa avdelningar fördelas över olika trakter och
arbetet delas upp på så sätt, att arbetarna dels inte arbetar ensamma
eller två och två, eftersom man inte så lätt har uppsikt över dem, när de
är spridda, dels inte heller flera än tio på ett ställe, så att inte var och en
tycker, att han inte har något med uppgiften att skaffa, när det är en så
stor skara. En sådan fördelning leder inte endast till en tävlan utan avslöjar också vilka som är lata. Då arbetet utförs under konkurrens tycks
det nämligen vara berättigat och fritt från invändningar att inskrida mot
dem som sviker.
9.9 Medan jag givit undervisning om det, som en blivande lantbrukare
särskilt måste ge akt på, alltså om hälsosamt läge, väg, grannskap, vatten,
placering av byggnader, storlek på godset, slag av arrendatorer och slavar
samt fördelning av plikter och arbetsuppgifter, har jag nu förvisso genom
detta kommit fram till själva skötseln av jorden, om vilken jag inom kort
skall säga mera i följande bok.
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Andra boken om lantbruk
Åkerbruksboken

Andra boken innehåller följande: Jorden blir varken gammal eller

trött, om man gödslar den. – Hur många slags mark det finns. – Hur många
slags jord det finns inom dessa marker. – Vilken jord som är mest att föredraga. – Hur skogbeväxt mark odlas upp och förvandlas till åkermark. – Hur
man känner igen en jord, som är fet och lämplig för spannmål. – Vad man skall
eftersträva och vad man skall undvika, när man plöjer marken första gången.
– Hur oxarna skall skötas, när de selas av efter arbetet. – Vid vilken tid varje
slags jord skall plöjas och plöjas om. – Hur en sädesåker skall gödslas. – Om
slagen av utsäde. – Om tidpunkterna för sådd. – Hur mycket utsäde man skall
använda av varje slag på ett plogland [1/4 ha]. – Hur en salt och vattensjuk jord
skall förbättras. – Hur säd skall väljas till utsäde. – Hur man efter sådden
bör sköta sädesåkrarna. – Om hackning. – Om ogräsrensning. – Vilket slags
jord passar till varje slags köks– och foderväxter. – Hur och med vilken arbetsinsats varje plogland [1/4 ha] med spannmål respektive andra växter sköts.
– Hur många arbetsdagar det behövs efter storleken på varje fält. – Vilka
köks- och foderväxter som är nyttiga för åkerjorden och vilka som skadar
den. – Om slagen av gödsel. – Vid vilka tider åkrarna skall gödslas. – Hur
man gör ängar av sädesåkrar. – Hur man sköter de etablerade ängarna. – Hur
slaget hö skall behandlas och lagras. – Hur man gör i ordning en tröskplats.
– Hur man genomför skörden. – Hur man skall genomföra tröskningen.
– Vad lantbrukare får göra på festdagar och vad de inte får göra.

1. Jorden blir varken gammal eller trött,
om man gödslar den

kap. 1

Du frågar mig, Publius Silvinus, om något som jag utan tvekan inte
vägrar att gå in på, nämligen varför jag i förra boken så genast och direkt
avvisade uppfattningen hos nästan alla, som behandlat åkerbruket, och
förkastade som felaktig uppfattningen hos dem som anser, att marken
blivit uttröttad och utsugen av att slitas på så länge och brukas under
lång tid och därför blivit åldrad. 1.2 Jag är ju inte ovetande om att du
hyser aktning för såväl övriga berömda lantbruksförfattares auktoritet
som särskilt för Tremelius <Scrofas>, som visserligen publicerat ett stort
1.1

bok 2.1.3–2.1.7

antal råd i lantbruksfrågor på ett samtidigt elegant och kunnigt sätt men
som dock, förledd av sin alltför stora tilltro till de tidigare författare, som
avhandlat samma sak, med orätt hävdade att jorden, allas vår moder,
blivit försvagad av ålderdom, liksom en varelse av honkön, och därför
förlorat förmågan att alstra avkomma. Det skulle jag också hävda, om det
överhuvud taget inte blev någon avkastning. 1.3 Ty människans ålderdom
förklaras inte ofruktsam, när en kvinna inte längre kan få trillingar eller
tvillingar, utan först när hon överhuvud inte kan få barn. Då de yngre
åren är förbi, får man, trots att ett långt liv återstår, inte tillbaka förmågan att få barn, vilken förvägrats den delen av livet. I motsats till detta ger
däremot en mark, som antingen självmant eller av någon slump lämnats i
fred en tid, bonden ett svar med god ränta för det den försummat. 1.4 Anledningen till den lilla avkastningen är alltså inte någon ålder hos jorden,
eftersom det ju inte funnes någon återvändo, när ålderdomssvagheten
verkligen inträtt och man varken kan grönska eller få mannakraft igen,
och det är inte ens någon trötthet hos jorden, som har minskat avkastningen för bonden. Ty en förståndig människa kan inte förledas till slutsatsen att, liksom det hos människorna följer en viss trötthet av att alltför
mycket ha ansträngt kroppen eller burit en viss börda, jorden så skulle bli
trött av att åkrarna odlats och bearbetats. 1.5 Vad är det då för orsak, säger du, till det som Tremelius <Scrofa> hävdar, nämligen att orörda och
skogsbeväxta platser ger rik skörd, när de först odlats upp, men därefter
inte svarar på samma sätt på odlarnas arbetsinsatser? Han förstår otvivelaktigt vad det är som händer, men han genomskådar inte varför det
sker. Det är nämligen inte därför att den är mera utvilad och yngre som
en obrukad mark, nyligen omgjord från skogsmark till sädesåker, bör
anses mera rikbärande, utan därför att den liksom har närts av rikligare
gödsling i form av många års löv och gräs, som naturen själv alstrade, och
därför är i stånd att lättare ge ifrån sig skördar och bringa till mognad.
1.6 Då däremot örternas rötter, sönderrivna av röjhacka och plog, och de
med yxan nedhuggna träden slutat att ge näring till sin moder genom
sitt gröna och de löv, som under hösten föll ned från buskar och träd
och brukade ligga på marken, därefter vändes ner av plogarna, blandades
ner och upptogs av det djupare jordlagret, vilket ofta är magrare, följer
därav att jorden berövas de tidigare näringsämnena och blir magrare.
1.7 Det är alltså inte på grund av någon trötthet, som så många trodde
förr i tiden, eller på grund av hög ålder utan på grund av vår egen slöhet,
som åkrarna inte svarar så välvilligt på våra insatser. Man kan nämligen
få en större avkastning, om jorden återställs med en återkommande, i rätt
tid given och anpassad gödsling. Då jag i förra boken lovade att tala om
behandlingen av den, skall jag nu avhandla detta ämne.
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bok 2.2.1–2.2.6

2. Hur många slags mark det finns
kap. 2

2.1 De, som är mest insatta i lantbruket, Silvinus, har uppgivit att det

finns tre klasser av mark, nämligen slätt, kullar och berg. De var mest
tilltalade av slätt, som inte låg på en helt jämn och vågrät nivå utan sluttade en aning, av kullar, som steg milt och mjukt, samt av berg, som var
höga och branta men dock skogbeklädda och bevuxna med örter.

Hur många olika slags jord det sedan
finns inom dessa klasser av mark
2.2 Inom var och en av dessa klasser av mark finns det sex slag av jord,

fet eller mager, lucker eller tät, fuktig eller torr, och då dessa egenskaper
blandas sinsemellan och växlar ger de upphov till ett stort antal olika
jordar. Det är inte en lantbrukslärares sak att räkna upp alla dessa. Det
är ju inte vetenskapens sak att ett och ett gå igenom alla slag, vilka är
oräkneliga, utan1 ge sig in i dessa olika klasser, vilka lätt kan sammankopplas med hjälp av tankeförmågan och en beskrivning i ord.

Vilken jord som är mest berömvärd
2.3 Man måste sålunda tillgripa en sorts kombinationer av sinsemellan

olikartade egenskaper, vilka grekerna kallar syzygiai enantioteton, vi med
viss täckning ”kombinationer av motsatser”. Det måste först betonas, att
av allt, som jorden frambringar, trivs flera slag på slätten än på kullarna
och flera på den feta jorden än på den magra. 2.4 Om de torra och fuktiga
har jag inte riktigt utrönt, vilken som är överlägsen i fråga om antal slag,
eftersom det på båda ställena finns nästan oräkneligt många, som trivs
på torra respektive på fuktiga ställen. Av dessa finns det dock ingenting,
som inte kommer fram bättre på lucker jord än på tät. Detta tillfogade
även vår skald Vergilius, när han även framfört annat berömmande om
en rikbärande åker, <med följande ord>:
lucker mylla (just sådan det är som är mål för vår plöjning).2
Ty odling är ingenting annat än att luckra och gödsla jorden. 2.5 Därför
ger den jord störst avkastning, som samtidigt är fet och lucker, eftersom
den ger mest och kräver minst, och det den kräver ordnar man med ytterst litet arbete och kostnad. En sådan jordmån måste alltså med rätta
anges som den förnämsta. Den närmast därefter är den, som är tät och
samtidigt fet, eftersom den belönar odlarens insats och arbete med en
stor skörd. 2.6 En fuktig jord kommer på tredje plats, eftersom den kan
lämna skörd utan någon insats alls. Cato sade, att denna var den bästa,
han som särskilt satte avkastningen från slåtterängarna framför allt
annat, men jag talar nu om skötsel av jord, inte om jord som lämnas

bok 2.2.7–2.2.11

obearbetad. 2.7 Det finns ingen jord som anses sämre än den som samtidigt är torr, tät och mager, eftersom den, samtidigt som den hanteras
med svårighet, inte ger motsvarande avkastning ens när den bearbetats
eller, om den lämnas i fred, inte räcker till ordentligt vare sig för slåtter
äng eller för betesmark. Antingen denna mark bearbetas eller lämnas i
fred har odlaren anledning ångra sig, och han bör sky den som pesten.
Ty den förra metoden medför döden, den senare hungersnöd, dödens
mycket otäcke följeslagare, om vi då litar på de grekiska sångmörna som
sjunger:
Ömkligast dock är av hunger att dö.3

Hur skogsbeklädd mark
odlas upp och blir till åker
2.8 Men nu skall jag först hellre tala om den mera rikbärande jorden, för

vilken jag måste presentera två behandlingssätt, nämligen ett för odlad
jord och ett för skogsmark. Jag skall först tala om hur man förvandlar
skogbevuxen mark till åkrar, eftersom det att ställa i ordning en åker
kommer tidigare än att sköta den.
Låt oss alltså betrakta ett obrutet stycke land och fråga oss, om det är
torrt eller fuktigt, klätt med träd eller brutet med stenar, klätt med tåg
och gräs eller övervuxet med ormbunkar4 eller andra buskar. 2.9 Om det
är fuktigt, måste överskottet på väta först ledas bort med hjälp av diken.
Jag känner till två sorter av dessa, täckta och öppna. På platser med täta
och kalkhaltiga jordar lämnas de öppna, men där jorden är mera lucker
görs några öppna, medan andra görs osynliga, så att de löper ihop till
sidorna av5 de öppna dikena. Det är dock lämpligt att göra dem bredare i
övre delen, med sluttande kanter och längst ner trängre, liksom omvända
täcktegel. Ty de, vars sidor är lodräta, skadas snabbt av vattenflödet och
fylls av att den övre jorden rasar ned. 2.10 Å andra sidan bör de täckta
dikena döljas genom att man gör tre fot [90 cm] djupa fåror, och då dessa
till halva höjden fyllts med krossade stenar eller rent grus, fyller man
upp dem till marknivå genom att lägga på den jord, som grävts bort. Om
man inte har stenar eller grus, skall man av ris göra liksom ett rep av den
tjocklek, som fårans botten kan ta emot, när det passats in och tryckts
ner i det trånga utrymmet. 2.11 Sedan skall det sträckas ut på botten på så
sätt, att man ovanpå trampar till ett lager av barr från äkta cypress, pinje
eller, om det inte finns sådana, andra <barr>träd och täcker med jord. I
början och slutet av fåran skall på båda ställena en sorts små broar sättas
upp, två stenar i stil med dörrposter och en sten ovanpå, så att en sådan
konstruktion liksom bär upp kanten och inte vattnets inlopp och utlopp
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förhindras. Skogsbeklädda och buskiga marker kan man behandla på
två sätt, antingen ta bort träden helt och hållet med rötterna och forsla
bort dem eller, om de inte är så många, bara hugga ned dem, bränna dem
och plöja ner askan. 2.12 Det är lätt att hantera en stenig mark genom att
plocka bort stenarna, och om det finns en stor mängd av dessa, bör man
belägga en del av fältet med en sorts rösen, så att det återstående blir
snyggt, eller också bör stenarna grävas ner i en djupt grävd fåra. Detta
senare bör dock göras endast om arbetskraften är billig. 2.13 Bekämpning
av tåg och gräs sker genom omgrävning, av ormbunke genom frekvent
uppryckning, som även kan ske med hjälp av plogen, eftersom den dör,
om den inom två års tid rycks upp flera gånger. Detta kan gå ännu snabbare, om man samtidigt gödslar och sår vitlupin eller bondböna, så att
man avhjälper denna brist hos jorden med någon intäkt för egen del. Det
är nämligen ett faktum, att ormbunke lättare utrotas genom sådd och
gödsling. Om man med en skära tar av dem, som kommer upp i efterhand, vilket till och med ett barn kan göra, förbrukas dess livskraft inom
den tid jag nämnde. 2.14 På metoden att ställa i ordning obruten mark
följer emellertid nu skötseln av jord, som legat i träda, om vilken jag snart
skall säga vad jag anser, om jag först fått ge dem, som är intresserade av
plöjd jord, ett antal föreskrifter, som de först måste tillägna sig.

Hur man känner igen en fet
och bördig sädesåker
Jag är medveten om att de flesta av de gamle, som skrivit om lantbruket,
som vedertagna och säkra tecken på en fet och för spannmål rikbärande
åkerjord angivit sötma hos jorden själv, växande örter och träd samt svart
eller askgrå färg. 2.15 Om det andra hyser jag ingen avvikande mening,
men angående färgen kan jag inte tillräckligt förundra mig över att såväl
andra som även Cornelius Celsus, en man väl insatt inte blott i jordbruk
utan även i allt som rör naturen, tagit så miste i fråga om uppfattning
och betraktande, att alla dessa sankmarker och alla dessa saltängar, vilka
brukar domineras av de nyss nämnda färgtonerna, undgått hans blickar.
2.16 Det är inte en slump att vi inte ser något fält, som innehåller stillastående väta och som inte tillika är av svart eller askgrå färg, om jag nu inte
själv tar miste när jag anser, att det i jord, som är dominerad av kalkhaltig
sumpmark eller av bitter väta, eller i saltängarnas strandnära områden
inte kan komma upp några rika skördar av spannmål. Men detta misstag
hos de gamle är alltför uppenbart för att behöva vederläggas med flera
bevis. Färgen är alltså inte något vittne som en pålitlig källa till kvaliteten
på plöjd mark. 2.17 Därför bör man bedöma en sädesåker, alltså en fet
jord, snarare efter andra egenskaper. Ty precis som de starkaste nötkrea-
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turen har olika och nästan oräkneliga färger, så har också de kraftigaste
jordarna fått ett stort antal olika färger. Därför bör man se till att den
jord, som man avser att bearbeta, är fet. 2.18 Enbart detta är dock för lite,
om den saknar sötma, och man har möjlighet att komma underfund med
båda dessa saker på ett mycket enkelt sätt. Ty en jordklump fuktas med
lite vatten och kramas i handen, och om den då är klibbig, fastnar den,
hur lätt den än trycks ihop, och <tycks>
på tjärans vis bli seg och klibbig vid provet6,
som Vergilius säger, och den finfördelas inte, då den kastas ner på marken. Alla dessa tecken upplyser oss om att det i en sådan jord finns en
naturlig saft och fetma. 2.19 Men när man skall lägga tillbaka uppgrävd
jord i fårorna och trampa till igen, är det säkert att jorden är fet, om den
liksom har pöst upp i någon sorts jäsning, men om jorden inte räcker till,
är den mager, och om jorden fyller upp till i nivå med omgivande mark, är
den medelmåttig. Dock kunde det som jag nu angivit inte verka särskilt
sant, om det är svartjord, vars kvalitet man bättre bedömer efter avkastningen. 2.20 Man skall även på följande sätt undersöka smaken på jorden:
Från den del av fältet, som man är minst nöjd med, skall torvor grävas
upp och blötas upp i ett lerkärl, blandas med sött vatten, silas ordentligt
liksom vin med bottensats och sedan undersökas med tungan. Ty man
skall ange, att sådan smak, som denna vätska har efter denna procedur,
sådan har även den jorden. Utom detta försök finns det dock även många
tecken som visar, att en jord är både söt och lämplig för spannmålsodling, som att där växer tåg, italienskt rör, gräs, klöver7, sommarfläder,
björnbär, slån och åtskilliga andra växter, kända även för dem som söker
efter vatten, vilka inte kommer fram, om där inte finns sött grundvatten.
2.21 Man bör dock inte heller vara nöjd med att utgå enbart efter hur
markytan ser ut vid första anblicken, utan man bör noggrant undersöka
egenskaperna hos jorden därunder, alltså om den består av matjord eller
inte. För spannmål räcker det om jorden är lika god ner till två fots [60
cm] djup, och för träd är det tillräckligt med ett djup om fyra fot [120 cm].
Då man undersökt detta, skall man göra i ordning åkern för sådd. Det
är dock av mycket stor betydelse för avkastningen att åkern bereds noggrant och kunnigt. Därför är det mycket viktigt att beskriva hur detta
arbete går till, något som lantbrukarna kan följa som en regelsamling och
föreskrift, när det gäller att plöja åkrarna.
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Vad man skall eftersträva och vad man
skall undvika, när marken
plöjs första gången
2.22 Det är alltså lämpligt att ha oxarna stramt okade under arbetet, så

att de ser ståtligare ut, när de går högresta och med lyftade huvuden, deras halsar ansträngs mindre och oket ligger bättre på deras nackar. Detta
är nämligen den sorts ok, som är mest omtyckt. Ty det som tillämpas i en
del provinser, att oket binds fast vid hornen, avvisas av nästan alla, som
skrivit föreskrifter åt lantbrukare, och det inte utan skäl. 2.23 Djuren kan
nämligen lägga mer kraft med nacken och bringan än med hornen, och
på vårt sätt anstränger de sig med hela kroppens massa och tyngd, men
på det andra plågas de av att deras huvuden dras bakåt och uppåt. De kan
då nätt och jämnt skrapa markens översta skikt med en ganska lätt plog
och arbetar med mindre plogar, därför att de inte förmår att bryta upp
djupt omgrävda fåror i trädorna. Då man lyckas med detta, drar allt, som
grönskar, stor nytta av det, ty när fårorna plöjts djupa, blir också avkastningen större på spannmål och träd, eftersom de får bättre tillväxt. 2.24
Även i detta är jag alltså av en annan mening än Celsus, som undviker
kostnaden, som givetvis är större när djuren är större, och som anser, att
man skall bereda jorden med små plogbillar och plogträn8 för att kunna
klara det med mindre oxar. Han vet då inte, att man har mer att vinna
än att förlora på att få stor avkastning, om man skaffar större oxar, och
detta särskilt i Italien, där ett fält, som är planterat med vinstockar, som
stöds av träd, och med olivträd behöver luckras och bearbetas djupare,
så att dels plogen skär av vinstockarnas och olivträdens översta rötter,
de som är till men för skörden, om de är kvar, dels de djupare rötterna
lättare kommer åt näringen i vattnet, om jorden bearbetats djupare. 2.25
Dock kan Celsus’ metod passa Numidien och Egypten, där marken i
regel är fri från träd och man endast besår den med spannmål, och en
sådan jord, som är lucker av fet sand och liknar lös aska, är det tillräckligt
att bearbeta med mycket lätta redskap. Oxdrivaren skall dock gå i det
upplöjda och i varannan rad hålla plogen sned, i varannan plöja lodrätt
och fullt ut men på så sätt, att han inte någonstans lämnar någon rå
och orörd jord, det som bönderna kallar scamnum [balk]. 2.26 Då oxarna
kommer till ett träd, skall han hålla in dem kraftigt och sakta ner dem,
så att inte plogen, när den med stor kraft törnar emot någon rot, rycker
till i deras halsar eller oxen stöter hornet kraftigt mot stammen eller med
ändan på oket kommer åt stammen och bryter av någon gren. Han skall
skrämma oxarna mer med rösten än med piskan, och slag får endast vara
den sista utvägen, om de vägrar att arbeta. Han bör aldrig driva på en
oxe med en pik, ty det gör djuret vanställt och motsträvigt, men han kan
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ju ibland driva på den med piskan. 2.27 Han bör dock inte heller stanna
mitt på långfåran utan ge plats för vila längst upp, så att oxen snabbare
avverkar hela längden av hopp om en rast. Det är dock inte förenligt med
god hantering av djuren att göra fåran längre än 120 fot [36 m], eftersom
de tröttas mer än rimligt, där detta mått överskrids. 2.28 Då han kommer
till vändningen, skall han skjuta fram oket på främre delen av nacken och
hålla in oxarna, så att deras halsar kyls av. Dessa hettas snabbt, om de
inte ofta luftas, och av det kommer senare svullnader och sår. Oxdrivaren
bör också använda hackan lika mycket som plogen och gräva bort och
hålla efter de avbrutna kvistar och högt växande rötter, som väver igenom
på ett fält, där det växer vinstockar stödda av träd.

3. Hur oxarna bör skötas, när de
okats av efter arbetet
3.1 Då oxdrivaren okat av oxarna efter arbetet, skall han tjudra dem, rykta

dem och med handen massera ryggen samt luckra upp hårremmen och
inte låta denna klibba fast vid kroppen, ty det är något som är mycket
skadligt för dragdjuren. 3.2 Han skall vidare massera halsarna och hälla
vin i deras gap, om de är varma, men det är tillräckligt att ge varje djur en
sextarius [0,55 l]. Det är dock olämpligt att binda oxarna vid krubborna
innan de slutat svettas och flåsa. Då det därefter är dags att utfodra dem,
är det lämpligt att inte ge dem mycket eller allt av fodergivan utan i delar
och lite allteftersom. Då de ätit detta första, skall de föras till vattenhon
och lockas med visslingar, så att de dricker ordentligt, och därefter skall
de föras tillbaka till krubban och få äta sig mätta på en större mängd
foder. Så här mycket är det tillräckligt att ha sagt om oxdrivarens åliggande. Nu följer, att jag också skall ge föreskrifter om de rätta tidpunkterna för att bearbeta jorden.

kap. 3

4. Vid vilka tidpunkter varje slags jordmån bör plöjas och plöjas om
4.1 Feta fält, som håller kvar vatten längre, skall plöjas då årstiden redan

börjar bli varm, när fälten redan frambringat allt ogräs men dessas frön
inte blivit mogna. De bör dock plöjas med så talrika och täta fåror, att det
knappast inte går att urskilja åt vilket håll plogen har gått, eftersom det
är på detta sätt som alla ogräsrötter sönderdelas och dödas. 4.2 Men genom talrika omplöjningar bör också trädesåkern lösas upp till fint stoft,
så att den inte behöver någon harvning alls eller endast en mycket lätt
sådan, när man har sått. Ty de gamla romarna sade, att den åker är dåligt
beredd, som måste harvas när sådden har ägt rum. 4.3 Huruvida åkern
plöjs på rätt sätt bör lantbrukaren ofta undersöka, och det inte bara med
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synen, som luras av att balkarna ofta döljs av jord som lagts över dem,
utan även med känseln, som inte kan luras så lätt, om man med stadig
kraft sätter in en käpp från sidan in i fårorna. Om den går igenom jämnt
och utan hinder, är det obestridligt att hela jordlagret blivit omrört, men
om något hårdare parti tar emot, när den går ner, visar detta att där finns
obearbetad trädesåker. Då oxdrivarna ser att detta görs gång på gång, ser
de till att inte lämna balkar. Därför bör blöta åkrar plöjas efter 13 april.
4.4 Då de blivit plöjda vid den tiden bör de vila i sjuttio9 dagar och därefter plöjas om ungefär vid sommarsolståndet, som ligger 24 eller 25 juni,
och därefter plöjas ytterligare en gång omkring 1 september. Det råder
nämligen enighet bland dem, som är insatta i detta, att man inte bör
plöja under den tiden från sommarsolståndet, om nu inte jorden blivit genomblöt av stora, plötsliga och liksom vintriga regnskurar, vilket ibland
händer. 4.5 I så fall är det ingenting som hindrar att en trädesåker bearbetas i juli månad. När man än har för avsikt att plöja, skall man ge akt
på att inte åkern är lerig, när man plöjer, eller halvvåt av små skurar, och
den jorden kallar lantbrukarna varius [skiftande] och cariosus [murken].
Så blir det när efter långa torkperioder lätt regn fuktat den övre delen
av torvorna men inte nått det därunder. Ty fält, som behandlas när de är
fulla av slam, kan man sedan inte bearbeta mera under hela året, och de
är inte heller lämpliga att vare sig så, harva eller plantera i. Å andra sidan
drabbas de skiftande [ojämnt fuktade] åkrar, som man bearbetat, av tre
års ofruktsamhet. 4.6 Man måste därför följa en medelväg, när det gäller
att plöja, så att åkrarna varken saknar väta eller är rika på vatten, ty väta
i övermått, som jag sade, gör dem dyiga och leriga, men de som torkat
ut under torrperioderna kan inte skötas på rätt sätt. Ty antingen hejdas
plogens spets av den hårda jorden eller, om den ändå kommit igenom på
något ställe, så finfördelar den inte jorden utan sliter upp stora torvor.
Då dessa ligger i vägen och hindrar, kan inte åkern plöjas om på rätt sätt,
eftersom plogbillen drivs upp ur fåran av dessa tunga torvor precis som
om där låg murar i vägen. Därav blir följden, att det bildas balkar även
när man plöjer för andra gången, och att oxarna ansträngs mycket hårt på
grund av detta ogynnsamma arbete. 4.7 Härtill kommer att all jord, hur
bördig den än är, har liksom ett magrare lager under sig och att de stora
torvor, som bildats, liksom drar till sig detta, varav blir följden att den
magrare jorden, som blandats med den feta, gör att skörden blir mindre
riklig. Så belastas odlarens räkenskaper även av att det blir så litet resultat
av arbetet. Ett normalt resultat av arbetet kan nämligen inte uppnås, när
marken blivit hård. 4.8 Därför menar jag, att man under torrperioderna
skall plöja om det, som redan är plöjt, men i övrigt invänta regn, som gör
bearbetningen lätt, när jorden blivit fuktig. Men ett plogland [1/4 ha] av
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en sådan jord behandlas färdigt på fyra dagar, ty det plöjs första gången
bekvämt på två dagar, plöjs om första gången på en dag och för andra
gången på tre fjärdedels dag, och utsädet sprids ut i fårorna på en fjärdedels arbetsdag. Fårorna kallar lantbrukarna även porcae [svinryggar],
när man har plöjt på ett sådant sätt att det mellan två fåror, som är lite
längre ifrån varandra, finns en hög, som erbjuder en torr plats åt utsädet.
4.9 Kullar med fet jord bör man efter sådden av tremånadersgrödorna
plöja under mars månad men, om milt klimat och torrt läge råder till detta, redan under februari, och därefter bör man plöja en andra gång från
mitten av april och ända till sommarsolståndet samt därpå plöja en tredje
gång i september omkring höstdagjämningen. Ett plogland [1/4 ha] av
en sådan jord behandlas på lika många mandagar som de fuktiga fälten.
4.10 När man plöjer, skall man dock särskilt observera att kullens sluttning alltid fåras på tvären. Ty på detta sätt motverkar man nackdelarna
av att arbeta i motlut, och djurens och människornas arbete minskas
mycket lämpligt på detta sätt. Varje gång den skall plöjas är det dock
lämpligt att lägga fåran snett än åt den högre sidan, än åt den lägre, så
att man skär upp den åt båda håll och inte alltid hanterar jorden i exakt
samma spår. 4.11 En mager åker, som är plan och rik på väta, skall första
gången plöjas i slutet av augusti, och därefter bör den plöjas igen i september och vara beredd för sådd omkring höstdagjämningen. Arbetet
med denna sorts jord är lättare och därför går det inte åt så många mandagar, ty tre räcker för ett plogland [1/4 ha]. På samma sätt bör magra
kullar inte plöjas på sommaren utan omkring 1 september, ty om jorden
plöjs före detta datum bränns den, trött och utan väta, av sommarsolen
och har inga krafter kvar. Därför plöjs den bäst mellan 1 och 13 september
och genast därefter ytterligare en gång, så att den kan sås i anslutning till
de första regnen vid höstdagjämningen, och en sådan åker bör inte besås
i såfåror utan i plogfåror.

5. Hur en sädesåker bör gödslas
5.1 Innan man plöjer en mager jord andra gången är det lämpligt att

gödsla den, ty den blir fet av det liksom <ett djur> av foder. På plan
mark lite glesare men på kullarna lite tätare skall högar av gödsel, ungefär
fem skäppor [44 l] i varje, placeras ut, och på den plana marken är det
tillräckligt att lämna åtta fots [2,4 m] avstånd åt båda håll, på kullen
två fot mindre [1,8 m]. Detta bör dock göras när månen är i avtagande.
5.2 Det befriar nämligen spannmålen från ogräs. Ett plogland [1/4 ha],
som gödslas med den större givan, kräver 24 foror, med den mindre 18.
Dyngan skall sedan genast spridas ut, plöjas ner och myllas igen, så att
den inte tappar sin kraft av solens hetta och så att jorden, som den blan-
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dats in i, blir fetare av det gödselmedel jag nyss nämnde. Då man skall
fördela högarna av gödsel på fältet, skall man således inte lägga ut en
större mängd än vad oxdrivarna kan mylla ner på samma dag.

6. Om slagen av utsäde
kap. 6

kap. 7

6.1 Eftersom jag har beskrivit, hur man skall bereda jorden för sådd,

skall jag nu gå igenom slagen av utsäde. De förnämsta och nyttigaste för
människorna är sädesslagen durumvete och emmervete. Man känner till
många slags durumvete, men av dem bör man särskilt så den som kallas
engelskt vete, eftersom det utmärker sig både i vikt och utseende. 6.2
Därnäst måste man sätta det vanliga vetet, ett slag som är förträffligt
vid bakning men kommer på andra plats i fråga om vikten. Det tredje
slaget är tremånadersvetet, som är mycket omtyckt bland lantbrukarna,
ty när på grund av regnperioder eller av andra anledningar den tidiga
sådden inte kunde genomföras, så tar man sin tillflykt till detta. Även
detta är ett slag av det vanliga vetet. De andra slagen av durumvete är
det överflödigt att tala om här, om nu inte några är tilltalade av en rik
variation på skörden och tom skrytsamhet. 6.3 Av emmervete ser vi oftast
i bruk fyra slag, det emmervete som kallas Clusinum, ljust och vitt att se
på, det emmervete som kallas Vennuculum, ett rödaktigt och ett vitt men
båda med större vikt än Clusinum, och så ett tremånadersslag som kallas
Halicastrum, och det är enastående i vikt och kvalitet. 6.4 Men dessa slag
av durumvete och emmervete bör av den anledningen finnas i lantbrukarnas medvetande, att det är sällan som någon åker är så placerad, att
man kan vara nöjd med att ha ett enda sädesslag, eftersom det ju alltid
finns något parti, som är antingen för surt eller för torrt. Durumvete går
dock bättre på en torr plats, och emmervetet störs mindre av väta.
7.1 Medan det finns ett stort antal arter av köks- och foderväxter synas
följande vara mest omtyckta och till nytta för människorna: Bondböna,
lins, ärt, ögonböna, kikärt, hampa, hirs, kolvhirs, sesam, vitlupin och även
lin och tvåradskorn, eftersom korngrynsgröpe görs av det. På samma sätt
är de bästa av foderväxterna blålusern och bockhornsklöver och likaså
fodervicker. 7.2 Därnäst bäst är stäppvial, linsvicker och blandfoder, som
bygger på tvåradskorn. Men jag skall först orda om dem, som sås för vår
skull, och då påminna om den gamla föreskriften, där man uppmanas
att på kalla ställen så sent, på medelvarma lite tidigare och i varma lägen
allra först. Nu skall jag dock ge instruktioner närmast för ett tempererat
läge.
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Om tidpunkterna för sådd
8.1 Vår skald [Vergilius] föreslår, att man inte skall så emmervete och inte

heller durumvete förrän <stjärnbilden> Plejaderna har gått ned, vilket
han själv uttryckt i verser på följande sätt:
Men är det vete du önskar som skörd och den härdiga spälten,
om det är grödor med ax du vill ha, då måste du vänta
tills Sjustjärnornas bild om morgonen och Ariadnes
brinnande krona om hösten har lämnat himmelens fäste.10

8.2 Men de döljs på den trettioandra dagen efter höstdagjämningen, vil-

ken är ungefär lika med 23 september. Därför bör man förstå det så,
att durumvetet sås under 46 dagar från <stjärnbilden> Plejadernas nedgång, som äger rum 23 oktober, och sedan framåt till vintersolståndet.
Ty insiktsfulla lantbrukare iakttar den regeln, att de under femton dagar
före vintersolståndet och lika många efter detta varken plöjer eller beskär
någon vinstock eller något träd. Jag vill dock nu inte neka till att sådden
bör gå till så på en medelvarm och inte särskilt fuktig mark. 8.3 Däremot
bör man på fuktiga ställen och i magra, kalla eller till och med skuggiga
lägen så före 1 oktober,
då myllan är torr och molnen ej flödar av regnet,11
så att spannmålets rötter hinner bli kraftiga, innan de utsätts för vinterns
regn eller kyla och frost. Hur i rätt tid man än lyckats genomföra sådden,
måste man likväl se till att göra i ordning öppna såfåror och täta fåror för
vattnet, som många kallar elices [avledare], och leda bort allt vatten till
dessa rännor och därefter bort från åkern. 8.4 Jag är heller inte ovetande
om att vissa gamla författare föreskrivit, att man inte skall beså åkrarna
förrän jorden blivit genomvåt av regn, något som jag inte betvivlar är till
större gagn för odlaren, om det inträffar vid en tidig tidpunkt. Om däremot regnen är sena, vilket inte inträffar så sällan, är det rätt att anförtro
fröet åt åkern, även om den är aldrig så torr, och så gör man också i vissa
provinser, där klimatet är sådant. Ty det som spritts ut och myllats ner i
torr jord förstörs inte, lika lite som när det ligger lagrat i magasinet, och
när sedan regnet kommer, så börjar en yta, som det tar många dagar att
så, att gro på en och samma dag. 8.5 Tremelius <Scrofa> försäkrar dessutom, att det man sått inte brukar bli anfallet av fåglar och myror innan
det börjar regna, så länge marken är torr av sommarens klara väder, och
jag har också själv provat detta och hittills funnit det vara sant. Det är
dock bättre att så emmervete på en sådan åker än durumvete, eftersom
det har ett fröskal, som omger fröet, som är hårt och hållbart mot en
längre tids fukt.
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9. Hur mycket utsäde man skall använda
på ett plogland av varje slags gröda
9.1 Ett plogland [1/4 ha] av fet jord kräver i regel fyra skäppor [35 l] durumvete, en medelgod fem [44 l]. Av emmervete kräver det nio skäppor
[79 l], om jorden är bördig, och tio [88 l], om den är medelgod. Fastän
det inte råder någon enighet bland författarna om dessa mängder, har
dock min praktiska erfarenhet lärt mig, att detta mått är bäst. Om någon inte vill följa detta, så får han tillämpa föreskrifterna hos dem som
lär ut, att ett bördigt fält skall sås med åtta skäppor [70 l] durumvete
och lika många av emmervete, och som anser, att medelmåttiga jordar
skall erbjudas utsäde i förhållande till detta. 9.2 Jag vill dock inte alltid
tillämpa ens den mängd som jag nyss nämnde, eftersom förhållandena i
fråga om plats, tidpunkt eller väderlek ändrar mängden. Platsen inverkar
sålunda, allt efter om spannmålen sås på slät mark eller på kullar och om
dessa är feta, medelmåttiga eller magra. Tidpunkten inverkar efter om
man sår spannmålen på hösten eller i början av vintern, ty det är möjligt
att så glesare, när man sår tidigt, och den senaste sådden kräver en tätare
giva. Väderleken inverkar, efter om den är regnig eller torr, och den förstnämnda drar samma som tidig sådd, den sistnämnda samma som sen.
9.3 Alla sorters spannmål trivs utmärkt på ett öppet fält, sluttande mot
solen, solbelyst och luckert. En kulle ger nämligen visserligen ett något
kraftigare tvåradskorn men ger mindre avkastning av durumvete. En tät,
kalkhaltig och fuktig jord är inte olämplig att odla vintervete och emmervete på. Tvåradskorn står inte ut med annan jord än lucker och torr.
9.4 De tidigare nämnda vill ha en jord, som vartannat år brukas, vartannat vilar sig, och som är så bördig som möjligt; det sist nämnda kräver
ingen medelmåttig jord, ty den sås på både den fetaste och den magraste
jorden. De först nämnda tål påfrestningen, även om man sått dem efter
långvariga regn, om man är tvungen till det, hur lerig och våt jorden än
är; det sist nämnda dör, om man anförtror det åt lerig jord. 9.5 Av vete
eller durumvete är det emellertid, om jorden är medelmåttigt kalkhaltig
eller våt, nödvändigt att ta lite mer än fem skäppor [44 l] till sådd, som
jag just förut nämnde. Men om jorden är torr och lucker, krävs fyra skäppor [35 l], och detta på såväl fet som mager jord, eftersom tvärtemot den
som är mager endast kräver lika mycket utsäde. 9.6 Ty om man inte sår
glest, kommer det upp odugliga små strån. Men där sådden kommer upp
med flera strån ur ett frö blir det en tät växt, även om man sått glest. För
övrigt bör man inte heller vara okunnig om att en åker, som planterats
med träd som stöd för vinrankor, drar en femtedel till så mycket utsäde
som en tom och öppen åker.
Hittills talar jag om höstsådd. Den anser jag nämligen vara den bästa.
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9.7 Det finns dock en till, när man är tvungen till det, och den kallar bön-

derna för tremånadersgrödan12. Den tillämpar man med rätta i mycket
kalla och snöiga lägen, där sommaren är fuktig och utan hetta, men i
andra lägen är den sällan framgångsrik. Dock skall man lämpligen genomföra den snabbt och i alla händelser före vårdagjämningen, och om
platsens och vädrets förhållanden så medger, kommer den upp bättre, ju
tidigare man sått. 9.8 Det finns nämligen inte något sädesslag, som till sin
natur är tremånaders, vilket många har trott, ty samma slag växer bättre,
om man sår den på hösten. Det finns emellertid icke desto mindre några,
som är bättre än de övriga, vilka tål värmen på våren, såsom vetet, det galatiska kornet, halicastrum och fröet för marsisk bondböna. Ty de övriga
härdiga sädesslagen bör i tempererade trakter alltid sås före vintern.

Hur en salt och vattensjuk mark botas
Ibland brukar dock jorden spy ut en salt och bitter fukt, som förstör
sådden, hur mogen den än såtts, med sitt giftiga flöde och i varma lägen
medför, att det inte växer någonting på fälten. 9.9 En sådan yta måste
man ange med lämpliga markörer, så att man i rätt tid kan bota den
från brister av detta slag. Ty där antingen fukt eller något annat skadligt
dödar spannmålen, där är det lämpligt att strö ut duvgödsel eller, om
det inte finns sådan, barr av äkta cypress och plöja ner det. Det är dock
mycket viktigt att leda bort all väta därifrån genom att gräva en fåra, ty
annars blir de nyss nämnda motmedlen verkningslösa. Somliga kläder
den tre skäppor [25 l] stora såskäppan med skinn av hyena och sår ur den,
när utsädet legat däri en tid. De tvivlar inte på att det utsäde kommer
upp, som såtts på det sättet. 9.10 Det finns även vissa underjordiska skadedjur, som dödar säden genom att gnaga av rötterna. För att inte detta
skall ske, finns det ett botemedel, om man i vatten blandar saften av en
växt, som bönderna kallar sedum [fetknopp], ty utsädet får ligga i detta en
natt och sås därefter. Vissa späder ut saften av en sprutgurka och en riven
rot av samma växt med vatten och anförtror utsädet åt jorden, sedan det
fuktats däri på samma sätt. Andra återigen blöter igenom fårorna med
vatten eller osaltad olivdrägg, när säden redan börjat bli angripen, och
driver på så sätt bort de skadliga djuren.

Hur man bör välja ut utsäde till sådd
Därefter har jag det att lära ut, att man efter skörden skall sörja för det
blivande utsädet redan på tröskplatsen. 9.11 Ty, som Celsus säger, där
avkastningen är medelmåttig, skall man lägga undan de bästa axen och
lagra kärnorna ur dem på ett särskilt ställe. När det dock blivit en större
skörd skall allt, som tröskats fram, rensas med ett såll, och det, som då
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på grund av sin storlek och vikt blir kvar i botten av sållet, skall sparas
till utsäde. Ty detta är det allra viktigaste, eftersom spannmålen gradvis
försämras även på torra platser, även om det går snabbare på fuktiga, om
man inte har omsorg om detta. 9.12 Ty det råder inget tvivel om att det
kan komma ett icke kraftigt frö ur sådant som är kraftigt, men det är
uppenbart att det, som en gång kommit upp ur svagt utsäde, aldrig kan
få kraft. Därför har Vergilius sagt bland annat följande om utsäde på ett
förträffligt sätt:
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. Det är som om ödet
tvingade allt att försämras och hjälplöst glida tillbaka.13
9.13 Om ett rödaktigt korn har samma färg inuti, när man skär itu det,

tvekar man inte att anse det felfritt. Det, som på utsidan är vitaktigt
och helt vitt inuti, bör emellertid anses vara lättviktigt och odugligt. Det
vanliga vetet bör dock inte lura oss lantbrukare med att verka önskvärt,
ty det är en avart inom durumvetet, och fast det är bättre i fråga om
färgen, så är det underlägset i fråga om vikt. På fuktiga ställen kommer
det dock upp bra, och därför är det mer lämpat för vattenrika lägen.
Däremot bör man inte leta efter det långt bort eller med stor svårighet,
ty allt durumvete förvandlas till vanligt vete efter tredje sådden på vattensjuk mark. 9.14 Näst efter dessa slag av spannmål kommer odlingen
av det korn, som bönderna kallar hexastichum [sexradigt] och andra även
cantherinum [valack-korn14], eftersom sexradskornet dels är ett bättre
foder än durumvetet för alla djur, som finns på landet, dels är ett bättre
näringsmedel för människorna än dåligt durumvete. I missväxt finns det
inte något bättre botemedel mot hunger. Det sås i lucker och torr jord
och antingen i mycket kraftig jord eller i mager, eftersom det är bekant
att jorden blir utsugen av denna gröda. Därför sås det antingen på mycket
fet jord, vars stora krafter det inte kan skada, eller på mager, på vilken
man inte offrar något annat. 9.15 Det bör sås efter andra plöjningen, efter
höstdagjämningen ungefär mitt under sådden, om det är bördig jord,
och tidigare, om jorden är mager. Ett plogland [1/4 ha] gör av med fem
skäppor [44 l], och då det knappt mognat, skall det skördas tidigare än
alla andra sädesslag. Ty det har ett bräckligt strå, och dess korn, som inte
är täckt av några agnar, faller snabbt av och är av samma anledningar
lättare att tröska än de andra. Då man skördat det, är det dock bäst att
låta åkern ligga i träda ett år eller också mätta den med gödsel och driva
bort allt det gift, som ännu finns kvar i marken. 9.16 Det finns även ett
annat slags korn [tvåradskorn], som somliga kallar distichum [tvåradigt],
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andra galatiskt, av förträfflig vikt och lyster, så att det kan blandas i vete
och ge ett utmärkt näringsmedel till gårdsfolket. Det sås på så feta ställen som möjligt, men kalla, omkring mars månad, men det svarar bättre
på odlingen, om nu en mild vinter medger det, när det sås i mitten av
januari. Ett plogland [1/4 ha] kräver sex skäppor [52 l]. 9.17 Till sädesslagen måste man räkna även kolvhirs och hirs, fast jag redan räknat upp
dem bland köks- och foderväxterna, ty i många trakter lever gårdsfolket
på produkter av dem. De vill ha en lätt och lucker jord och kommer upp
bra inte bara i sandblandad jord utan även i ren sand, bara det är fuktigt
väder eller vattnad jord, ty de skyr torr och kalkhaltig jord. 9.18 De kan
inte sås före våren, ty de är mycket förtjusta i värme. Dock anförtror man
dem med stor fördel åt jorden i slutet av mars månad. De belastar inte
odlarens kalkyler med någon större utgift, ty de fyller ett plogland [1/4
ha] med ungefär fyra sextarii [2,2 l], men de kräver täta hackningar och
rensningar för att befrias från ogräs. Då stråna kommit upp, innan fröställningarna öppnar sig i värmen, plockas de för hand, och då de torkat
hängande i solen, läggs de i förråd. Undanlagda på det sättet håller de
sig längre än övriga sädesslag. 9.19 Av hirs bakas ett bröd, som kan ätas
utan olägenhet innan det blir kallt. Kolvhirs, som malts och befriats från
agnar, och även hirs ger en gröt, som inte bör föraktas ens vid god tillgång
på livsmedel, särskilt tillsammans med mjölk.

10. Vilken jord passar
till varje köks- och foderväxt
10.1 Eftersom jag nu givit tillräckligt med undervisning om sädesslagen,

skall jag därefter tala om köks- och foderväxterna. Vitlupinen är den
främsta, eftersom den kräver minst arbete, köps till billigast pris och
gagnar jorden bäst av alla växter man sår. Ty den utgör ett utmärkt gödningsmedel för vingårdar, som redan försvagats, och för åkrar, den kommer upp bra även på trött jord, och då den ligger lagrad i ladan tål den
lång förvaring. Om man kokar och mjukar upp den, är den ett bra foder
för oxarna under vintern, och den håller också hungern på avstånd från
människorna, om det blivit missväxt. 10.2 Den sås direkt från tröskplatsen, och den är den enda av alla foderväxter som inte behöver vila i ladan,
vare sig man sår den under september före höstdagjämningen eller genast
efter 1 oktober på oplöjd träda, och hur man än myllar ner den så tål den
slarv från odlaren. Den behöver dock värmen på hösten för att snabbt
växa upp, ty om den inte etablerat sig före vintern går kölden illa åt den.
10.3 Det, som är över för sådd, bör man bäst lagra på ett loft dit det kommer rök, ty om fukt kommer åt den bildas det maskar, och då dessa ätit
ur vitlupinernas groddar kan resten inte växa ut. Som jag sagt älskar den
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mager jordmån och då särskilt den röda. 10.4 Den skyr nämligen kalk
och kommer inte upp på lerig jord. Ett plogland [1/4 ha] täcker den med
tio skäppor [87 l]. Näst efter denna skall med rätta ögonböna anförtros
åt jorden, antingen i träda eller hellre i en fet jord, som inte legat i träda,
och ett plogland [1/4 ha] skall inte besås med mer än fyra skäppor [35 l].
Likadan är också metoden för ärt, som dock vill ha en lätt och lucker
jord, ett milt läge och en väderlek med täta skurar. Det är tillåtet att
beså ett plogland [1/4 ha] med samma mängd som av ögonböna, eller en
skäppa mindre, i början av såningstiden efter höstdagjämningen. 10.5 Åt
bondböna bör den fetaste platsen eller en väl gödslad avsättas eller om
det finns jord i träda nere i en dal, som får väta från omgivande höjder.
Först skall man dock kasta ut fröna, och därefter skall man plöja jorden, forma om den till såfåror efter plöjningen och harva, så att bönan
täcks djupare med mera jord. Ty det är mycket viktigt att rötterna på de
groende fröna kommer djupt ner i jorden. 10.6 Om man däremot måste
använda en fjolårsåker direkt efter föregående skörd skall man, sedan
säden skurits, fördela 24 lass gödsel över varje plogland [1/4 ha], plöja ner
det på samma sätt, som när man lagt ut fröna på oplöjd mark, och sedan
harva igen fårorna. Det finns dock de som säger, att man inte bör harva
bondbönan i kalla lägen, eftersom de uppstickande torvorna skyddar den
för kölden, när den är späd, och ger den viss värme, när den lider av kylan.
10.7 Det finns också de som anser, att denna växt även kan fungera som
gödsel på spannmålsåkrarna, vilket jag förstår så, att jag inte skall tro
att jorden blir fet av att man sår sådant där utan i stället att denna gröda
förbrukar mindre av jordens kraft än andra utsäden. Jag är nämligen helt
säker på att den åker är nyttigare för spannmål, som föregående år inte
burit något alls, än den som burit denna växt. 10.8 Ett plogland [1/4 ha]
jord förbrukar fyra skäppor [35 l] bondböna, som Tremelius <Scrofa>
tror, eller sex [52 l], som jag tror, om jorden är fet, och lite mer om jorden
är medelgod, och den tål varken magert eller molnigt läge men svarar
dock ofta bra på tät jord. En del bör sås i mitten av såningsperioden, en
del i slutet, den som kallas sådden vid Sjukullarsfesten, och den tidiga
sådden tillämpas oftare, men ibland är den sena bättre. 10.9 Efter vintersolståndet är det knappast rätt att så den, men sämst är det på våren,
fast det finns även ett slags tremånaders bondböna, som sås i februari,
en femtedel rikligare än den tidiga sådden, men det ger svaga plantor
och inte så mycket skidor. Jag har därför hört de flesta gamla bönder
säga att de hellre vill ha bönstjälkarna av den tidiga sådden än bönan av
tremånaders bondbönan. 10.10 När på året man än sår den, skall man
emellertid se till att allt det, som man avsett att så, strös ut på femtonde
dagen i måncykeln, bara månen inte på den dagen passerar solens strålar,
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vilket grekerna kallar apokrousis [försvinnande]15, och i annat fall på den
fjortonde dagen, medan månen ännu är i tilltagande, även om man inte
genast kan mylla ner allt utsäde. Ty det kommer inte att skadas av nattens dagg eller av andra orsaker, bara det skyddas för boskap och fåglar.
10.11 De tidiga odlarna och likaså Vergilius tyckte om att först blöta upp
bondbönan i olivdrägg eller lut och därefter så den.
Så skulle fruktskidan inte bli tom utan matad och välfylld
samt bli fortare kokt, om än elden är sparsam vid koket.16
Jag har också erfarit, att den angrips mindre av mask, när den blivit mogen, om den behandlats så.
Även det, som jag avser att säga i det följande, är grundat på min egen
erfarenhet. 10.12 Ryck bondbönan vid månskifte före soluppgången, och
då den sedan torkat på tröskplatsen, rensa den genast, innan månen
börjar växa, kyl den därpå och lägg den i magasin. Om den behandlas
så, skadas den inte av mask, och den är den av baljväxterna som lättast
tröskas utan djur och rensas utan vind på följande sätt: 10.13 Man binder
ihop ett litet antal upplösta knippen till en kärve och placerar den längst
bort på tröskplatsen, och sedan flyttar tre eller fyra män den med fötterna tvärs över tröskplatsen, där den är som vidast mitt på, och slår på
den med käppar eller grepar. Då de därefter kommit till andra sidan av
tröskplatsen, samlar de ihop stråna till en hög. 10.14 Ty bönorna, som
skakats loss, kommer att ligga på tröskplatsen, och ovanpå dem kommer
på samma sätt de andra kärvarna att bearbetas. De hårdaste fjällen kommer så att tas undan och skiljas ifrån av dem som tröskar, men de minsta,
som föll ut tillsammans med bönorna ur skidorna, skiljs ut på ett annat
sätt. Ty då högen, som består av strån och fröskal blandade, blivit sammanförd på ett ställe skall den lite i sänder kastas med kastskovlar över
ett längre avstånd, varvid skalen, som är lättare, snabbt kommer att falla
ned, medan bönorna, som flyger iväg längre, kommer att samlas rensade
på det ställe, dit luftaren kastar dem.
10.15 Lins är det lämpligt att så vid halvmåne ända fram till tolfte dagen
i måncykeln i lätt och lucker jord eller fet jord men särskilt på torr plats.
När den blommar, förstörs den nämligen ofta av för stor bördighet och
väta i jorden. För att den skall komma upp och bli stor snabbt bör den
blandas med torr gödsel, innan den sås, och därefter strös ut först när
den legat på det sättet i fyra eller fem dagar. Jag tillämpar två tidpunkter
att så denna, den ena, en tidig, vid mitten av såningsperioden, den andra
och senare i februari månad. 10.16 Lite mer än en skäppa [9 l] täcker ett
plogland [1/4 ha] åkerjord. För att den inte skall ätas av mask – ty den
angrips även medan den finns kvar i skidorna – måste man se till att lin-
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serna läggs i vatten direkt efter det att man tröskat och att de fullmatade
skiljs från de tomma, som genast flyter upp. Sedan skall de torkas i solen,
fuktas med riven rot av ’stinkfloka’ blandad med vinäger, gnidas av igen
och därefter åter torkas i solen, kylas och läggas till förvaring i en lada,
om man har en stor mängd, i kärl för olja eller inläggningar om så inte är
fallet. Om dessa genast försluts med gips, då de är fyllda, kommer man
att finna linserna oskadade, då man tar fram dem till användning. Dock
kan de även utan denna behandling förvaras ganska bra, om de blandas
med aska.
10.17 Linfrö skall man inte så, om lin inte växer mycket bra i den trakt,
där man odlar, och priset talar för det, ty det är särskilt skadligt för åkerjorden. Därför kräver det den fetaste platsen och därtill måttligt fuktig.
Det sås från 1 oktober fram till dess att <stjärnbilden> Örnen går upp,
vilket sker omkring 10 december. Ett plogland [1/4 ha] åker sås med åtta
skäppor [70 l]. Åtskilliga föredrar att så det på mager jord och så tätt som
möjligt, så att linet växer upp desto spädare. Samma personer säger, att
man bör så tio skäppor [88 liter] på varje plogland [1/4 ha], om det sås på
bördig jord under februari månad.
10.18 Sesam, som man vattnar, bör man så tidigare, och på jordar, där
bevattning saknas, sås den från höstdagjämningen fram till 15 oktober.
Den kräver oftast en lucker jord, som man i Kampanien kallar <solum>
pullum [svartjord], men den kommer dock inte upp sämre även på feta
sandjordar eller blandad jord. Lika mycket frö sås på ett plogland [1/4 ha]
som av hirs och kolvhirs, ibland även två sextarii [1,1 l] mera. Men jag har
själv sett att detta frö sås i trakter som Kilikien och Syrien under månaderna juni och juli och därefter skördas under hösten, då den mognat.
10.19 Kikärt eller ’liten vial’, som ser likadan ut som ärt, bör sås under
januari och februari månad på ett bördigt ställe vid fuktig väderlek. I
vissa delar av Italien sås den dock strax före 1 november. Tre skäppor
[26 l] fyller ett plogland [1/4 ha]. Det finns ingen foderväxt, som skadar
åkerjorden mindre, men den ger sällan stor skörd, eftersom den varken
tål torka eller blåst, när den blommar, och båda dessa olägenheter uppträder ju ungefär vid den tid på året, då den blommar. 10.20 Den kikärt,
som kallas Arietillum, och likaså det andra slaget, som kallas punisk [från
Karthago], kan sås under hela mars månad vid fuktig väderlek på ett så
bördigt ställe som möjligt, ty även den går hårt åt jorden och ratas därför
av de förståndigare bönderna. Om den dock måste sås, skall man blöta
upp den först, så att den kommer upp fortare. För ett plogland [1/4 ha]
räcker tre skäppor [26 l] bra.
10.21 Hampa kräver jord som är fet och gödslad, antingen fuktig eller
plan och våt samt djupt bearbetad. På en kvadratfot [9 dm2] sås sex av
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dess frön, när <stjärnan> Arcturus går upp, alltså i slutet av februari
månad, ungefär 24 eller 25 februari. Dock är det inte olämpligt att så den
därefter ända fram till vårdagjämningen, om väderleken är regnig.
10.22 Efter dessa växter måste man ta i beaktande kålrot och rovor, ty
båda dessa fyller bondens lada. Rovan är dock nyttigare, ty den kommer
upp med starkare tillväxt och tjänar som föda inte bara för människor
utan även för boskap, särskilt i Gallien, där denna kålväxt ger dessa husdjur vinterfodret. Båda vill ha lucker och lös jord och kommer inte upp
på tät. 10.23 Rovan trivs på öppna fält och fuktiga ställen, medan kålroten
vill ha sluttande, torr och snarast mager jord. Därför växer den bättre på
grusiga och sandiga fält, men platsens förhållanden ändrar utsädet för
dem båda. Ty i en jord förvandlas rova, som såtts två år, till kålrot, och
i en annan förvandlas kålrot till rova. I bevattnade lägen sås båda med
rätta från sommarsolståndet, men i torra under senare delen av augusti
månad eller början av september. De kräver en jord, som bearbetats flera
gånger med plog eller hacka och som gödslats med en stor giva. 10.24
Detta är mycket viktigt, inte blott därför att dessa växter blir bättre utan
även därför att det efter skörden av dem blir en förträfflig spannmålsskörd i en jord, som behandlats så. Ett plogland [1/4 ha] bör inte sås med
mer än fyra sextarii [2,2 l] av rovfrö, men av kålrotsfrö bör man strö en
fjärdedel till så mycket, eftersom kålroten inte breder ut sig och blir bukig
utan driver en smal rot neråt.
Dessa arter anser jag man bör odla för människornas skull, och sedan
finns det många foderväxter att hålla för djurens skull. Dit hör blålusern,
fodervicker, blandfoder med tvåradskorn eller med havre, bockhornsklöver och inte mindre även linsvicker och stäppvial. De övriga värdigas
jag nämligen inte vare sig räkna upp eller odla, dock med undantag för
busklusern, om vilken jag skall tala i de böcker, som jag skriver om de
olika slagen av vedartade växter17. 10.25 Men av dem, som vi gärna odlar,
är blålusern enastående, eftersom den sås en gång och sedan under tio år
med fördel slås fyra eller ibland till och med sex gånger årligen, eftersom
den göder åkern, eftersom all mager boskap blir fet av den, eftersom den
är en medicin åt boskap som är sjuk och eftersom ett plogland [1/4 ha]
av den är rikligen tillräckligt för hela året åt tre hästar. 10.26 Den sås på
ett sätt, som jag nu strax skall ge instruktioner om. Den plats, där du
nästa vår tänker så blålusern, skall du plöja omkring 1 oktober och låta
den ligga och luckras hela vintern. Plöj den sedan en gång till ordentligt
omkring 1 februari, plocka bort alla stenar och sönderdela torvorna samt
plöj därefter en gång till och harva omkring mars månad. Då du förberett jorden på detta sätt, skall du märka ut som till en trädgård ytor tio
fot [3 m] breda och 50 fot [15 m] långa, så att man via gångarna kan tillföra
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vatten och de, som rensar, har fritt tillträde från båda sidor. Lägg sedan
på gammal stallgödsel. 10.27 Så den i slutet av april med så stor mängd
utsäde, att en halv deciliter frön täcker en yta om tio fots [3 m] längd och
fem fots [1,5 m] bredd. Då du gjort detta, skall – och detta är nämligen
mycket viktigt – de utkastade fröna genast myllas ner med krattor av trä,
ty de bränns snabbt av solen. Efter sådden får platsen inte beröras med
något järnverktyg, utan den skall hackas med redskap av trä och ofta rensas, så att inte någon växt av annat slag skadar den ömtåliga blålusernen.
10.28 Det är lämpligt att göra den första skörden senare, då den redan
lämnat ifrån sig en del av fröna. Därefter kan du, då den kommit upp,
skära av den späd så mycket du önskar och ge åt djuren, men i mindre
givor i början, medan de vänjer sig, så att inte de tar skada av detta nya
foder. Det gör dem nämligen uppblåsta och bildar mycket blod. Vattna
dock blålusernen flitigare, då du skurit den, och rensa därpå bort alla
växter av annat slag efter några dagar, när den börjat skjuta upp igen. Om
den sköts så, kan den skäras sex gånger om året och fortleva i tio år.
10.29 Av fodervicker finns det däremot två tidpunkter för sådd, den
första ungefär vid höstdagjämningen, när man sår för att få djurfoder,
sju skäppor [61 l] på ett plogland [1/4 ha], och den andra, när man i januari månad eller senare ändå sår sex skäppor [52 l] för att få nytt utsäde.
Båda dessa sådder kan göras på oplöjd mark men blir bättre på plöjd,
och detta växtslag tycker absolut inte om dagg vid sådden. 10.30 Därför
bör utsädet strös ut efter andra eller tredje timmen på dagen, då redan
all fukt torkats upp av sol och vind, och man skall inte kasta ut mera än
man kan mylla ner samma dag. Om natten kommer, förstörs nämligen
fröna av att, innan de täcks, ha kommit i beröring med hur lite fukt som
helst. Man bör ge akt på att fröna inte anförtros åt jorden före tjugofemte
dagen i måncykeln, ty om de sås på annat sätt har jag märkt att sniglar
skadar dem.
10.31 Blandfoder är det lämpligt att så i en väl gödslad fjolårsåker efter
två plöjningar. Den blir bäst när ett plogland [1/4 ha] sås med tio skäppor [88 l] sexradskorn omkring höstdagjämningen men när det hotar att
regna, så att det som såtts och vattnats av regnen snabbt kommer upp
och stabiliseras före det våldsamma vintervädret. När annat foder svikit
på grund av kylan, kan nämligen detta med fördel skäras och ges åt oxarna och de andra djuren, och om man vill låta det betas av upprepade
gånger räcker det ända till maj månad. 10.32 Om man däremot vill ha
frön också av det, skall boskapen tas därifrån efter 1 mars och odlingen
skyddas från alla skador, så att den kan få tillfälle att sätta frö. Metoden
kring havre är likadan, den som sås på hösten och dels skärs till hö eller
foder, medan den ännu är grön, dels sparas till att ge utsäde.
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10.33 Bockhornsklöver, som bönderna kallar siliqua, har två såningspe-

rioder, av vilka den ena är september månad, då den sås till foder under
samma dagar kring höstdagjämningen som fodervicker, och den andra i
slutet av januari eller början av februari, när den sås för utsäde. Vid detta
tillfälle fyller man dock ett plogland [1/4 ha] med sex skäppor [52 l], vid
det föregående med sju [61 l], och båda sker inte utan fördel på oplöjd
mark. Man skall se till att man plöjer tätt men likväl inte djupt, ty om
dess frö myllas ner djupare än fyra fingerbredder [7 cm] har den svårt
att komma upp. Därför finns det många som plöjer jorden med en liten
plog före sådden och därefter strör ut fröna och myllar ner dem med en
lätt hacka.
10.34 Linsvicker trivs däremot på mager och inte vattnig plats, eftersom den oftast förstörs av att ha det för fett. Den kan sås på hösten och
lika bra efter vintersolståndet i senare delen av januari månad eller hela
februari, bara före 1 mars, ty bönderna säger att hela den månaden inte
passar för denna växt, eftersom den är otjänlig för boskapen, om den
sås då, och särskilt för oxarna, vilka blir hetlevrade av att äta den. Ett
plogland [1/4 ha] sås med fem skäppor [43 l].
10.35 Stäppvial ges malen till oxarna i Baetica i Spanien i stället för
linsvicker. Sedan den sönderdelats i en hängande kvarn fuktas den med
lite vatten, tills den mjuknar, och ges så till boskapen blandad med sållade agnar <av spannmål>. Av linsvicker är däremot tolv skålpund [4 kg]
tillräckligt för ett plogland [1/4 ha], av stäppvial sexton [5,5 kg]. Den är
dessutom inte vare sig onyttig eller oangenäm för människor. Den skiljer
sig inte alls från ’liten vial’ i smaken utan avviker endast i färgen, ty den
är smutsigare och närmast svart. Den sås efter första eller andra plöjningen under mars månad så som markens kvalitet det kräver, eftersom
den fyller ett plogland [1/4 ha] med fyra skäppor [35 l], ibland även med
tre [26 l] och någon gång redan med två och en halv skäppa [22 l].

11. Hur och med hur många dagsverken varje
slags spannmål och foderväxt odlas
11.1 Eftersom jag nu har gått igenom, när varje växtslag skall sås, skall jag

även visa, hur och med hur många dagsverken vart och ett av de växtslag, som jag angivit, skall skötas. Efter sådden följer härnäst arbetet att
hacka, om vilket det inte råder någon samstämmighet bland författarna.
Somliga säger att det inte är till någon nytta, eftersom strånas rötter
blottas av hackan och en del till och med slits av, och om det blir kallt
efter hackningen kommer grödan att dö av köld. De menar då, att det är
lämpligare att tidigt luckra och rensa. 11.2 Flertalet tycker dock, att man
skall hacka men att detta inte skall göras överallt på samma sätt eller vid
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samma tidpunkt, ty på torra och soliga fält bör, så snart plantorna kan
tåla en första hackning, dessa täckas med omfördelad jord, så att de kan
buska ut sig ordentligt. Detta bör då ske före vintern och därefter en gång
till efter vintern. I kalla och sanka lägen skall man däremot i regel hacka
efter vintern och inte täcka igen utan endast fördela jorden genom att
hacka vågrätt. 11.3 Jag har dock funnit, att i våra trakter en hackning på
vintern är mer ändamålsenlig, förutsatt att både torr och ljum väderlek
tillåter det, men inte heller det anser jag bör ske överallt, utan man bör
anpassa sig till traktens vanor. Det finns nämligen särskilda egenskaper
hos vissa trakter, såsom för Egypten och Afrika, i vilka odlaren inte rör
spannmålen efter sådden fram till skörd, eftersom vädrets villkor och
jordens kvalitet är sådan, att knappast någon planta kommer upp, om det
inte kastats ut ett frö, eftersom antingen regnen är sällsynta eller myllan
har så fina egenskaper för odlarna. 11.4 I de trakter, där man behöver
hacka, skall man dock inte göra något med säden, även om väderläget til�låter det, förrän det man sått täcker fårorna. Durumvete och emmervete
hackas rätteligen, när de har fyra blad, tvåradskorn när det har fem och
bondböna och de andra foderväxterna, när de kommit upp fyra fingerbredder [7 cm] ovanför jorden, med undantag för vitlupinen, vars sådd
far illa av luckring, eftersom den har en enda rottråd. Om den skärs av
eller såras av järnet, dör hela plantan. 11.5 Även om inte detta vore fallet,
skulle likväl denna behandling vara överflödig, eftersom denna växt är
så till den grad okänslig för ogräs, att den tvärtom själv dödar detta. De
andra grödorna kan däremot luckras även när de är våta, men de hackas
dock bättre torra, eftersom de inte ansätts av rost, om de behandlas så.
Tvåradskorn bör man dock inte röra, om det inte är helt torrt.
11.6 Bondböna anser många inte böra hackas, dels eftersom den dras
upp för hand, när den är mogen, och så skiljs från de andra växterna,
dels eftersom de växter, som kommer upp bland bönplantorna, kan sparas till foder. Denna uppfattning har även Cornelius Celsus, som bland
övriga fördelar hos denna växt även anger att man, när man tagit bort
bondbönorna, enligt honom kan slå hö på samma ställe. Jag tycker dock
att det är utmärkande för en mycket dålig odlare att laga så att ogräset
kommer fram bland det som såtts. Det inkräktar nämligen starkt på
avkastningen, om ogräset lämnas kvar. 11.7 För en förståndig lantbrukare
är det nämligen inte angeläget att ägna större intresse åt djurens foder
än människornas livsmedel, särskilt som det är möjligt att skaffa det
förstnämnda även genom att sköta ängar. Jag anser så till den grad, att
bondbönan bör hackas, att jag menar att den bör hackas till och med tre
gånger, ty jag har märkt att den, om den sköts så, inte bara ger mångdubbelt större avkastning utan dessutom lägger endast en liten del i skidor-
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nas väggar och att en skäppa bönor är nästan lika full, när man spritat
och rensat den, som när skidorna var hela, eftersom volymen knappast
minskas alls när man tar bort skalen. 11.8 Men överlag är en hackning
på vintern, som jag sagt redan förut, lämpligare på klara och torra dagar efter vintersolståndet, alltså under januari månad, om det inte blir
köldknäppar. Vidare bör den utföras så, att såddens rötter inte skadas
utan snarare myllas ner och täcks med jordhögar, så att knippet av blad
breder ut sig vidare. Detta bör man dock ha genomfört vid den första
hackningen, men vid den andra är det till skada, eftersom växten ruttnar, om den täcks med jord när den slutat skjuta nya blad. 11.9 Vid den
andra behandlingen bör man alltså inte göra mer än gå över jorden och
jämna till, och den behandlingen bör man genomföra genast inom tjugo
dagar efter vårdagjämningen, innan sädesstråna bildar leder, ty om man
luckrar senare, förstörs den av de påföljande torra och varma perioderna
under sommaren. Efter hackningen följer så en rensning, och man bör då
se till att inte röra sädesåkrarna, medan de blommar, utan antingen före
eller genast efter det att de blommat över. 11.10 All brödsäd och korn, kort
sagt allt som inte är tvåhjärtbladigt, bildar ax från tredje till fjärde leden.
När det utbildat hela axet, blommar det över på åtta dagar och växer
sedan under 40 dagar, under vilka det når sin mognad efter blomningen.
De som har två hjärtblad, såsom bondböna, ärt och lins, blommar däremot under 40 dagar och växer samtidigt.

12. Hur många mandagar som krävs
i förhållande till varje åkers storlek
12.1 För att nu gå igenom, på hur många arbetsdagar det, som vi anför-

trott åt jorden, bringas till tröskplatsen, så tar fyra eller fem skäppor [35
eller 44 l] durumvete fyra dagar för oxdrivarna, en för harven, för hackaren först två och därefter en, då de behandlas för andra gången, en för
ogräsrensning och en och en halv för skörd, eller inalles tio och en halv
arbetsdag. Fem skäppor [44 l] vanligt vete kräver lika många mandagar,
men nio eller tio skäppor [78 eller 87 l] emmervete kräver lika många
mandagar <som fem skäppor [44 l] durumvete>. 12.2 Fem skäppor [44 l]
tvåradskorn kräver tre dagar för oxdrivaren, en för harven, en och en
halv för hackningen och en för skörden, vilket inalles blir sex och en
halv mandag. Fyra eller sex skäppor [35 eller 52 l] bondböna belägger på
trädesåker två dagar för oxdrivarna, men på en fjolårsåker bara en, och de
harvas på en och en halv dag, hackas på en och en halv, sedan en gång till
på en dag och en tredje gång på en dag samt skördas på en. Det blir inalles åtta eller sju dagar. 12.3 Sex eller sju skäppor [52 eller 61 l] fodervicker
vill ha två dagar av oxdrivaren i trädesåker, en dag på en fjolårsåker, och
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på samma sätt harvas de på en dag och skördas på en; det blir totalt fyra
mandagar. Fem skäppor [44 l] linsvicker sås på lika många dagar <som
fodervicker>, harvas på en dag, och sedan hackas, rensas och skördas
de på en dag, vilket allt tar sex arbetsdagar. Sex eller sju skäppor [52 eller 61 l] utsäde för bockhornsklöver myllas ner på lika många mandagar
<som fodervicker> och skördas på en dag. Fyra skäppor [35 l] ögonböna
myllas ner på lika många dagar <som fodervicker>, harvas på en och
skördas på en dag. 12.4 Fyra skäppor [35 l] stäppvial eller’liten vial’ kräver
tre dagar av oxdrivarna, harvas på en dag, rensas på en och rycks på en
dag, och det blir inalles sex mandagar. En och en halv skäppa [13 l] linser
myllas ner på lika många dagar <som stäppvial>, harvas på en, hackas
på två, rensas på en och rycks på en dag, och det blir totalt åtta dagar.
Tio skäppor vitlupin [88 l] sås på en dag, harvas på en, skördas på en. En
sextarius [0,55 l] hirs tar fyra dagar och lika mycket av kolvhirs likaså fyra
dagar, harvas på tre och luckras på tre dagar. Hur många dagar det tar att
skörda är osäkert. 12.5 Tre skäppor [26 l] kikärt sås på lika många dagar
<som hirsen>, harvas på två dagar, hackas på en och rensas på en samt
skördas på tre; det blir totalt elva mandagar. Tio eller åtta skäppor [88
eller 70 l] lin sås på fyra dagar för oken, harvas på tre, luckras på en och
skördas på tre dagar. Totalt blir detta elva dagar. Sex sextarii [3,3 l] sesam
dras upp av tre ok från plöjningen, harvas på fyra dagar, 12.6 hackas på
fyra och igen på två samt skördas på två dagar, och där blir det inalles 15
mandagar. Hampa sås som jag ovan sagt, men det är osäkert hur mycket
kostnad och arbete den drar. Men blålusern myllas inte ner med plogen
utan, som jag sade, med krattor av trä. Ett plogland [1/4 ha] åker med den
harvas på två dagar, luckras på en och skördas på en dag.
12.7 Av denna beräkning av antalet mandagar dras slutsatsen att en
egendom om 200 plogland [50 hektar] 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 vinstockar, försäkrar dock Saserna att
samma storlek kan få en tillräcklig skötsel, om man lägger till tre man.
Denna beräkning lär oss att ett ok oxar kan räcka till för 125 skäppor
[1 100 l] vete och lika många skäppor foderväxter, så att det blir totalt
en höstsådd om 250 skäppor [2 200 l].och man dessutom sår 75 skäppor
[655 l] tremånaders vårsådd. 12.8 Kalkylen kontrolleras på följande sätt:
Fröna, som sås efter fjärde plöjningen på 25 plogland [6,25 hektar], behöver 115 arbetsdagar för oxdrivarna. Denna yta av åker plöjs första gången,
hur hård den än är, på 50 mandagar, plöjs andra gången på 25, plöjs tredje
gången och besås på tillsammans 40 dagar. De andra växterna tar 60
mandagar, eller två månader. Man måste även räkna med regndagar och
festdagar, på vilka man inte plöjer, till ett antal av 45, och likaså 30 dagar,
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när sådden är färdig, på vilka man vilar. Detta blir inalles åtta månader
och tio dagar. Dock återstår av året de tre övriga månaderna och 25 dagar,
vilka man kan använda till att antingen så vårsådd eller forsla hö, foder,
gödsel och andra nyttigheter.

13. Vilka köks- och foderväxter som gagnar
jorden och vilka som skadar den
13.1 Av de slags utsäde, som jag angivit ovan, anser dock samme Saserna

att somliga gödslar och gynnar åkrarna, andra bränner och tär på dem.
De, varav åkrarna gödslas, är vitlupin, bondböna, fodervicker, linsvicker,
lins, ’liten vial’ och ärt. Jag betvivlar inte detta i fråga om vitlupin och
inte heller om fodervicker, om man genast går efter med plogen, när den
skurits grön och plogbillen skär sönder och myllar ner det som skäran
lämnat, innan detta torkar. Det fungerar som gödsel. 13.2 Om dess rötter
hinner torka, sedan de lämnats kvar när man skurit grönfoder, kommer
de nämligen att ta all fukt från marken och förbruka jordens kraft, något
som sannolikt sker i fråga om bondbönan och de andra köks- och foderväxterna, av vilka jordmånen tycks bli gödd, nämligen att om man inte
genast plöjer, när det man skördat av dem forslats bort, det inte kommer
att gagna de grödor, som därefter skall sås på detta ställe. 13.3 Av de köksoch foderväxter, som man skördar genom att rycka upp, säger Tremelius
<Scrofa> vidare, att safterna av kikärt och lin är särskilt skadliga för
jordmånen, den ena eftersom den är salt till naturen, den andra eftersom
den är brännande. Detta pekar även Vergilius på, när han säger:
Lin däremot suger ut din jord, och likaså havre,
likaså vallmo, bestänkt av Lethes glömska och slummer.18

Det råder nämligen inget tvivel om att åkern ansträngs även av dessa växter, precis som av hirs och kolvhirs. För alla jordar, som tröttas av odling
av nyss nämnda köks- och foderväxter, finns det emellertid ett och samma botemedel, nämligen att man hjälper till med gödsel och därigenom
återger jorden dess förbrukade krafter liksom med ett näringsmedel.
13.4 Detta gagnar inte enbart frön, som anförtros åt plogfårorna, utan
även träd och buskar, som utvecklas kraftigare genom en sådan näring.
Om det därför, som det verkar, är mycket nyttigt för lantbrukarna, anser
jag att jag måste tala noggrannare om detta, eftersom det hos de tidigare
författarna visserligen inte helt förbigåtts men dock behandlats med
mycket liten omsorg.
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14. Om slagen av gödsel
kap. 14

14.1 Det finns i huvudsak tre slags gödsel, nämligen den från fåglar, den

från människor och den från nötkreatur. Av fågelgödseln anses den för
den förnämsta, som hämtas från duvslag, därefter den, som höns och
andra flygande husdjur producerar, dock med undantag för dem som
lever i våtmark eller simmar, såsom anka och gås. Ty den är till och med
skadlig. Jag gillar duvgödseln bäst, därför att jag har märkt, att den tillför
näring till jorden även när den strös i små mängder. 14.2 Därpå följer
den, som människor lämnar, om den blandas upp med andra avfallsprodukter från lantgården, eftersom den i sig är något varm och därför
kan bränna jorden. För vedartade växter lämpar sig dock människourin
bättre. Om man låter den åldras under sex månader och därpå ger den
till vinstockar eller fruktträd, kommer avkastningen att bli rikligare än
av all annan gödsling, och den kommer inte bara att göra mängden större
utan även smaken och lukten av vinet och frukterna bättre. 14.3 Även
gammal olivdrägg, som inte innehåller något salt, kan tillsättas till denna
urin och med fördel bevattna fruktträd och särskilt olivträd, men den är
också mycket nyttig när den tillförs ensam. Dessa båda används dock
mest under vintern och även på våren före sommarvärmen, medan ännu
jorden kring vinstockarna och fruktträden är luckrad. 14.4 Tredje platsen
får gödseln från nötkreaturen, och även mellan dem finns det en viss
skillnad. Den anses bäst som åsnan ger, eftersom det djuret äter långsammast, därför smälter maten bättre och sålunda lämnar en avföring,
som är väl beredd och lämplig att genast spridas ut på fältet. Efter denna,
som jag nämnt, kommer fårgödsel och därpå den från get samt därefter
den från övriga last- och dragdjur. Sämst av alla anses svinspillningen
vara. 14.5 Aska och sot gör också ganska god nytta, och sönderdelad blast
av vitlupin har en god gödslande kraft. Jag är inte heller ovetande om att
det finns något slags jord, där man inte kan hålla vare sig boskap eller
fjäderfä, men det är dock en slö lantbrukare, som även i sådana lägen
är utan gödsel. 14.6 Man kan nämligen samla ihop vilket löv som helst,
sådant som hopats i snår och på vägar och vägskäl, slå ogräs, utan att det
stör grannen utan snarare är en tjänst till honom, och blanda det med
avskräde från hagen samt i en grop, som jag i första boken angav borde
ställas i ordning för att ta emot gödsel, samla på en plats aska, avskräde
från avträden, halm och det övriga som sopas ihop. Mitt på samma plats
skall man emellertid sätta ner en stadig påle, ty det förhindrar att en
giftorm gömmer sig i gödselstacken. 14.7 Detta gäller när gården saknar kreatur. Ty där flockar av fyrfotadjur finns, bör somligt städas varje
dag, såsom köket och gethuset, annat på regniga dagar, såsom kostallet
och fårstallet. Om man endast odlar spannmål, är det inte viktigt att
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dela upp de olika slagen av gödsel, men om gården är uppdelad på träd,
sädesåkrar och även ängar skall gödseln också förvaras uppdelad efter
slag, såsom getgödsel och fågelgödsel. Det andra kan man därpå föra ut
till den nämnda gropen och flitigt mätta med väta, så att ogräsfrön, som
finns bland stråna, och det andra ruttnar. 14.8 Under sommarmånaderna
skall man, precis som man bearbetar jorden, blanda om även hela gödselstaden med röjhackor, så att den ruttnar lättare och blir lämplig att
spridas över fälten. Jag anser alltså, att de bönder är föga noggranna, hos
vilka vart och ett av de små husdjuren på 30 dagar gör mindre än en fora
gödsel, på samma sätt de större ger mindre än tio foror och människorna
lika mycket, vilka ju kan dra ihop och samla inte bara det avskräde, som
de själva ger från kroppen, utan även det skräp, som dagligen uppkommer på gården och i byggnaderna. 14.9 Även det måste jag emellertid ge
som lärdom, att all gödsel är mest nyttig för växterna, när den lagrats
på rätt tid och vilat ett år, ty dels har den krafter i behåll, dels bildas det
inget ogräs. Ju äldre den sedan blir, desto mindre gagnar den, eftersom
den blir mindre stark. Därför bör den spridas ut på slåtterängarna så
färsk som möjligt, då den skall ge så mycket växter som möjligt, och det
bör ske i februari månad, när månen är i tilltagande, ty även det främjar
i någon mån höskörden. Om den övriga användningen av gödsel, alltså
hurudan den bör vara i varje särskilt fall, skall jag tala när jag går igenom
varje växtslag för sig.

15. Vid vilka tider på året fälten bör gödslas
15.1 Den som under tiden vill förbereda åkrarna för sädesodling bör,

om han skall så på hösten, under september vid avtagande måne fördela måttligt stora högar av gödsel och, om han skall så på våren, göra
detta vid vilken tidpunkt som helst under vintern. Han bör se till att
ett plogland [1/4 ha] slät åker får 18 foror, kullar 24. Som jag nyss sade,
skall han inte sprida ut högarna, förrän han just skall till att så. 15.2 Om
han av någon anledning hindras att genomföra denna gödsling vid rätt
tidpunkt, finns det dock en annan metod, nämligen att han, innan han
hackar, strör ut pulverformig gödsel från fågelhusen över sådden precis
som när man sprider utsäde. Om han inte har tillgång till sådan heller,
kan han för hand fördela getspillning och sedan blanda om jorden med
en hacka. Detta gör spannmålsodlingen rikbärande. Jag tror inte heller
att odlarna bör vara ovetande om att precis som en åker kallnar, som inte
gödslas, så bränns den, om den gödslas för mycket, och att det är nyttigare för odlaren att göra detta ofta än med stora mängder. 15.3 Det råder
inget tvivel om att en vattensjuk åker kräver en större mängd, en torr en
mindre, den förra därför att den är kall av denna ständiga väta och värms
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upp av denna tillsats, den senare därför att den är varm i sig själv och då
bränns mer av torkan, när detta tillfogats. På grund av detta bör ett sådant medel varken saknas eller finnas i övermått. 15.4 Om man däremot
inte har tillgång till något slags gödsel överhuvud, är det även mycket nyttigt att göra som jag erinrar mig att min farbror Marcus Columella, en
mycket kunnig och noggrann lantbrukare, ofta gjorde. På sandiga jordar
förde han nämligen på kalk, på kalkhaltiga och alltför täta förde han på
sand, och så fick han inte bara fram rika spannmålsskördar utan gjorde
även vingårdarna mycket vackra. 15.5 Han sade nämligen att man inte fick
lägga gödsel på vinstockar, vilket kunde förstöra smaken på vinet, och
han ansåg vidare att det för att få fram rika skördar var en bättre metod
att lägga på kompostjord eller mylla från busksnår eller kort sagt vilken
utifrån hämtad och inforslad mylla som helst. Jag tror dock för min del,
att även om bonden är helt utan i alla avseenden, så har han dock den
mycket säkra och enkla metoden att gröngödsla med vitlupin, ty när han
sått den på mager jord omkring mitten av september och myllat ner den
och därefter i rätt tid sönderdelat den med plog eller hacka, kommer den
att visa sig ha samma kraft som en mycket bra gödselgiva. 15.6 Vitlupin
bör dock skäras ner på sandiga jordar, när den fått sin andra blomning,
och på leriga, när den fått tredje blomningen. På förra stället vänds den
ned, medan den ännu är späd, så att den snabbt själv förmultnar och
blandas i den magra jorden, och på det sistnämnda stället, när den redan
är kraftigare, eftersom den under längre tid skall hålla och lyfta tyngre
torvor, så att dessa kan värmas av sommarsolen och lösas upp.

16. Hur man gör ängar av åkrar
kap. 16

16.1 Detta skall en som plöjer kunna uppnå, om han sörjer inte bara för

de sorters foder, som jag nämnt, utan även för ett förråd av hö, så att han
tar mera hänsyn till dragdjuren, utan vilka det är svårt att sköta jorden på
rätt sätt. Därför är det nödvändigt för honom att även sköta slåtterängen,
den som de gamla romarna tillerkände första platsen i lantbruket. 16.2 De
gav den också dess namn pratum av det, att den genast var paratum [beredd] och inte krävde så mycket arbete. Marcus Porcius <Cato> har även
påmint om att den dels inte blev förstörd av oväder, som de andra delarna
av odlingen, dels gav avkastning varje år, då den inte krävde några utlägg,
och det inte heller endast av ett slag, eftersom den även som betesmark
gav lika mycket som i form av hö. 16.3 Vi känner alltså två slag av denna,
av vilka den ena är torr och den andra bevattnad. På en bördig och fet
jord vill man inte ha något inrinnande vatten, och det hö anses bättre,
som av egen kraft växer på en saftig jord, än det som vattnas och lockas
fram med vatten. Dock är vatten nödvändigt, om jorden är mager och
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kräver det. Ty i både tät och lucker jord, hur mager den än är, kan man
åstadkomma en äng, när man har möjlighet att bevattna. 16.4 Fältet bör
varken vara skålformigt eller en brant kulle, det förra för att det inte skall
samla vatten och hålla det kvar en längre tid, det senare för att det inte
genast skall kasta det av sig. Dock kan en måttligt kuperad åker bildas
till en äng, om den är fet eller bevattnas. 16.5 Mest rekommenderas dock
ett fält på slätten, som är lite sluttande och inte låter regnvatten eller
inströmmande rännilar stanna kvar, utan allt eftersom vatten faller på
den, rinner det långsamt vidare. Om det därför blir en vattensamling
i någon del av ängen, skall den ledas bort genom fåror, ty övermått och
brist på vatten är i lika mån till skada för gräsen.

17. Hur anlagda ängar skall skötas
17.1 Skötseln av äng innehåller dock mera av omsorg än av arbete. Det

viktigaste är att man inte låter buskar, törnen eller kraftigare växande
ogräs finnas, och somliga av dem skall man gräva bort före vintern under
hösten, som björnbär, busksnår och tåg, och rycka andra, som cikoria
och ’tistlar’. Man skall heller inte släppa in svin, eftersom de bökar upp
med trynet och river upp torvorna, och inte heller större djur, utom när
jorden är mycket torr, ty i fuktig mark sjunker klövarna ner och nöter på
eller sliter av växternas rötter. 17.2 Därefter bör under februari månad vid
tilltagande måne brantare och sluttande ställen hjälpas med gödsel, alla
stenar och annat, som är skadligt för plogbillarna, samlas ihop och föras
ett stycke bort samt ytorna lämnas att förr eller senare växa upp efter
varje ställes egenskaper. Det finns också en del ängar som är drabbade av
ålderdomssvaghet, vilka de gamla lantbrukarna brukar bota genom att
antingen rensa bort mossan och strö ut frön från höloftet eller föra på
gödsel, men ingetdera av detta är så nyttigt som att flera gånger tillföra
aska. Detta dödar mossan. 17.3 Dock är dessa botemedel inte så effektiva,
eftersom det bästa är att plöja upp stället på nytt.
Detta bör man dock göra om man övertagit färdiga ängar, men om
man skall anlägga nya eller förnya gamla – ty det finns många, som jag
sade, som försämras av försummelse och blir sterila, och dem hjälper
det att emellanåt plöja om även för att odla spannmål, eftersom en sådan åker ger goda spannmålsskördar efter en lång träda – 17.4 skall man
alltså på sommaren plöja upp den plats, som man har avsett för ängen,
och bereda jorden samt genast beså den med rova, kålrot eller till och
med med bondböna, påföljande år med spannmål, och under tredje året
skall man noggrant plöja den och ordentligt ta bort med rötterna alla
kraftigare växter, buskar och träd som finns där, om nu inte avkastningen
från planterade träd hindrar en från att göra detta. Därefter skall man
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så frön av fodervicker blandat med gräsfrö, därpå lösa upp jordkokorna
med hackor, jämna till det med en harv och plana ut de jordhögar, som
harven ofta lämnar efter sig vid vändningen, så att det inte någonstans
finns något hinder för den som skär höet. 17.5 Fodervickern bör man
emellertid inte skära, förrän den mognat och släppt en del frön på jorden
nedanför. Då bör skördearbetarna slå den och därefter vattna, om det
finns tillgång till vatten och jorden är av det tätare slaget. På lucker jord
är det nämligen inte lämpligt att föra in någon större mängd av rinnande
vatten, innan jorden blivit tät och hopbunden av växterna, eftersom kraften av det rinnande vattnet sköljer bort jorden och fröna inte kan bilda
kraftiga plantor, när rötterna blivit blottlagda. 17.6 Av denna anledning
bör inte heller boskap släppas in på nyanlagda och ännu sviktande ängar,
utan när växterna kommit upp skall de slås med skäror. Som jag redan
sagt, sätter nämligen djuren sina klövar i den mjuka marken och låter
inte växternas rötter krypa ut på bredden och bli täta, utan de bryts av.
Under det andra året skall man dock tillåta att mindre djur släpps in efter höskörden, om nu torka och platsens förhållanden medger detta. 17.7
Under tredje året, då ängen är starkare och hårdare, kan den därefter ta
emot även de större djuren. Överhuvud bör man dock se till, att den efter
västanvindens intåg under februari månad, omkring den 15 i månaden,
de magrare ställena och särskilt de högre belägna gödslas med frön av
hö inblandade i gödseln. Den högre delen av kullen lämnar nämligen
näring även åt delarna där nedanför, eftersom ett regn, som faller, eller
en rännil, som leds av människor, drar med sig vätskan från gödseln till
den lägre delen. Därför brukar då kloka lantbrukare gödsla kullar mera
än plana fält även på plöjda åkrar, eftersom, som jag sade, regnen alltid
för med sig all fetare materia till de lägre belägna delarna.

18. Hur slaget hö skall behandlas och lagras
kap. 18

18.1 Hö slås dock bäst innan det torkar, ty dels får man större skörd, dels

ger det djuren ett läckrare foder. Det finns dock en avvägning för torkningen, nämligen att det inte skall samlas ihop vare sig helt genomtorrt
eller åter färskt, det förra eftersom det verkar som halm, om det förlorar
all fukt, det senare eftersom höet ruttnar på loftet, om det är för mycket
fukt kvar i det, och ofta orsakar eld och brand, då det värms upp av att
jäsa. Då man slagit höet, kommer det många gånger regn, och om höet
blivit genomvått är det ingen idé att röra i det, medan det är blött, utan
man skall hellre låta den övre delen torka i solen. 18.2 Därefter skall man
vända om det och, när det torkat från båda sidor, räfsa ihop det till en
sträng och därpå binda buntar. Man skall heller inte alls tveka att lägga
in det under tak, eller också skall man, om det inte finns någon möjlig-
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het att antingen föra det in i hus eller binda det till buntar, åtminstone
lägga upp allt det, som torkat så mycket som det skall, i käglor och göra
dessa med så vassa toppar som möjligt. 18.3 Ty så skyddas höet bäst mot
regn, och även om det inte kommer regnskurar är det inte olämpligt att
göra dessa kägelformade stackar, så att den fukt, som kan finnas kvar i
växterna, liksom svettas ut och avdunstar i högarna. Därför dröjer förståndiga lantbrukare med att packa även det, som förts in under tak, tills
de under några dagar låtit det ligga löst stackat och så liksom mognat
och svalnat.
Efter höskörden följer dock nu omsorgen om spannmålsskörden, och
för att den skall göras på rätt sätt, måste man först göra i ordning de
redskap, med vilka skörden skall samlas ihop.

19. Om att göra i ordning en tröskplats
19.1 Om tröskplatsen är av jord bör den, för att bli riktigt lämplig för

tröskning, först skrapas, därefter grävas om och blandas upp med agnar blandade med olivdrägg, som inte saltats, ty detta skyddar säden för
angrepp av råttor och myror. Sedan skall ytan jämnas till, förtätas med
jungfrur eller stora stenar, därefter strös med agnar, trampas och så lämnas att torka i solen. 19.2 Det finns somliga som använder en del av ängen,
som ligger utsatt för västan, till tröskplats och som gör tröskplatsen slät
genom att skörda och lägga ut bönor på den, ty medan dessa växter trampas av djuren, förstörs även växterna av deras klövar och på det sättet blir
tröskplatsen kal och lämplig för spannmål.

kap. 19

20. Om skörden
20.1 Men då säden är mogen, innan den bränns av sommarvädrets hetta,

vilken är störst vid Hundstjärnans uppgång, skall den slås snabbt. Ty
det är olyckligt att dröja, eftersom för det första den då blir ett byte för
fåglar och andra djur, för det andra kärnorna och själva axen snabbt faller
av, när stråna och axfjällen torkar. 20.2 Om det blir kraftig vind eller virvelvindar, faller större delen till marken, varför man inte bör skjuta upp
något till morgondagen, utan då det sådda är jämngult, innan kornen blir
helt hårda och när de fått en rödaktig färg, skall skörden genomföras,
så att spannmålet ökar på tröskplatsen och i lagret hellre än på åkern.
Ty det är ett faktum att, om man skurit i rätt tid, så kommer mängden
spannmål att öka lite i efterhand. Det finns dock många sätt att skära.
20.3 Många skär av strået på halva höjden med en spetsig kniv, som har
antingen näbbformad eller tandformad spets, många samlar enbart axet
med strykträn, andra med kammar, och detta är det lättaste i en gles åker
men mycket svårt i en tät.
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Hur tröskningarna bör gå till
Om säden skurits av med kniv tillsammans med en del av strået, samlas
den genast i en hög eller i en ängslada och tröskas därefter allteftersom,
sedan det torkats i solen. 20.4 Om däremot endast axen samlats in, kan
de föras till ladan och därefter under vintern antingen slås ur med slagor
eller trampas av djuren. Om det är möjligt att tröska säden på tröskplatsen, råder det inget tvivel om att detta görs bättre med hästar än med oxar
och att man, om man har få djur, kan tillgripa trösksläde och släde, vilka
båda lätt bryter ner stråna. Axen ensamma bearbetas dock bättre med
slagor och rensas i kastkorgar. 20.5 När det finns agnar blandade i säden
skiljs de dock ut av vinden. För detta avses västanvinden överlägsen, som
lätt och jämn blåser under sommarmånaderna. Det är dock typiskt för
en lat bonde att invänta denna, eftersom svåra oväder ofta kommer och
överraskar, medan man väntar på den. Därför skall den tröskade säden
samlas ihop på tröskplatsen på så sätt att den kan rensas av alla vindar.
Om det är helt tyst på vindar under flera dagar, bör den däremot rensas
med kastkorgar, så att det inte efter en alltför lång period av stiltje kommer en häftig storm, som förstör ett helt års arbete. 20.6 Om den rensade
säden sedan skall lagras för flera år, bör den behandlas en gång till, ty
ju renare den är desto mindre äts den av larver <av kornvivel>19. Om
den däremot skall konsumeras genast, är det å andra sidan ingen idé att
rensa om den, utan det är tillräckligt att kyla av den i skuggan och lägga
in den i sädesmagasinet. Behandlingen av baljväxter skiljer sig inte heller
från den av övriga grödor, ty även dessa konsumeras antingen genast eller
lagras. Detta är den slutgiltiga vinsten för en odlare, att skörda in den
sådd, som han anförtrott åt sin jord.

21. Vad lantbrukare får göra under
helgdagar och vad han inte får göra
kap. 21

21.1 Då våra förfäder ansåg, att man skulle redovisa både vila och arbete,

anser jag att jag också måste förmana lantbrukarna om vad de får göra
på helgdagar och vad de inte bör göra. Som skalden [Vergilius] nämligen
säger,
Både gudomlig och mänsklig rätt låter bonden på helger
utföra somliga värv. Man får gärna anlägga diken,
uppsätta hägnande stängsel till skydd för skörden och ställa
näten för fågelfångst, bränna upp det torkade törnet,
föra de bräkande fåren till bad i den renande floden.20
21.2 Dock säger prästerna, att säden inte får inhägnas på helgdagar. De

förbjuder också att fåren badas för ullens skull, utom mot sjukdom. Ver-
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gilius föreskriver att det är tillåtet att på helgdagar bada djuren i en flod
och lägger därför till ”i den renande floden”, alltså med en hälsosam effekt
av vattnet. Det finns en del sjukdomar, för vars skull det är nyttigt att
tvätta djuren. 21.3 På helgdagar tillåter dock den där regeln från förfäderna även att man krossar gröpe, skär facklor, gör talgljus, sköter en arrenderad vingård, torrläggar och rensar gamla dammar, sjöar och diken,
går efter med skäran på ängarna, jämnar ut gödselhögar, lägger upp hö
på loften, samlar frukt från en hyrd olivodling, lägger ut äpplen, päron
och fikon till torkning, bereder ost samt för hem träd för plantering med
hjälp av bördor som bärs på ryggen eller i en klövjesadel på mulan. Det
är däremot inte tillåtet att forsla fram något med okade djur, plantera
det som burits hem, öppna jord eller glesa ur träd, 21.4 vidare inte att
sköta sådd, om man inte först offrar en hundvalp, eller att skära, binda
eller forsla hö. Det är på grund av prästernas betänkligheter inte heller
tillåtet att på helgdagar skörda vin eller klippa får, om man inte offrar en
hundvalp. Det är tillåtet att göra must och koka in vin till druvmust. Det
är tillåtet att samla druvor och oliver för inläggning. Det är inte tillåtet
att klä får i päls21. Allt det som man gör i trädgården för grönsakernas
skull är tillåtet. Under allmänna helgdagar är det inte tillåtet att begrava
en död människa. 21.5 Marcus Porcius Cato säger att det inte finns några
helgdagar för mulor, hästar och åsnor, och han tillåter också att man okar
oxarna för att forsla ved och spannmål. Jag har läst hos prästerna att det
bara är på reningsfesterna man inte får oka mulor men att det är tillåtet
på övriga.
I detta sammanhang är jag övertygad, om att vissa, som gått igenom22
reglerna för festdagarna, kommer att sakna den tidigare sed med reningsoffer och övriga offer, som gjordes för odlingens skull, vilken de gamle
tillämpade. 21.6 Jag drar mig inte för arbetet att lära ut även detta, men
jag uppskjuter det till den bok, som jag har för avsikt att skriva, när jag
gått igenom hela kunskapsområdet lantbruk. Jag skall nu avsluta denna
framställning och kommer att i nästa avsnitt meddela, vad de gamla författarna har sagt om vingårdar och trädplanteringar och vad jag själv
därefter har iakttagit i praktiken.
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Tredje boken om lantbruk
Första boken
om träd och buskar

tredje boken innehåller följande : Vilket slags vin passar i varje

enskilt fall till jordmån och klimat. – Vilka slags vin skall planteras nära
städer för att producera bordsdruvor. – Vilka slags vin skall planteras för
att ge bordsvin. – Namn och egenskaper på vinstockar av mindre eller mer
ädel stam. – Framställning varav framgår, att ingenting är mer lönsamt för
lantbrukare än att odla vin. – Hur mycket lantbrukaren bör fordra av den
nyplanterade hammarsticklingen. – Hur mycket vin man bör producera på
varje plogland. – Hur många plogland en ensam vingårdsman bör sköta. – På
vilken jordmån och hur en plantskola för vinrankor skall anordnas. – Huru
dan och från vilka delar av stocken hammarsticklingen skall väljas. – Hur
man undersöker hur rikbärande vinstocken är. – Hur man skall få Aminaeastockarna rikbärande. – Vilka egenskaper man skall eftersträva hos den
mark som man avser för vingården. – Hur marken skall beredas. – På hur
många sätt vin planteras såväl i provinserna som i Italien. – Det är bättre att
plantera vinrankor i plöjd jord än i nybruten, om man gör gropar eller fåror.
– Vilket mått är tillräckligt för djupgrävningen åt vinrankorna. – Hur och
vid vilka årstider vinrankan skall planteras. – Vad den skall iakttaga, som
planterar en vinranka. – Bevis mot Julius Atticus’ åsikt, han som planterar
hammarsticklingen krökt. – Hur lång sticklingen bör vara. – Hur många
slags vin man bör plantera. – Huruvida vingårdarna skall planteras med de
olika slagen av vin åtskilda eller om de skall göras med slagen blandade.

kap. 1

1.1 		

Hittills om åkrarnas bruk <har jag talat> 1

som den store skalden [Vergilius] säger. Ingenting hindrar nämligen mig,
Publius Silvinus, att när jag skall tala om samma saker inleda med början
av det mycket berömda skaldestycket. Nu följer odlingen av träd, som till
och med är den viktigaste delen av lantbruket. Slagen av dessa är olika
och mångformade, ty de är av olika art och, som samme skald säger,
somliga spirar av egen drift, och utan ett mänskligt
ingrepp växer de vida2,
och många andra växer upp planterade av vår hand. 1.2 De, som inte växer
med mänsklig hjälp, ger dock i skogar och vildväxande frukter och frön

bok 3.1.3–3.1.7

efter sin egen natur, men de, som man ägnar arbete åt, blir mer lämpade
att ge nyttig frukt.
Det slaget skall alltså först avhandlas, som ger oss födoämnen, och
av det finns det tre kategorier. Ty ur ett skott blir det antingen ett träd,
exempelvis ett olivträd, en buske, som dvärgpalmen, eller något tredje,
som jag egentligen inte ville kalla vare sig träd eller buske, och det är vinstocken. 1.3 Jag sätter med full rätt denna före alla andra vedartade växter,
inte bara på grund av att dess frukt är angenäm utan även på grund av
att den är så lättskött. Därför svarar den på människans skötsel i nästan
alla trakter och på alla breddgrader på jorden, dock inte på de iskalla eller
mycket varma. Den är lika rikbärande på slät mark som på kullar, och
i tung jord inte mindre än i lucker, och i lika mån även i mager och fet
jord och i torr eller fuktig. 1.4 Vidare är den ensam om att tåla ogynnsam
väderlek såväl i kallt klimat som i varmt och blåsigt.
Det är dock viktigt vilket slags vin du tänker odla eller hur du tänker
formera stocken, beroende på traktens förutsättningar. Ty metoden att
odla vin är inte densamma i alla klimat eller på alla jordar, och de olika
slagen avviker inbördes. Det är inte lätt att säga vilket som är mest framträdande av dem alla, eftersom praxis visar, att varje slag är mer eller
mindre lämpligt för sin speciella region.
1.5 En förståndig jordbrukare skall dock ha insikt om att det slags
vinstock är lämplig på slättlandet, som tål dimma och frost utan att ta
skada, medan på kullarna det slag är lämpligt, som tål torka och blåst.
I fet och rik jord skall han sätta en ranka, som är tunn och inte alltför
rikbärande av naturen, i mager jord en rikbärande, i tung jord en stark,
som har kraftigt bladverk, och i lucker och lös jord en med glesa grenar.
Han skall vidare veta att inte på en fuktig plats sätta en ranka, som ger
tunnskaliga och stora druvor, utan en med tjockskaliga och kompakta
druvor och många kärnor, samt att det är rätt att i ett torrt läge sätta
plantor av motsatt slag.
1.6 Sedan bör dock lantbrukaren inte heller vara ovetande om huruvida
klimatet hos honom är övervägande kallt eller varmt, torrt eller fuktigt,
utsatt för hagel och blåst eller angenämt, klart eller dimmigt. 1.7 Till kalla
och dimmiga lägen skall han iordningställa rankor av två slag, antingen
tidigbärande, vars frukt mognar före kölden, eller sådana, som har en fast
och hård druva. Dessas druvor blommar av under höstdimmorna, varpå
de blir söta under kyla och frost, så som andra blir det av värme. Åt ett
läge med mycket blåst och ett oroligt klimat skall han anförtro rankor
med hållbara och hårda druvor men på varm jord odla stockar med mjukare och rikare klasar. Åt torra lägen skall han välja ut slag, som ruttnar
av regn och ständig fukt, åt daggvåta dem som lider av torka, åt hagelrika
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bok 3.1.8–3.2.4

dem som har hårda och breda blad, så att de skyddar frukten bättre. Ty
en vänlig och klar trakt är inte ogynnsam för någon men är bäst för dem,
vars klasar eller druvor faller av tidigt.
1.8 Om man nu skall välja ut en plats och ett klimat för vingårdar efter
alla konstens regler så är, efter vad Celsus med full rätt hävdar, den jord
bäst, som varken är alltför tät eller alltför lucker, dock snarare lucker, och
varken mager eller fet, snarast dock näringsrik, varken slät eller brant,
snarast likväl en något upphöjd terräng, varken torr eller våt, men dock
måttligt daggig, och en som inte svämmar över av källor vare sig ytligt
eller nere i jorden utan bara så att det finns fukt nära rötterna. 1.9 Detta
vatten skall vara varken bittert eller salt, så att det inte förstör smaken på
vinet eller hämmar det grönas tillväxt liksom med någon skrovlig rost,
om vi alltså får tro Vergilius som säger:
Men den jord som är salt och som smakar bittert på tungan,
otjänlig är den för säd, den förädlas aldrig av plöjning.
Vinet förlorar sin typ, och äpplet sitt stadgade rykte.3
1.10 Klimatet vill vinstocken vidare inte ha vare sig snöigt eller återigen

kap. 2

alltför varmt, men den trivs bättre i varmt läge än i kallt. Den störs av
regn mer än av klart väder och är mera vän med torr jord än med alltför
regnvåt. Den trivs med måttlig och mjuk vind och lider av stormbyar.
Detta var de bästa egenskaperna hos klimat och jordmån.
2.1 Vinet planteras för att skördas till antingen bordsfrukt eller vintillverkning.
För druvor att ätas som frukt är det inte lönsamt att inrätta vingårdar,
om inte egendomen ligger så nära en stad, att ens kalkyl kan förutsätta
att man säljer frukten obehandlad till handlare liksom äpplen. Då förhållandet är sådant, bör man särskilt plantera dem som mognar tidigt
och dem som har hårda skal, därpå de purpurfärgade, slagen Bumastus,
Dactylus, Rhodia, och även Libyca och Ceraunia. 2.2 Man bör plantera inte
bara dem, som kan rekommenderas för sin söta smak, utan även dem
som är påfallande till utseendet, såsom Stefanita, Tripedanea, Unciaria,
Cydonita, och vidare dem, vilkas druvor är hållbara nog att läggas på kärl
för vintern, såsom Vennucula och Numisiana, som man nyligen provat för
denna användning.
2.3 Är man däremot angelägen om vin <att dricka>, väljs ett slag som är
starkt både i frukt och i grenverk. Av detta bidrar det förstnämnda starkt
till avkastningen åt odlaren, det senare till stockens livslängd. 2.4 Det är
dock då allra bäst, om det inte grönskar alltför tidigt, blommar av så snart
som möjligt och inte blir sött alltför sent, och vidare om det lätt står emot
frost, dimma och solbränna och varken ruttnar av fukt eller förtvinar av
torka.

bok 3.2.5–3.2.11
2.5 Ett sådant slag bör man välja, även om det endast är måttligt rik-

bärande, om blott jordmånen är sådan, att smaken blir ädel och prisvärd.
Ty om smaken är oren eller billig, är det bättre att sätta en så rikbärande
ranka som möjligt, så att avkastningen ökas av att den lämnar mera
frukt. 2.6 På alla ställen gäller i regel, att vingårdarna på en slätt ger mera
vin, de på kullar ett mer smakligt, och av de senare kan i ett inte särskilt
gynnsamt klimat de, som vetter åt norr, växa kraftigare men de, som
vetter åt söder, ge ett bättre vin.
2.7 Det råder vidare inget tvivel om att åtskilliga vinstockar är så beskaffade, att de i fråga om vinkvalitet ibland är överlägsna, ibland underlägsna andra alltefter växtplatsens förhållanden. Det är endast stockar
av slaget Aminaea som, var de än planteras utom i ett alltför kallt klimat,
sägs lämna ett vin, som är mer eller mindre välsmakande, och överträffa
alla andra i smak, även om de ibland försämras, om man jämför dem med
andra odlingar av samma slag. 2.8 Fast de alla går under samma namn ser
de inte likadana ut. Jag känner till de två Germanae [Systrarna], av vilka
den mindre blommar av snabbare och bättre, och den passar att odlas
med träd och även med bjälkar som stöd. Den vill i förra fallet ha fet jord,
i det senare medelmåttig, och den är mycket bättre än den större systern,
eftersom den tål både regn och vind bättre. 2.9 Den större blir nämligen
snabbt förstörd i blomningen och det mera på bjälkar än stödda av träd,
och därför är den inte lämplig i vingårdar, knappast ens i trädstödda
sådana, om inte jorden är mycket fet och kraftig, ty den mår inte bra ens
i medelmåttig jord, mycket mindre i mager. Man känner igen den på dess
talrika långa grenar och blad samt de stora klasarna och druvorna. Då
den har större avstånd mellan lederna, är den underlägsen den mindre i
skördens storlek, men den besegras inte i fråga om smak. Båda dessa är
alltså slag av Aminaea.
2.10 Två andra, Geminae [Tvillingarna], har sitt namn av att de får
dubbla klasar. De ger ett strävare vin men lika hållbart. Den mindre av
de två är allmänt mycket känd, ty den bekläder Kampaniens välbekanta
kullar runt Vesuvius och kring Sorrento; den trivs bra bland västanvindens fläktar om sommaren men skadas av sunnan. 2.11 I de andra
delarna av Italien är den därför inte så lämplig för vingårdar som för
planteringar stödda av träd, fast den i de trakter jag nyss nämnde utmärkt tål att läggas på bjälkar. Grenverk och frukt får den inte olikt
den mindre Systens, utom det att det är dubbelt, liksom den större
Tvillingen också är lika den större Systern, men den mindre är å andra
sidan bättre, i det att den är mer rikbärande även på måttligt god jord.
Ty att den förstnämnda större inte svarar på annan jord än mycket fet,
har jag redan sagt.
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bok 3.2.12–3.2.18
2.12 Den ludna Aminaea gillas mycket av somliga. Den har detta namn

inte därför att den är den enda av alla Aminaea, som är luden, utan därför
att den blir särskilt grå av ludd. Den ger förvisso ett gott vin men lenare
än de tidigare nämnda. Den får också ett tätt grenverk. På grund av de
täta kvistarna blommar den då ofta inte av ordentligt och då frukten
blivit mogen ruttnar den snabbt av samma anledning.
2.13 Vid sidan om dessa, som jag nu redovisat, anses som utomordentlig en Aminaea, som inte är olika den större Systern vid första anblicken
av grenar och stam, men den är något sämre i fråga om smaken på vinet,
även om den är mycket nära de ädlaste och även har egna fördelar, som
gör den värd att satsa på. Ty den är mer rikbärande, blommar av bättre,
får täta och ljusa klasar med mera svällande druvor, sviker inte i mager
jord och räknas därför till de bördigaste vinrankorna.
2.14 Slaget Nomentana kommer närmast efter Aminaea i fråga om
ädel kvalitet på vinet och överträffar det till och med i fråga om bördighet, eftersom det ofta fyller sig med frukt och skyddar den frukt det
frambragt på ett utmärkt sätt. Men även av denna stock är den mindre
mer rikbärande, den vars blad inte är så flikiga och grenarna inte så röda
som på den större. På grund av färgen kallas den också Rubellana men
också Faecinia, eftersom den alstrar mer bottensats än de andra. 2.15 Men
denna nackdel uppväger den genom att ge många klasar, vilka den frambringar både på bjälkar och, fast bättre, stödd av träd. Den tål bra vind
och regnskurar. Den blommar av snabbt, blir därför söt tidigt och tål alla
påfrestningar utom värme, ty då den har klasar med små druvor och hårt
skal dras dessa ihop i hetta. Den trivs särskilt bra på fet jord, som kan ge
lite bördighet åt de av naturen späda och saftlösa klasarna. 2.16 Den tål
utan vidare kall och daggig jord och himmel, precis som Eugenia, så länge
denna finns i Albanerbergen – ty om den hamnar på ett annat ställe
motsvarar den endast med möda sitt namn4 – och likaså Allobrogica, vars
vin ändrar sin angenäma smak med regionen.
2.17 På grund av sina goda egenskaper beröms även de tre slagen av
Apiana, samtliga rikbärande och tillräckligt lämpliga både på bjälkar och
stödda av träd, men den är ädlare, som har glatta blad. Ty de två ludna
är visserligen lika i fråga om utseendet på blad och skott men olika i
fråga om kvaliteten på avkastningen, eftersom den ena av dem bryts ner
av ålder senare <än den andra>. 2.18 De är mycket rikbärande i fet jord
och bördiga även på medelgod, frukten mognar snabbt och de är därför
lämplig på kalla ställen, vinet är sött men inte så lämpligt för huvudet
eller kroppen. Om man inte plockar druvorna tidigt, faller de offer för
regn, vindar och bin, och de har fått sitt tillnamn på grund av att de är
utsatta för denna skövling.

bok 3.2.19–3.2.25
2.19 Dessa är de slag, som är mest berömda för sin värdefulla smak.

Dock kan även andra rangens vinrankor anbefallas för sin växtkraft och
sin bördighet, såsom Biturica och Balisca, av vilka invånarna i Spanien
kallar den mindre för Coccolobis. De är båda mycket nära de allra bästa,
ty deras vin tål att åldras, ja det kommer till och med till en sorts hög
kvalitet med åren. 2.20 De är vidare bättre i fråga om bördighet än alla,
som jag förut redovisat, och vidare även i fråga om härdighet, ty de är
mycket motståndskraftiga mot stormar och regn, ger riklig druvsaft, sviker inte på mager jord, uthärdar köld bättre än väta, väta bättre än torka
och blir dock inte ledsna av värme.
2.21 Visulla härnäst efter dessa och den mindre Argitis trivs bäst på
medelmåttig jord, ty i fet jord väller de fram med alltför kraftigt grenverk, och i mager kommer de tunna och tomma på frukt. De är bättre
på bjälkar än i träd, men Argitis är rikbärande även på höga stöd och ger
rikligt med långa grenar och stora klasar. 2.22 Visulla, som är mer lämpad
för de lägsta typerna av stöd, driver fram korta grenar och ett hårt och
brett bladverk, och då detta är så brett skyddar det utmärkt sina frukter
mot hagel. Om dessa inte skördas så snart de är mogna, faller de dock till
marken, och de ruttnar också på grund av fukt innan de faller av.
2.23 Vidare har vi Heluola, som många kallar Varia, varken purpurröda eller svarta och uppkallade efter sin ljusgröna färg, om jag inte misstar mig. Den, som är mörkare, är bättre i fråga om mängden av druvsaft,
men den andra är värdefullare i fråga om smak. Druvornas färg är inte
enhetlig hos någon av dem, men båda ger en ljus druvsaft. Vartannat år
ger de mer, vartannat mindre. De klär träd bättre, ganska bra även bjälkar, och är rikbärande även i medelmåttig jord, liksom den större och den
mindre Precia. Dessa utmärker sig mera genom sin höga klass på vinet;
de grönskar med täta grenar och mognar snabbt.
2.24 Albuelis är, som Celsus säger, nyttigare än dessa på kullen än på
åkern, i trädet än på bjälken, i trädets topp än i dess nedre delar, och
därtill rikbärande med talrika grenar och klasar. Ty de små grekiska
druvorna, såsom Mareotica, Thasia, Psithia, Sofortia, har visserligen en
försvarlig smak, men de ger lägre avkastning i våra trakter på grund av att
klasarna är få och druvorna små. Den mörka Inerticula, som vissa greker
kallar Amargion, kan liksom placeras i den andra klassen, eftersom den
både ger ett gott vin och är oskadlig. Den har nämligen sitt namn av att
den anses passiv i fråga om påfrestningar på kroppen, fast den inte är
mild till smaken.
2.25 Celsus gör en tredje grupp av dem, som rekommenderas endast
av att de är rikbärande, såsom de tre slagen av Heluennaca, av vilka de två
större ingalunda anses likvärdiga med den minsta i fråga om mängden
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och kvaliteten på druvsaften. Den ena av dessa större, som invånarna i
Gallien kallar Marcus, ger ett medelmåttigt vin, och den andra, som de
kallar Longa och även Cana, ger ett orent vin och inte så mycket som den
vid första anblicken utlovar genom antalet klasar. 2.26 Den minsta och
bästa av de tre känns lätt igen på bladen, ty den har rundast blad av dem
alla. Den är att anbefalla, då den utmärkt väl tål torka och står ut med
kyla, bara det inte regnar, då dess vin i många trakter även låter sig lagras
för längre tid och då den i synnerhet är den enda, som gör även den magraste jord räntabel genom sin rika skörd. 2.27 I den tredje gruppen ingår
även slag som Spionia, rik på druvsaft men rikbärande snarare genom
klasarnas storlek än deras antal, Holconia, Murgentina, som även kallas
Pompeiana, Numisiana, Vennucula, även kallad Scirpicula eller Rabucula,
den mörka Fregellana, Mettica, Rhaetica och den mest rikbärande av alla
jag känner till, den större Arcelaca, som många felaktigt tror är Argitis.
2.28 Ty angående dem, som jag nyligen fått kännedom om, jag menar
Pergulana, Hirtiola och Ferreola, skulle jag inte lätt vilja avge något bestämt besked i vilken kategori de bör placeras, eftersom jag å ena sidan
vet, att de är ganska rikbärande, men å andra sidan ännu inte kunnat
bilda mig någon uppfattning om kvaliteten på det vin de lämnar. Jag har
vidare hört att en tidig vinstock, hittills okänd för oss, enligt grekisk sedvänja kallas Dracontion. Den kan jämställas i fråga om skördens storlek
till och med med Arcelaca, Balisca och Biturica, i fråga om vinets kvalitet
med Aminaea.
2.29 Det finns dessutom många andra slags vinstockar, men jag kan
inte med säkerhet ange vare sig deras antal eller benämningar. Ty, som
skalden [Vergilius] säger,
Gagnlöst är det att pröva – ja den som ville försöka,
kunde väl likaså gott i Libyens öknar beräkna
mängden av sandkorn som sprids av västanvinden i rymden.5
2.30 Alla regioner och nästan alla olika delar av regioner har nämligen

egna slag av vin, som de givit namn åt enligt sin praxis. Somliga slag har
även fått olika namn på olika ställen, och vissa har, som jag ovan sagt,
på grund av en ändring i växtplats även gått ifrån sina egenskaper, så
att de inte går att känna igen. Därför har redan här i Italien, för att inte
säga i hela den vida världen, folk som bor grannar olika bruk i fråga om
vinstockarnas namn och kallar dem olika. 2.31 Det är sålunda en klok
lärares plikt att inte fördröja eleverna genom att ägna sig åt jakt på sådana
termer, som de ändå inte kan överblicka. I stället skall man som helhet ge
den regeln, som både Celsus och före honom Marcus Cato gav, nämligen
att inget slag av vin bör planteras, om det inte omtalats som gott, och

bok 3.2.32–3.3.3
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inget behållas längre, om det inte i praktiken visat sig vara det. Julius
Graecinus säger:
Och när det hos den trakt vi odlar finns många goda egenskaper,
som förordar en ädel druva, skall vi välja en högklassig, men när det
inte finns något alls eller bara lite, som lockar oss till det, skall vi
snarare satsa på en rikbärande, som inte tappar lika mycket genom
lägre pris som den vinner genom större mängd.
2.32 Fast jag själv nyligen var av samma uppfattning i denna fråga skall jag

dock strax på rätt ställe komma till, vad jag nu mera övertänkt anser. Jag
har nämligen för avsikt att lära ut, hur man kan etablera vingårdar med
en avkastning, som är både riklig och av värdefull kvalitet.
3.1 Nu, innan jag talar om planteringen av vinrankor, anser jag det
emellertid inte ur vägen att lägga liksom en grundval för den kommande
framställningen, så att vi redan i förväg har klarat ut och undersökt, om
vinodling är något som lönar sig för familjens överhuvud. Det är nämligen nästan överflödigt att ge råd om hur man skall plantera rankorna,
så länge det som måste komma före inte är allmänt erkänt, nämligen om
man alls skall ha dem. De flesta torde vara så osäkra på den punkten,
att många skyr och avråder från att använda jorden på det sättet och
anser det mer önskvärt att äga ängar, betesmarker eller timmerskog. 3.2
Om vingårdar, som stöds av träd, har det varit en inte obetydlig strid i
tidigare litteratur, då Saserna avrådde från den sortens jordbruk, medan
Tremelius <Scrofa> gillade den mycket. Även denna uppfattning skall
jag värdera på rätt ställe.
För ögonblicket skall de, som vill ägna sig åt lantbruk, först av allt bli
upplysta om att vingårdarnas avkastning är mycket riklig. För att förbigå den där gamla bördigheten hos odlingarna, om vilka redan Marcus
<Porcius> Cato på sin tid och senare även Terentius Varro angav, att varje plogland [1/4 ha] gav 600 urnor [7 800 l] vin – just det försäkrar Varro
i första boken av sin Res rusticae – och att detta brukade ske inte bara i
en enstaka region utan både kring Faenza och i det galliska område, som
nu räknas till Picenum, 3.3 så är i våra dagar området kring Nomentum
berömt genom ett vida spritt rykte och särskilt den vingård, som Seneca
äger, en man av stor begåvning och lärdom. På hans gods är det väl belagt,
att varje plogland [1/4 ha] av vinodlingen ger åtta cullei [4 200 l] vin.
På ett sällsamt sätt synes det nämligen ha inträffat i våra odlingar
vid Caere, att en stock hos dig gav mer än 2 000 klasar samt att hos mig
varje 800 ympade vinstockar inom två år gav sju cullei [3 675 l] och de
förut befintliga stockarna gav 100 amforor [2 600 l] per plogland [1/4 ha],
medan ängar, betesmarker och skogsmark syns ge förträfflig avkastning
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åt sin ägare, om varje plogland [1/4 ha] ger 100 sestertier. 3.4 Ty vi kan
knappast minnas när man i större delen av Italien fick fyra gånger utsädet
igen vid spannmålsodling.
Varför är då vinodlingen i så dåligt rykte? ”Inte av egen förskyllan
utan på grund av misstag hos människan”, säger Graecinus, då för det
första ingen beter sig förståndigt, när han väljer sticklingar, och de flesta
därför etablerar vingårdar av uselt slag, och då för det andra man inte
ger det man planterat sådan näring, att plantorna kan få styrka och börja
växa ut, innan de torkar bort, och om något ändå tar sig, så sköter man
det slarvigt. 3.5 Man anser nämligen från början också, att det inte är så
viktigt, vilken plats man planterar på, utan man väljer till och med som
plats den sämsta delen av egendomen, som om den jord är den enda som
är särskilt lämplig för denna växt, som inte kan producera någonting annat. Man bryr sig sedan heller inte om att sätta sig in i hur man planterar,
eller också struntar man i den kunskapen, fastän man har den. Slutligen gör man sällan i ordning några tillbehör, alltså kringutrustning, för
rankorna, fast det alltid går åt många arbetsdagar och tär hårt på ägarens kassa, om detta försummas. 3.6 De flesta strävar efter att få fram så
mycket frukt som möjligt på stockarna men bryr sig inte om framtiden,
utan precis som om de levde enbart för dagen så ålägger de stockarna
ett resultat och belastar dem med så många grenar, att de inte sörjer för
eftervärlden. Då de begått alla dessa misstag, eller åtminstone de flesta
av dem, vill de minst av allt erkänna sina felsteg utan klagar då över att
vingårdarna inte svarar upp mot deras omvårdnad, de vingårdar, som de
själva förstört genom girighet, okunskap eller slarv.
3.7 Om någon i stället förenar noggrannhet med kunskap kommer
han, som jag skulle vilja hålla för troligt, visserligen inte att få 300 amforor [7 800 l] men säkert 200 [5 200 l]. Graecinus, som räknar på minimum, säger dock: ”Även om de bara får 20 amforor [520 l] från varje
plogland [1/4 ha] kommer de lätt att överträffa alla dem, som ägnar sig åt
hö eller grönsaker, i fråga om förmögenhetens tillväxt.” Han har inte fel i
detta, ty genom att göra en kalkyl ser en noggrann ekonom, att detta slag
av jordbruk är det som mest gynnar familjens förmögenhet.
3.8 Även om vingårdarna fordrar de största insatserna, så överstiger
dock inte sju plogland [1,8 hektar] vad en enda vingårdsarbetare klarar i
sitt arbete. Honom anser de flesta vara möjlig att köpa för en billig penning eller som en förbrytare från slavmarknaden. Jag är här inte överens
med flertalet utan anser, att en värdefull vingårdsman är ett av de viktigaste inventarierna och att han gärna får ha betingat ett pris om 6 000
eller hellre 8 000 sestertier. Sedan räknar jag med att själva marken, sju
plogland [1,8 hektar], kostat lika många tusen och vinrankorna med sina
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tillbehör, alltså stöd och material för bindning, 2 000 för varje plogland
[1/4 ha]. Detta ger en totalsumma för hela vingården om 29 000 sestertier.
3.9 Härtill kommer ränta om sex procent under två år, 3 480 sestertier,
då odlingen liksom på grund av sin barndom inte lämnar någon frukt.
Totalsumman av utlägget och räntan blir då 32 480 sestertier.
Om lantbrukaren upprättat en skuldförbindelse med sina vinstockar,
som en penningutlånare med sin gäldenär, så att han för framtiden bestämmer den ovannämnda räntan om sex procent, så bör han varje år få
en avkastning om 1 950 sestertier. Genom denna kalkyl kommer dock avkastningen av sju plogland [1,8 hektar] enligt Graecinus’ uppfattning att
överstiga räntan på 32 480 sestertier. 3.10 Även om stockarna är av sämsta
slag, kommer nämligen likväl varje plogland [1/4 ha] rankor, om de sköts
ordentligt, att lämna en culleus [525 l], och även om 40 urnor [525 l] vid
försäljning inbringar 300 sestertier, vilket är det lägsta marknadspriset,
så ger sju cullei [3 675 l] 2 100 sestertier. Detta är mera än räntan om sex
procent.
3.11 Denna kalkyl, som jag nu framlagt, går dock tillbaka på Graecinus’
beräkningar. Men jag menar, att de vingårdar skall ryckas upp med rötterna, där varje plogland [1/4 ha] ger mindre än tre cullei [1 575 l]. Vidare
har vi hittills räknat som om det inte finns några rotade sticklingar, som
kan tas ur djupgrävd jord, när nu den saken ensam befriar kostnaden
för vingården med värdet <på plantorna>, förutsatt att egendomen inte
ligger i provinsen utan i Italien.
3.12 Detta bör heller inte vara tveksamt för någon, när han gått igenom
både min och Julius Atticus’ kalkyl. Jag sätter 20 000 hammarsticklingar
mellan raderna på varje plogland [1/4 ha], han sätter 4 000 färre. Även
om hans metod får försteg, så ger inte ens den mest ogynnsamma plats en
lägre avkastning än den investering man gjort i den. 3.13 Även om av slarv
från odlaren 6 000 sticklingar dör, så kommer uppköpare att gärna och
med vinst köpa de återstående 10 000 för 3 000 sestertier, vilken summa
med en tredjedel överstiger de 2 000 sestertier, som jag nyss angav som
kostnad för ett plogland [1/4 ha] vinrankor. Min omsorgsfulla odling har
emellertid lett till att bönderna inte är ovilliga att betala 600 sestertier
för varje tusen rotade sticklingar. 3.14 Det torde dock ingen annan ha
åstadkommit, ty vidare torde ingen lätt ha trott mig om att det blev så
rikligt med vin från mina små odlingar som du, Silvinus, väl känner till.
Jag har alltså räknat med ett medelhögt och allmänt känt pris på rotade
sticklingar för att de, som av okunskap drar sig för denna sorts jordbruk,
snabbare och utan några protester skall kunna ledas över till min åsikt.
3.15 Således bör såväl avkastningen av djupgrävningen som förhoppningen om framtida skördar uppmuntra oss till att satsa på vingårdar. Då
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jag nu visat att det är ekonomiskt gynnsamt att plantera vin, skall jag ge
föreskrifter om hur man etablerar dessa.
4.1 Den, som det ligger om hjärtat att etablera vingårdar, skall särskilt
akta sig för att anförtro något åt någon annans omsorg än sin egen. Han
bör vidare inte heller köpa en rotad planta <vilken som helst> utan plantera ett på orten mycket väl anskrivet slag av skott och göra i ordning en
plantskola för vin, från vilken han kan täcka sina fält med vinrankor. Ty
de plantor, som förs in utifrån från olika trakter, är mindre förtrogna
med vår jordmån än våra inhemska slag, och därför skyr de liksom invandrare förändringen i fråga om klimatets och markens villkor. 4.2 Inte
heller kan de säkert lova en viss ädelhet, eftersom det är osäkert om den,
som planterade dem, satte ett noggrant undersökt och granskat slag av
vin. Därför bör man ingalunda anse, att två år är en alltför lång tid, inom
vilken plantornas rätta egenskaper skall visa sig, eftersom det alltid, som
sagt, är mycket viktigt att ha satt en planta av utsökt slag.
4.3 Därefter bör han också komma ihåg att välja platsen för vinrankorna med omsorg, och då han beslutat om det, skall han veta, att han
måste lägga ner stor noggrannhet på djupgrävningen av marken. Då den
är färdig, skall han med inte mindre omsorg plantera rankorna, och då
han satt dem skall han med största flit sköta sin odling. Det är liksom det
viktigaste och kulmen på satsningen, eftersom det är där det ligger om
familjens överhuvud med bättre eller sämre prognos uppdragit åt jorden
att i lugn och ro förränta hans kapital6. Därför skall jag nu i tur och ordning gå igenom vart och ett av de moment, som jag nyss nämnde.

5. Om nyanläggning <av vingårdar>
och ympning av vin
kap. 5

5.1 En plantskola för vinrankor skall inte anläggas på vare sig mager eller

våt jord, snarare dock på fuktig, och hellre på medelmåttig än på fet,
fastän nästan alla författare anvisat den allra bördigaste platsen åt denna
odling. Jag tror att detta absolut inte gagnar odlaren, ty visserligen tar
sig de satta plantorna snabbt i kraftig jord och växer upp, men när de
fått rötter torkar de, om de omskolas till sämre jord, och kan inte bli
utvecklas vidare.
5.2 En förståndig odlare bör å andra sidan hellre flytta växter från
sämre jord till bättre än från bättre jord till sämre. Av denna anledning
gillas medelgoda egenskaper mest vid valet av plats, eftersom den ligger i
övergången mellan det gynnsamma och det dåliga. Om man å ena sidan
senare av nödtvång måste anförtro de färdiga sticklingarna åt mager jord,
känner de nämligen inte av någon större skillnad, eftersom de förts från
medelmåttig jord till en mager. Om man däremot skall plantera dem i
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ett bördigare fält, kommer de mycket snabbare att bli kraftiga och rikbärande. 5.3 Återigen är det ingalunda någon uträkning med att skapa
en plantskola på det minst bördiga stället, eftersom den större delen av
hammarsticklingarna dör och de, som överlever, sent blir lämpliga att
plantera ut.
Därför är en medelmåttig och måttligt torr åker mest lämpad för en
plantskola, och den bör först underkastas bipalium [djupspaden]. För
djupgrävningen gäller som mått att jorden vänds om till ett djup av två
och en halv fot [75 cm]. Därefter skall man lämna mellanrum om tre fots
[90 cm] bredd för att komma åt att sköta plantorna, och i varje rad, 240
fot [72 m] lång, skall man sätta 600 hammarsticklingar. 5.4 Detta antal
ger på hela ploglandet [1/4 ha] 24 000 plantor.
Detta arbete föregås dock av att man söker och väljer ut hammarsticklingar. Som jag redan ofta sagt är det ju liksom en förutsättning för den
ovannämnda näringen att plantera den bäst anskrivna sorten av planta.
6.1 Valet bör dock ske med hänsyn till två faktorer. Det är nämligen
inte tillräckligt, att moderplantan är rikbärande, från vilken sticklingarna tas, utan man bör också tillämpa en något känsligare metod, så att
man tar dem från de delar av vinstocken som är både benägna till förökning och bördigast. 6.2 En rikbärande stock, vars avkomma man vill
satsa på, bör dock inte bedömas enbart utifrån att den alstrar ett stort
antal klasar. Detta kan bero på att stammen är omfångsrik eller grenarna
talrika. Jag skulle likväl inte kalla den stock för rikbärande, där man ser
enstaka klasar på de olika grenarna, men om det från varje fruktskott
hänger ett större antal klasar, om den ur varje öga skjuter flera skott med
frukt, om den till och med skjuter fram ur hård ved en gren med några
klängen och om den är tung av frukt även på tvåårsskotten, då bör den
utan tvekan anses rikbärande och bestämmas som en, där man bör välja
en hammarstickling.
6.3 Hammarsticklingen består av ett nytt skott, som växer ut från ett
fjolårsskott, och den har fått sitt namn av att den liknar ett föremål. I den
ända, där den skärs av från den gamla grenen, sticker den ut åt båda håll
och liknar så en hammare7 till utseendet. Jag menar att denna skall tas
från den mest rikbärande plantan var gång man beskär vinstocken, och
den bör grävas ner noggrant med tre eller fyra knoppar ovanför jordytan
på en måttligt fuktig, inte alltför våt plats. Det är dock ett beprövat råd
härvidlag att beakta, att den stock, från vilken den hämtas, inte visar
någon osäkerhet vad angår blomningen, att druvan inte har svårt att växa
eller att stocken inte frambringar frukt, som mognar för tidigt eller för
sent. Ty i första fallet ansätts den av flygfän, i det senare även av vinterns
oväder.
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6.4 Ett sådant slag av vin bestämmer man dock inte slutgiltigt genom
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en enda skörd. Det är nämligen fullt möjligt, antingen av variationen
mellan åren eller av andra orsaker, att en till sin natur inte rikbärande
ranka ger riklig skörd en gång. När emellertid vinstocken liksom genom
flera års krigstjänst givit besked om sin pålitlighet, har man ingen anledning att tvivla om dess bördighet. En sådan undersökning bör likväl inte
sträckas ut längre än fyra år. Den tiden visar kvaliteten hos växter, efter
vilken solen kommer tillbaka till samma del av djurkretsen på samma
dagar som den började sitt omlopp. Detta kretslopp, en tidsrymd av 1
461 hela dagar, kallar de som studerar himlen för apokatastasis [återvändande].
7.1 Jag är dock, Silvinus, övertygad om att du redan länge har frågat
dig, vad det där rikbärande vinet är av för slag, som jag så noggrant beskriver, och om inte någon av dem avses, som redan nu allmänt anses
mycket rikbärande. Ty de flesta höjer Biturica till skyarna med beröm,
många Spionia, somliga Balisca och åtskilliga Arcelaca. 7.2 Jag vill inte heller i mitt omdöme underkänna dessa slag. De ger nämligen mycket vin.
Jag har dock föresatt mig att anlägga vingårdar av ett sådant slag, som
dels inte ger mindre riklig frukt än de ovan nämnda, dels har en värdefull
smak, såsom den hos Aminaea eller säkert inte långt därifrån. Jag vet
att nästan alla odlare har en avvikande mening från denna min åsikt,
då de sedan länge fått den uppfattningen om Aminaea fast rotad, att
den lider liksom av en medfödd och med slaget förknippad sterilitet. 7.3
Därför måste jag med ett stort antal exempel förstärka denna för många
långsökta uppfattning, som så länge fått undvara sanningens ljus, då den
dömts ut på grund av odlarnas lättja och oklokhet eller förblindats av
okunskapens mörker. Därför är det inte för tidigt att jag nu tar itu med
sådant som synes kunna korrigera detta allmänt spridda misstag.

8. Vilka egenskaper man skall söka efter
i den jord, som avsätts för vingårdar
kap. 8

8.1 Om man alltså, Publius Silvinus, vill betrakta naturen med liksom

sinnets mera skärpta ögon, kommer man att finna, att naturen satt liknande regler om bördighet för växterna som för människorna och de
andra djuren och då inte tilldelat vissa folkslag och regioner egna gåvor
på det sättet, att den helt vägrade de andra liknande egenskaper. Vissa
folkslag har den givit förmågan att alstra en talrik avkomma, som egyptierna och afrikanerna, hos vilka tvillingfödsel är vanlig och nästan det
vanliga, men den har velat, att det även av italisk stam skall finnas exempel på en förstklassig bördighet i form av trillingmödrarna i Alba inom
familjen Sicinia. 8.2 Naturen har begåvat Germanien med härar av hög-
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resta män, men den har inte helt berövat andra folkslag män av ansenlig
kroppslängd. Dels vittnar ju Cicero om att det en gång fanns en romare,
Naevius Pollio, som var en fot längre än de allra längsta andra, och vi
kunde nyligen se i kortegen till cirkusspelen en man av judisk härstamning, som var längre än den längste german.
8.3 Jag övergår till husdjuren. Mevanien utmärks av högresta nötkreatur och Ligurien av små, men man ser ibland en liten oxe även i Mevanien
och i Ligurien en tjur av påfallande storlek. Indien anses anmärkningsvärt
för sina kolosser till djur, men vem ville väl förneka, att odjur av samma
storlek kommer till även här i landet, när vi hör att det föds elefanter
innanför våra stadsmurar?
8.4 Jag återvänder dock till nyttoväxterna. Man säger, att Mysien
och Libyen ofta får rika spannmålsskördar men att dock Apulien och
Kampanien inte saknar mycket goda sädesodlingar, att Tmolos och Korykos är berömda för sin saffranskrokusblomning, Judéen och Arabien
för värdefulla kryddor men att inte heller vår provins helt saknar dessa
arter. Man ser ju på många ställen i staden redan en grönskande tibast
och ’rökelse’ och att trädgårdarna blommar av alexanderloka och saffranskrokus. 8.5 Av dessa exempel påminns man alltså utan tvivel om att
Italien är en trakt, som är följsam mot människornas omvårdnad, då den
lärt sig att bära växter från nästan hela världen, om blott odlarna ägnar
viss möda åt den. Desto mindre bör man således tveka om den frukt,
som liksom är infödd, särpräglad och inhemsk i denna trakt. Det råder
nämligen intet tvivel om att i fråga om ädelt vin de stockar, som odlas
kring Massicum, Sorrento, Alba och Caecuba, är de bästa av alla som
jorden frambringar.
9.1 Det finns kanske något övrigt att önska av dessa i fråga om bördighet, men även detta kan avhjälpas genom odlarens flit. Ty om, som jag
strax förut sade, naturen, den mycket givmilda modern till allt skapat,
utrustat varje folk och trakt med egna tillgångar på så sätt, att hon dock
inte helt vägrade de övriga liknande gåvor, varför skall vi då tvivla på att
hon även i fråga om vinstockar iakttog denna nyss nämnda lag? Även om
hon ville att något slag skulle vara särskilt rikbärande, såsom Biturica eller Balisca, skulle hon väl inte göra Aminaea så steril, att det bland många
tusen stockar av det slaget inte skulle gå att finna ens några få, som är
mycket rikbärande, liksom det bland människorna i Italien fanns de där
systrarna i Alba?
9.2 När nu detta är sannolikt, så har praktisk erfarenhet lärt oss att
det även är sant. Både i vingården vid Ardea, som jag själv har ägt länge,
och omkring Carseoli och Alba har jag nämligen lagt märke till stockar
av slaget Aminaea, visserligen inte många till antalet men så rikbärande,
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att de vid odling på bjälkar lämnade tre urnor [39 l] var och i pergolor
kom upp till tio amforor [260 l] var och en. 9.3 Denna avkastning bör
inte anses otrolig för Aminaea. Hur skulle väl Terentius Varro och före
honom Marcus Cato kunna försäkra, att varje plogland [1/4 ha] lämnade
sina odlare 600 urnor [7 800 l], om Aminaea inte var rikbärande, den
som i regel var det enda slag man kände till i forna dagar? Eller skall vi
kanske anta att de anlagt vingårdar med de slag, som nyligen och liksom
på en lång spade hämtats hit från avlägsna trakter och bringats till vår
kännedom, alltså Biturica eller Balisca, när vi ändå anser Aminaea vara
det allra äldsta slaget av stockar?
9.4 Om alltså någon har sådana stockar av Aminaea, som jag nyss sade
att jag ägde, och kontrollerar dem under flera skördar, så att han från dem
väljer ut de mest rikbärande hammarsticklingarna för förökning, så kan
han göra sina vingårdar samtidigt ädla och rikbärande. Det råder nämligen inget tvivel om att naturen själv velat, att avkomman skulle vara lik
sin moder, varför även den bekante herden säger i <Vergilius’> Bucolica:
Hundvalpar liknar ju tikar, och killingen liknar sin moder.8
9.5 Av denna anledning vaktar de, som ställer upp i de heliga spelen,

noggrant på avkomman av de vassaste fyrspannen och får förhoppningar
om framtida segrar genom att driva fram avkomman efter ädla djur. Låt
oss med samma resonemang, precis som angående hästarna som segrat
i Olympia, hoppas på en stor skörd genom att välja ut avkomman av de
mest rikbärande Aminaea-stockarna. Det finns heller ingen anledning
att någon skall bli avskräckt av att det tar lite tid, ty det dröjsmål, som
uppkommer, används till att undersöka stockens egenskaper. 9.6 När det
däremot bevisats att vinstocken är rikbärande, bringar man den snabbt
till ett mycket stort antal genom ympningar. Ett bevis på det kan i synnerhet du, Silvinus, lämna, eftersom du väl klart minns, att jag inom två
års tid fyllde upp en vingård på två plogland [½ hektar] genom att ympa
från en enda tidigbärande vinstock, som du har i din vingård vid Caere.
9.7 Hur stort antal vinstockar tror du inte att man på lika lång tid kan
plantera med hammarsticklingar från två plogland [½ hektar], när redan
dessa plogland själva är avkomman av en enda vinstock! Om man därför,
som jag sade, vill satsa arbete och omsorg skall man lätt på ovan nämnda
sätt etablera vinrankor av Aminaea, som är lika rikbärande som Biturica
eller Balisca. Man skulle bara behöva ge akt på att man, när man flyttar
plantorna, ser upp med att ge dem liknande villkor i fråga om väder och
jord samt formeringen av själva stocken, eftersom en liten planta ofta
försämras, om markens läge eller klimatets egenskaper är emot den eller
om den förs från en trädstödd odling till en, som stöds av bjälkar.
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9.8 Därför skall man föra plantor från kalla lägen till kalla, från varma

till liknande och från vingårdar utan stödträd till samma typ av odling.
Slaget Aminaea har dock lättare att tåla ett varmt läge, om den kommer
från ett kallt, än den uthärdar ett kallt läge efter ett varmt, eftersom såväl
alla slags vin som särskilt det vi nu avhandlar av naturen trivs bättre i milt
klimat än i kyla. 9.9 Även jordmånen hjälper dock till mycket, så att man
från mager eller medelmåttig jord gör förflyttningen till en bättre. Det,
som vant sig vid fet jord, tål ingalunda en mager jordmån, om man inte
gödslar den ofta.
Detta har jag allmänt velat säga om att välja ut hammarsticklingar.
Nu skall jag mer specifikt visa, att de skall väljas inte blott från den mest
rikbärande vinstocken utan till och med från den mest rikbärande delen
av stocken.
10.1 Tvärt emot vad de tidigare författarna trodde är de mest rikbärande
skotten inte att finna på den yttersta delen <av vinstocken>, den som de
kallar stockens huvud, alltså den yttersta och mest framskjutna grenen.
Även odlarna har fel i detta, men den viktigaste orsaken till misstaget
är utseendet och antalet av de klasar, som man oftast ser på den längst
framskjutna grenen. Detta bör inte få lura en. Det sker nämligen inte på
grund av dess inneboende bördighet utan på grund av det lämpliga läget,
eftersom all den fukt och näring, som marken tillhandahåller, endast
rinner igenom de andra delarna av stocken, tills den kommer till den yttersta. 10.2 Av någon naturlig andning dras nämligen all näring i växten
liksom en pust genom stammens märg upp till den högsta delen liksom
genom ett sugrör, som mekaniker kallar hävert, och då den kommit fram
dit, stannar den där och förbrukas. Därför påträffas de kraftigaste skotten antingen i vinstockens topp eller nertill på dess ben i närheten av
rötterna. 10.3 De sist nämnda, som <alltså> kommer fram ur hård ved,
är dock också sterila, och de är kraftiga av två anledningar, nämligen då
de saknar frukter och då de från marken, som är så nära, får del av näring
i form av oblandad och oförvanskad vätska. De förra är rikbärande och
fasta, ty de bryter fram ur späd ved, och all den näring som kommer
fram till dem är, som ovan sagts, deras enskilda egendom. De, som växer
i mitten, är de minst bärande, där vätskan bara passerar, den som redan
i viss mån är uppsnappad av andra och dessutom dras upp till toppen av
det som finns där.
10.4 Alltså bör inte grenen längst ut på stocken betraktas som rikbärande, även om den lämnar stor skörd, eftersom den tvingas till att bära
av sitt yppiga läge, utan däremot den, som växer mitt på stocken och som
inte ens på detta ogynnsamma ställe sviker utan visar sin välvilja genom
en rik fruktsättning. Om man flyttar denna lilla gren, vansläktas den
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sällan, eftersom den kommer till bättre villkor från sämre, ty vare sig
den sätts i marken som stickling eller ympas in i en stam, så får den mer
näring sig till del än tidigare, när den växte i ett fattigt läge. 10.5 Därför
skall man se upp med att välja ut material för förökning från de nyss
nämnda ställena, som bönderna kallar stockens skuldror, men man skall
ge akt på att de har burit frukt. Ty om de är tomma på frukt, så anser
man inte att de på något sätt kan bidra till att hammarsticklingarna blir
rikbärande, även om de växer på en del av vinstocken, som är att föredra.
Därför är de bönders uppfattning fullkomligt felaktig, som anser, att det
inte alls är viktigt att grenen haft några egna druvor, bara den tas från
en bördig del av stocken och inte är en som kommit från hård ved, ty en
sådan gren kallar de pampinarius [vattenskott]. 10.6 Denna uppfattning,
som har sin grund i okunskap om hur man väljer sticklingar, gör däremot
först rankorna föga rikbärande, senare till och med alltför sterila. Vilken
odlare är det för övrigt som under alla dessa år har givit dem, som samlar
hammarsticklingar, det råd som jag nyss framfört, och vem är det som
inte till detta arbete avdelar den minst kunnige och den, som inte orkar
med att göra något annat arbete? På grund av denna vana kommer därför
alla de minst insatta till ett moment, som är mycket viktigt, och för övrigt
även de svagaste, ty det är alla de minst nyttiga, som jag sade, som inte
kan tåla något annat arbete, som sätts på denna uppgift. 10.7 Vidare, även
om han har viss insikt om hur man väljer hammarsticklingar, så låtsas
han inte om det på grund av sin svaghet utan sätter den åsido, och för att
han skall kunna nå det antal, som förvaltaren ålagt honom, så gör han
ingenting med omsorg eller med vördnad för uppgiften. Det enda som
föresvävar honom är att uppfylla det ålagda betinget av arbete. För att
begripa sysslan och tillämpa sin kunskap får han dock bara den regeln
sig till livs av sina läromästare, att han inte skall skära av ett vattenskott
men lämna allt annat åt sticklingarna själva.
10.8 Jag, som går först efter sunda förnuftet och sedan också efter
försök under lång tid, väljer dock som stickling inte ut eller anser som
fruktbärande någon annan gren än en, som växt på ett för fortplantning
lämpligt ställe och där lämnat frukt. Ty den, som skjuter fram på en
steril plats lovande och kraftig men utan avkastning, den visar oss en
bedräglig bild av fruktbarhet och har ingen kraft att få någon avkomma.
10.9 Att detta utan tvivel är sant visar oss förnuftet, ty precis som det i
våra kroppar finns särskilda uppgifter för varje kroppsdel, så finns det
också specifika egenskaper hos de olika delarna av fruktbärande växter.
Vi ser att människan har sin själ, som givits henne som en sorts kusk och
härskare över lemmarna, att sinnena kommit till för att vi skall urskilja
det som uppfattas med känseln, näsborrarna, öronen och ögonen, att
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fötterna är anpassade för gång, armarna för att gripa med, och för att
min genomgång inte på ett olämpligt sätt skall behöva gå igenom alla
de olika tjänande funktionerna, så ser vi att öronen inte duger någonting till inom det, som är ögonens område, inte ögonen inom öronens.
10.10 Vidare har händer eller fotsulor inte fått någon förmåga till fortplantning, utan det som världens skapare ville ha fördolt för människan,
det dolde han i bålen, så att den eviga Skaparen av världsalltet, begåvad
med gudomligt förnuft, i det hemliga och fördolda förenade andens heliga beståndsdelar med de världsliga och ursprungliga som några hemligheter i kroppen och skapade något som liknar en besjälad apparat.
10.11 Under denna regel alstrade Skaparen djur och buskar och utformade
olika slag av vin, åt vilka samma moder och skapare först lade rötterna
som något slags grunder, för att de skulle stå på dem som fötter, sedan
satte stammen ovanpå, som en sorts kroppens resning och form, därpå
spred ut den med grenar, liksom med armar, och lockade därpå fram
revorna som händer och gav vissa av dem frukt men klädde andra med
enbart blad för att skydda och trygga avkomman.
10.12 Om man alltså, som ovan sagts, av dessa inte valt just de fortplantningsdugliga delarna, som blivit tunga av befruktning och avkomma, utan i stället deras täckelse och skydd, som varit tomma på frukt, har
vi sörjt för skuggan och inte för skörden. 10.13 Vad är då anledningen till
detta? Även om vattenskottet inte kommer ur den hårda veden utan ur
späd ved men likväl saknar avkomma, varför dömer jag ut det som sterilt
även för framtiden? Nyss drog vi av vår diskussion slutsatsen, att varje del
av vår kropp fått sig tilldelad en särskild uppgift, som då givetvis passar
den delen. Alltså måste väl även en hammarstickling, som växt ut på ett
lämpligt ställe, ha en viss kraft till bördighet, även om den ibland inte
lyckas få någon avkomma. 10.14 Jag ville inte heller neka till att ha börjat resonera på detta sätt, men jag vill också bestämt framföra som min
mening, att på hur fruktbart ställe en gren än växt ut, så saknar den helt
förmåga att ge avkastning, om den inte redan givit frukt. Detta strider
inte heller emot den grundläggande uppfattning jag framfört. Det är ju
ett faktum att vissa människor inte kan få barn, fast de har alla kroppsdelar, så att det inte ter sig otroligt att en gren, som saknar frukt när den
växer i ett fruktbart läge, kommer att sakna avkomma även framgent.
10.15 För att därför återvända till böndernas vana, så kallar de sådana
skott, som inte burit något, för spadones [eunucker], vilket de inte skulle
göra, om de inte misstänkte att de var ur stånd att ge avkomma. Redan
denna benämning gav mig ett skäl att inte som hammarsticklingar välja
sådana, på hur gynnsamt ställe på vinstocken de än vuxit fram, om de
inte burit frukt. Jag vet dock, att de inte är helt drabbade av sterilitet. Jag
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medger nämligen, att även ett vattenskott, som växt fram ur hård ved,
under följande år får en viss bördighet och därför lämnas kvar som en
knagge, så att den kan få frukt. 10.16 Jag har dock märkt, att avkastning av
det slaget inte beror på själva knaggen utan på moderplantan. Eftersom
den hänger fast vid sin moderplanta, som är av naturen rikbärande, är
resultatet av en blandning av moderplantans beståndsdelar och har skapats med bördiga anlag samt liksom blivit ammad vid moderns spenar,
lär den sig nämligen gradvis att ge avkastning. Om den före en viss naturens mognad tas som en omogen och alltför tidig växtdel, skärs bort från
stammen och sätts ner i jorden eller i en tillbakaskuren vinstock, när dess
ungdomliga ålder så att säga inte ens är i stånd till samlag, än mindre till
befruktning, förlorar den sin förmåga att fortplanta sig antingen helt och
hållet eller åtminstone delvis.
10.17 Därför anser jag bestämt, att man vid valet av sticklingar skall
vara noggrann med att från vinstockens fruktbärande delar välja de grenar, som utlovar en framtida bördighet genom att redan ha lämnat avkastning. Man skall heller inte vara nöjd med enstaka klasar utan särskilt
gilla dem, som man ser med största antalet avkomma. Skall man då inte
berömma den fåraherde, som lägger an på avkomman av den tacka som
fått tvillingar, och getvaktaren, som låter killingarna av de getter leva,
som utmärkt sig genom trillingfödsel, givetvis eftersom de hoppas på att
avkomman skall motsvara föräldrarnas fruktsamhet?
10.18 Även vi skall alltså i fråga om vinstockar tillämpa samma strategi, så mycket mera som vi har erfarenhet av att genom någon naturlig
elakhet även de mest noggrant valda sticklingar ibland sviker oss, och det
inskärper skalden [Vergilius] i oss, liksom döva för sanningen, genom att
säga:
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. Det är som om ödet
tvingade allt att försämras och hjälplöst glida tillbaka.9
Detta måste man förstå vara sagt inte endast om fortplantningen av växter utan i all metod för lantbruk, 10.19 om man ger akt på det genom
iakttagelser under lång tid. Jag har sålunda med säkerhet konstaterat, att
en hammarstickling, som burit fyra klasar, så avvikit från moderplantans
fruktbarhet, när den skurits loss och satts ned i jord, att den lämnar
en eller ibland till och med två klasar mindre. 10.20 Hur mycket skall
vi då tro att de kommer att försämras, som burit blott två eller en var
på moderplantan, när även de mest rikbärande ofta lider av att flyttas?
Jag erkänner sålunda gärna, att jag snarare redovisar än vill gälla som
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upphovsman för denna teori, så att ingen tror att våra förfäder berövas
det beröm de är värda. Det råder nämligen inget tvivel om att de insett
just detta, fast det inte står skrivet någon annanstans än i de verser av
Vergilius, som jag redovisat, och då i ett sådant sammanhang, där det
gäller frön av köks- och foderväxter.
10.21 Varför ratade de nämligen ett skott, som växer ur hård ved, eller
en ’pil’10, som skurits av från en bördig hammarstickling, som de själva
godkänt, om de ansåg att det inte var viktigt från vilket ställe sticklingarna togs? Eftersom man nu inte tvivlade på att fortplantningskraften
var inneboende i vissa liksom lemmar, har man med mycket goda skäl
förkastat vattenskottet och ’pilen’ som olämpliga att plantera. Om det
nu förhåller sig på det sättet, råder det inget tvivel om att de så mycket
starkare förkastade även den gren, som satt på ett fruktbart ställe men
inte burit frukt. 10.22 Ty om de ansåg att ’pilen’, alltså den översta delen av
hammarsticklingen, skall klandras, trots att den tillika är en del av den
fruktbärande grenen, hur mycket starkare bevisar då inte rena förnuftet
att ett skott, som fötts ur den bästa delen av vinstocken, förkastades av
dessa, om det var sterilt? De trodde säkerligen inte, vilket vore orimligt,
att den grenen, överförd och avskuren från sin moderplanta och berövad
moderns näring, skulle bli rikbärande, den som på moderplantan själv
inte varit värd någonting.
Detta må kanske vara sagt med flera ord än vad omsorg om sanningen
gav anledning till men med färre än vad odlarnas illa förvrängda och
ingrodda uppfattning krävde.

11. Om djupgrävning
11.1 Nu återgår jag till ordningen för resten av min planerade framställ-

ning.
Denna omsorg om att välja hammarsticklingar följs så av plikten att
djupgräva jorden, om man först har kommit underfund med jordmånens
natur. Ty det råder inget tvivel om att även denna starkt bidrar till avkastningens kvalitet och kvantitet.

I hurudan jord en vinranka skall sättas
Innan jag undersöker den egentliga jordmånen vill jag mena, att det är
mycket viktigt att hellre välja obruten mark, om det finns möjlighet,
än en där det odlats spannmål eller en vingård, som stötts av träd. 11.2
Angående sådana vingårdar, som har gått ut sig på grund av lång tids
försummelse, råder nämligen hos alla författare en enighet om att de är
sämst, om man vill nyplantera, eftersom jorden under dels är djupt bemängd och liksom genomvävd av ett stort antal rötter, dels ännu inte för-
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lorat det naturliga gift och den röta, som kommer med åldern, på grund
varav jorden försvagas och förlamas liksom av några skadliga tillsatser.
11.3 Av denna anledning bör man helst välja skogsmark, och även om den
är upptagen av buskar eller träd är den lätt att rensa, eftersom allt det
som växer av egen kraft inte driver rötterna långt in eller på djupet utan
sprider ut dem i markens ytlager och fördelar dem där. Då detta huggits
ner och stubbarna avlägsnats med järnet kan man med röjhackan ta upp
det lilla, som återstår av det undre lagret, och samla och använda det
till kompost. Om det inte finns någon obruten mark är det näst bästa
en sädesåker, som är tom på träd. Om inte heller detta finns att tillgå,
väljer man för rankorna en glest planterad vingård med träd som stöd
eller en olivlund, hellre dock en gammal olivlund, där man inte planterat in någonting. 11.4 Sämst är, som jag sade, förhållandena i en gammal
vingård. Om man dock av nöd tvingas att använda en sådan skall man
först avlägsna allt, som finns kvar av den gamla vinodlingen, och därefter
skall hela markytan gödslas med torr stallgödsel eller, om inte det finns,
med så färsk gödsel som möjligt av annat slag, och därefter vändas om.
Alla rötter skall noggrant grävas upp, tas upp till ytan och brännas, och
därefter skall den bearbetade ytan åter täckas rikligt med gammal gödsel, eftersom den inte alstrar ogräs, eller med mylla, som man hämtat i
busksnår.
11.5 När den nya jordytan är ren och fri från träd skall man, innan
man djupgräver jorden, undersöka om jorden lämpar sig för sticklingar
eller inte. Detta ser man lättast på de arter, som växer av sig själva. Det
finns nämligen ingen jord som är så fri från vedartade växter, att den inte
alstrar några små buskar, såsom vilda päron, plommon eller björnbär.
Även om dessa är slag av taggiga och torniga växter brukar de nämligen
växa kraftiga, frodiga och tunga av frukt. 11.6 Om man alltså inte ser dem
hoptorkade eller skabbiga utan släta, skinande, väl utvecklade och rikbärande, skall man dra slutsatsen, att jorden är gynnsam för sticklingar.
I anslutning till det, som är särskilt lämpligt för vinrankor, måste dock
särskilt beaktas följande, nämligen om, som jag förut sade, jorden är lätt
och måttligt lucker, den som vi säger kallas för svartjord, och detta inte
därför att det är den enda jordmånen, som är lämplig, utan därför att den
är särskilt lämplig för vingårdar.
11.7 Vilken till och med medelmåttig odlare vet väl inte, att till och
med den hårdaste tuff eller travertin bryts ned av vindar och kyla och
lika mycket av sommarhettan, så snart den sönderdelats och förts upp på
markytan, att den mycket väl kyler rankans rötter under sommaren och
behåller markens fukt – dessa två faktorer är mycket viktiga för att ge
skottet näring – och att man av en liknande anledning gillar lucker lera,
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kalkhaltig jord och lösa stenar, om de är inblandade i feta jordkokor, ty
är de magra är de högst klandervärda. 11.8 Enligt min uppfattning är dock
även större stenar behagliga för vinstockarna, när det är ett måttligt jordlager ovanpå, eftersom jorden är kall och behåller fukt och därför inte
låter rötterna törsta vid Hundstjärnans uppgång. Hyginus följer Tremelius <Scrofa> och försäkrar, att nedre delar av berg, som får ta emot den
mylla som flutit ner från höjderna, eller också dalgångar, som bildats av
avlagringar och översvämningar från floder, är lämpliga för vinstockar,
och jag hyser ingen avvikande uppfattning.
11.9 Lerig jord anses nyttig för vinstocken. Men själva leran ren, som
krukmakare använder och som många kallar argilla [märgel], är mycket
skadlig mot rankan, och inte mindre så mager sand och allt som gör skottet torrt, så som Julius Atticus uttrycker det. Den jorden är antingen
vattensjuk, salt eller bitter eller också törstig och genomtorr. En svart och
en rödaktig sand, som är uppblandad med levande mylla, gillade dock de
gamle, ty de sade att en jord bemängd med travertin gör vinstockarna
magra, om man inte hjälper till med gödsel. 11.10 Röd jord är tung, som
samme Atticus säger, och ogynnsam för rötterna att ta tag i, men den ger
rankan näring, när den väl fått fäste. Den är dock svårare att arbeta med,
eftersom man inte kan gräva i den vare sig när den är våt, eftersom den
är för kladdig, eller när den är alltför torr, eftersom den är över måttan
hård.
12.1 För att jag nu inte skall förirra mig ut över oräkneliga slag av jordar
är det emellertid inte olämpligt att jag nu påminner om Julius Graecinus’
avfattade liksom tumregel för hur en bedömning av jorden i en vingård
kan genomföras. Graecinus säger nämligen följande:
En jord är varm eller kall, våt eller torr, lucker eller tät, lätt eller
tung, fet eller mager. Vinstocken kan inte tåla den alltför varma
jorden, eftersom den bränner, eller den mycket kalla, eftersom
den inte låter de stela och sammanfrusna rötterna röra sig i den
alltför kraftiga kylan, ty dessa visar sig först när de lockas fram av
måttlig värme. Alltför stor fukt i marken gör att plantorna ruttnar.
12.2 Å andra sidan berövar en alltför stor torka plantorna deras naturliga näringsämnen och dödar dem antingen helt och hållet eller
gör dem sjuka och hoptorkade. En mycket tät jordmån tar inte upp
regnvattnet och genomluftas endast med svårighet, den bryts lätt
och bildar sprickor, genom vilka solen kommer ner till växternas
rötter, och den pressar dessutom ihop och kväver rötterna, som
stängs in och pressas ihop. 12.3 En omåttligt lucker jord släpper
igenom regnvattnet som genom en tratt och blir avvattnad och ut-
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torkad på djupet av sol och vind. En tung jord går nästan inte att
bearbeta med någon arbetsinsats över huvud taget, en lätt jord går
inte att vidmakthålla. Den fetaste och bördigaste jorden lider av
överdåd, den magra och späda av ofruktsamhet. Man måste noga
avväga mellan alla dessa så olika nackdelar, vilket förhållande vi
också önskar i våra egna kroppar, vars goda hälsa ligger i en avpassad och liksom utprovad jämvikt av värme och kyla, fukt och torka,
tätt och glest.
12.4 Han säger dock, att denna balans inte bör vara lika noga jämnt av-

vägd i den jord, som avses för vinstockar, utan den bör vara något ojämn
åt endera hållet, så att jorden snarare skall vara varm än kall, snarare torr
än våt, snarare lucker än tät, och så vidare om det nu finns egenskaper
i stil med dessa, som den, som skall inrätta en vingård, bör ha sin uppmärksamhet riktad på.
12.5 Efter min uppfattning blir allt detta ännu mera till hjälp, om man
även tar hänsyn till klimatförhållandena. Det råder gammal oenighet om
åt vilket väderstreck vingårdarna bör vetta, i det att Saserna gillar öster
bäst, därnäst söder, sist väster, Tremelius Scrofa anser söder oöverträffat
och Vergilius medvetet ger följande klandrande råd om väster:
Låt ej din vingård vetta åt väst, åt den sjunkande solen.11
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Demokritos och Mago berömmer den nordliga delen av himlen, eftersom de anser att vinstockarna blir mest rikbärande, om de utsätts för
den, men att de dock överträffas av andra i fråga om vinets kvalitet. 12.6
Jag har ansett det lämpligast att generellt ge det rådet, att vingårdarna
skall läggas åt söder i kalla lägen men i tempererade vändas åt öster, bara
de då inte kommer att ansättas av häftiga vindar från syd och sydost
som vid kusten i Baetica. Om trakterna är utsatta för dessa vindar, skall
däremot rankorna bättre anförtros åt nordanvinden eller västan, ty i de
varma provinserna, som Egypten eller Numidien, skall de med rätta sättas enbart mot norr.
Först då allt detta blivit omsorgsfullt undersökt skall man gripa sig an
med djupgrävningen.
13.1 Metoderna för denna måste dock presenteras för blivande odlare
såväl av italisk släkt som i synnerhet från provinsen, eftersom man i längre bort belägna och avlägsna trakter i huvudsak inte alls tillämpar detta
sätt att vända och bearbeta jorden. Där planteras vanligen vinrankorna
antingen i gropar eller i fåror.

bok 3.13.2–3.13.6

Om storleken på planteringsgroparna
13.2 I gropar sätts vin på följande sätt: De, som har för sed att plantera

i gropar, öser upp jorden på ungefär tre fots [90 cm] längd och två fots
[60 cm] djup, så brett som spadens bredd tillåter, sätter hammarsticklingarna på båda sidorna bredvid väggarna på det uppgrävda, ställer dem
böjda mot groparnas kanter, låter två ögon sticka upp ovanför markytan
och lägger tillbaka jorden, så att det hela blir jämnt. De lämnar så balkar
av lika många fots [90 cm] längd och gör så i en rak linje, tills de är igenom hela raden. 13.3 Sedan lämnar de ett mellanrum [åt sidan] alltefter
vars och ens sed, som odlar vin, och gör där nästa rad med plogen eller
hackan. Om jorden enbart vänds om av en arbetare med spade, är det
minsta mellanrummet fem fot [1,5 m], sju [2,1 m] det största. Om däremot jorden skall bearbetas av oxar och plog är minsta avståndet mellan
raderna sju fot [2,1 m], ett tillräckligt stort tio fot [3 m]. 13.4 Många sätter
dock alla vinrankor med tio fots [3 m] avstånd korsvis, som en femma på
en tärning, så att man liksom vid nyodling kan bruka jorden genom att
dra fåror på längden och tvären. Denna typ av vingård är inte gynnsam
för odlaren utom där rankan har stark tillväxt i mycket bördig jord.
De däremot, som drar sig för att kosta på en djupgrävning men i alla
fall vill få det att likna en sådan beredning, lägger fåror på lika avstånd
om sex fots [1,8 m] bredd och hoppar över varannan, gräver och fördjupar
till tre fots [90 cm] djup och sätter ut vinplantorna eller hammarsticklingarna längs dikets kanter. 13.5 Andra handlar snålare, gör fåran två och
tre fjärdedels fot [82 cm] djup och fem fot [1,5 m] bred, därefter lämnar
de ett tre gånger så stort utrymme obearbetat och skär så nästa fåra,
och när de gjort så över hela den yta, som avsatts för vin, sätter de vid
fårornas kanter rotade plantor eller så nyskurna sticklingar som möjligt
och sätter ett större antal hammarsticklingar mellan plantorna i raderna,
vilka <sticklingar> de vid ett senare tillfälle, när de tagit sig, planterar
ut i tvärgående fåror över den <15 fot [4,5 m] breda> jord, som lämnats
obearbetad kvar. Så skapar de en vingård med lika stora mellanrum mellan raderna.
Dessa sätt att plantera vinrankorna, som jag nu angivit, skall man
däremot antingen tillämpa eller förkasta, efter varje trakts natur och
bördighet. 13.6 Nu är det min avsikt att beskriva metoden att djupgräva
jorden.
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bok 3.13.7–3.13.11

Marken skall göras fri från befintlig
vegetation och nyberedas på följande sätt
Allra först, när man har sett ut platsen för vinrankorna, antingen den var
beväxt med träd eller med skog, skall alla buskar och träd grävas upp och
tas bort för att inte senare fördröja den som gräver eller för att inte heller
den redan omgrävda jorden skall belastas med liggande högar eller trampas av att man går in där för att bära bort grenar och stammar. 13.7 Det
är nämligen absolut inte oviktigt att den djupgrävda jorden är så lucker
som möjligt och, om det är möjligt, förskonad till och med från fotsteg,
så att den likformigt omrörda jorden milt ger efter för rötterna på den
unga plantan, åt vilket håll de än växer ut, och inte hämmar deras tillväxt
genom sin hårdhet utan så att säga tar emot dem i en späd och närande
hålighet, släpper fram regnvattnet och fördelar det att ge plantorna när
ing samt med alla sina delar bidrar till att hjälpa fram den nya växten.
13.8 En yta på en slätt bör grävas om två och en halv fots [75 cm] djup,
en mjukt kuperad tre fot [90 cm] och en brantare kulle vändas till och
med till fyra fots [1,2 m] djup, eftersom, då myllan förs ned från den övre
delen <av jordlagret> till den lägre, den knappast räcker för en önskad
återfyllning av djupgrävningen, om man inte gör kanterna mycket högre
än på släta marken. Å andra sidan är det i dalgångar inte lämpligt att
sätta rankan mindre än två fot [60 cm] djupt, ty det är bättre att inte
plantera alls än att hänga upp rankan i översta jordlagret, om nu inte ett
flödande kärrvatten, såsom i trakten av Ravenna, hindrar att man gräver
mer än en och en halv fot [45 cm].
13.9 Det är dock en mycket viktig regel för det arbete jag talar om att
man inte, som de flesta odlare numera brukar göra, gradvis fördjupar fåran och kommer fram till det djup man tänkt sig för bearbetningen först
vid andra eller tredje steget. Man skall i stället genast lägga ut fåran sammanhängande med lodräta kanter längs en utplacerad lina, lägga upp den
grävda jorden bakom sig och driva ner den så långt, att den får ett djup av
angivet mått. 13.10 Sedan skall man över arbetets alla etapper flytta linan
likformigt och laga att fåran får samma bredd nertill, som den började
ha vid markytan. Man måste för detta anlita en erfaren och uppmärksam
kontrollant, som ser till att fårans sida står lodrät, fåran är tom och det
mellanliggande utrymmet av orörd jord helt täcks av det som grävts upp,
så som jag förordade i förra boken, när jag beskrev hur man skulle plöja,
genom att påpeka att man inte skulle lämna balkar eller att något hårt
inte skulle täckas med de översta torvorna. 13.11 Som ett hjälpmedel att
utföra detta har dock våra förfäder gjort i ordning en ribba, på vars sida
en käpp sticker ut vid den höjd, som motsvarar hur djup fåran skall bli,
och så når den övre kanten av fårans sida. Detta mätverktyg kallar bön-
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derna ciconia [stork]. Också det kan dock lura en, eftersom det är mycket
viktigt om man sätter det snett eller lodrätt.
Jag har därför lagt till några delar på detta hjälpmedel, som skall lösa
tvisten och diskussionen mellan sådana som är oense. 13.12 Jag har nämligen satt ihop två ribbor, så att de liknar den grekiska bokstaven chi
[X] och har den bredd, som grävaren skall göra fåran, och satt fast den
där gamla storken på mitten, där ribborna sitter ihop, så att den kan stå
lodrätt liksom stödd av en bas. Därefter har jag hängt ett litet lod på
den tvärställda käppen, som nu är på sidan. Då detta verktyg sätts ner i
fåran, sliter det tvisten mellan ägaren och entreprenören utan att någon
lider en oförrätt. 13.13 Ty det kryss, som jag sade ser ut som den grekiska
bokstaven chi, mäter fårans botten samtidigt som den visar lutningen, ty
det framgår av instrumentets läge, om den lutar bakåt eller framåt. Lodet
ovanför den nämnda käppen visar nämligen både det ena och det andra
och tillåter inte, att kontrollanten blir lurad. Arbetet går fram uppmätt
och nivåkontrollerat liksom en nyodling och, när linan flyttas, tas precis
så mycket utrymme i anspråk som den uppgrävda fåran upptar i längd
och bredd. Detta sätt att förbereda jorden är det som är mest utprovat.

14. Vid vilken tid man skall bryta
ny mark och plantera vin
14.1 Nu följer arbetet med att plantera vin, som sätts antingen på våren

eller på hösten. Det är bättre på våren, om klimatet är regnigt eller kallt,
om jorden är fet eller platsen en jämn och fuktig slätt. Återigen planteras
det bäst på hösten, om klimatet är torrt och varmt, jorden mager och
torr och terrängen torftig och brant. För vårplanteringen står ungefär 40
dagar till buds, från mitten av februari till vårdagjämningen, och å andra
sidan på hösten från mitten av oktober till första december.
14.2 Det finns två sätt att plantera <vin>, med hammarstickling
eller med rotad planta, och odlarna tillämpar båda. I provinserna arbetar
man mera med hammarsticklingar, ty där ägnar man sig nämligen inte
åt plantskolor och har ingen vana vid att producera rotade sticklingar.
Denna metod har odlarna i Italien vanligtvis och med rätta ogillat,
eftersom den rotade sticklingen är mycket bättre i de flesta avseenden.
14.3 Ty den förstörs mindre ofta, eftersom den lättare fördrar både värme
och kyla och de andra ovädren på grund av sin styrka. Sedan tar den
sig snabbare, varav följden blir att den också tidigare blir mogen nog att
lämna frukt. Slutligen råder det inget tvivel om att en flera gånger omskolad planta oftare lämnar en bättre frukt. Dock kan en hammarstickling sättas i stället för en rotad planta på lucker och lätt jord, men en tät
och tung jord behöver i vilket fall en [rotad] ranka.
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bok 3.15.1–3.15.4
15.1 Den planteras alltså i den djupgrävda jorden, som först snyggats

till, harvats och jämnats ut. I mager jord skall fem fots [1,5 m] avstånd
lämnas mellan raderna, i medelmåttig sex fot [1,8 m] men i fet jord sju
fot [2,1 m], så att det finns bredare mellanrum, där de talrika och långa
grenarna kan spridas ut. Denna uppmätning av vinrankorna, så att de
planteras som en tärnings femma, åstadkommer man på ett mycket
enkelt sätt. En lina färgas nämligen med purpur eller någon annan lätt
synlig färg på lika många fots avstånd, som man bestämt som avstånd
mellan raderna, och när den har märkts upp på det sättet, spänns den
över den djupgrävda jorden, och en käpp sticks ner vid varje märke. 15.2
Så mäter man ut raderna med lika stora avstånd. Då detta är gjort, kommer därefter grävaren och gör en grop från en käpp till nästa och hoppar
över vartannat mellanrum, alltså en som på jämn mark inte är mindre än
två och en halv fot [75 cm] djup, i kuperad terräng två och tre fjärdedels
fot [82 cm], i brant terräng till och med tre fot [90 cm]. När gropar grävts
till detta djup, sätter man ner de rotade plantorna på så sätt, att de från
gropens mitt sträcks ut åt var sitt håll och resas upp mot käppar på motstående sidor av det uppgrävda.
15.3 Den som planterar har som viktigaste uppgift att se till att han
tar plantan från plantskolan så sent som möjligt och helst i samma led
i arbetet som han tänker sätta ner den, därtill varsamt uppgrävd och
oskadad. Sedan skall han beskära den som en gammal vinstock, ta ner
den till en enda kraftig stam och jämna till knutor och ärr. Om vidare
några rötter tagit skada, när plantan togs upp, vilket man särskilt bör
se till att undvika, skall de också skäras av. Den skall sedan sättas krökt
på så sätt, att rötter från två rankor inte snor in sig i varandra. Detta
undviker man nämligen lätt genom att på botten av gropen nära sidorna
lägga några stenar, som inte får väga mer än fem skålpund [1,6 kg] var.
15.4 Dessa stenar tycks, efter vad Mago säger, hålla både vinterns väta och
sommarens hetta borta från rötterna. I hans efterföljd säger Vergilius,
att plantorna skall skyddas och befästas på följande sätt:
Blanda dessutom din jord med snäckskal eller med pimpsten,12
och strax därefter:
			
Det finns också de som dessutom
täcker jorden med sten och med högar av krossade lerkärl.
Därmed vinner man skydd emot regnets våldsamma skurar,
skydd emot sommarens glöd, som får marken att rämna
							
av torka.13
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15.5 Samme karthagiske författare rekommenderar att tillföra druvkär-

nor uppblandade med stallgödsel till plantorna i gropen, eftersom kärnorna lockar fram och stimulerar till nya små rötter och gödseln under
vintern ger värme åt rankan, som lider av kylan, samt under sommaren14
skänker näring och fukt åt de grönskande plantorna. Om den jord, åt
vilken plantorna anförtros, däremot verkar mager, menar han att man
skall hämta fet jord från annat håll och lägga i groparna. Huruvida detta
är fördelaktigt, kommer avkastningen i trakten och en beräkning av arbetsinsatsen att utvisa.
16.1 En djupgrävd jord, som är något fuktig, passar för plantering.
Plantan sätts dock bättre i en torr än i en lerig. När den reser sig ovanför
gropens kant med många mellanrum mellan ögon lämnar man kvar blott
två ögon ovanför markytan, skär av resten av toppen och fyller gropen
genom att tillföra jord. Då därefter den djupgrävda jorden blivit utjämnad, bör man sätta hammarsticklingar mellan rankorna i raden, och det
räcker att göra en enkel rad i det mellanrum, som finns mellan vinrankorna. 16.2 På det sättet tar dessa sig bättre och det blir en del fri jord för
att sköta de egentliga vinrankorna. I den linje, där den rotade plantan
fått sin plats, skall man som en reserv, varur man kan ta något att sätta
i stället för en vinranka som dör, sätta fem sticklingar inom en fots [30
cm] längd, och det utrymmet om en fot [30 cm] skall väljas mitt i mellanrummet, så att det är lika långt från båda rankorna. 16.3 I en sådan
odling anser Julius Atticus att det är gott och väl tillräckligt med 16 000
hammarsticklingar. Jag sätter dock 4 000 till, eftersom en stor del av dem
dör på grund av slarv från arbetarna och de övriga, som utvecklas, blir
glesare av att en del plantor går under.
17.1 Om sticklingens sättande har det bland äldre författare rått en betydande oenighet. Somliga har ansett att hela skottet, så som den tagits
från moderplantan, passar att sätta, och de delade det i bitar om fem eller
till och med sex ögon och anförtrodde många bitar åt jorden. Jag gillar
inte detta utan håller i stället med de författare, som har uppgivit, att
den övre delen av grenverket inte är lämplig att ge frukt, och som endast
har gillat den del, som hänger ihop med den gamla veden, men förkastat
det övriga som ’pil’. 17.2  Sagitta [Pil] kallar odlarna den yttersta delen av
skottet, antingen därför att det sticker ut längre från moderplantan och
liksom kilar iväg och hoppar fram eller därför att dess spets är liksom
avfasad och den ser ut som vapnet ifråga. 17.3 Denna har de mest insiktsfulla odlarna ansett inte böra användas vid förökning, men de har dock
inte givit oss någon grund för sin uppfattning, givetvis därför att den
fanns nära till hands för dem, mycket skickliga jordbrukare som de var,
och nästan mitt framför ögonen på dem.
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kap. 18

bok 3.17.4–3.18.4

Alla rikbärande skott ger ett överflöd av frukt ända upp till femte eller
sjätte ögat och visar på resten, hur lång den än är, ingen eller blott några
få klasar. Därför beskyllde med rätta de tidigare författarna plantan för
sterilitet i toppen. Hammarsticklingen satte dock dessa på så sätt, att
en del av den gamla <tvåårs>veden fanns med vid det nya skottet, men
praxis har visat nackdelar med denna sättning. 17.4 Allt som fanns med
av den gamla veden ruttnade nämligen fort av vätan, när det tryckts ner
och begravts, och dödade med sin skadliga inverkan de närmaste späda
och nätt och jämt frambrytande rötterna. Då detta skett, förtorkade även
den övre delen av sticklingen. Senare har Julius Atticus och Cornelius
Celsus, de mest berömda författarna från vår tid, följt råden hos far och
son Saserna, skurit bort allt som fanns kvar av den gamla veden vid själva
förgreningen, där den nya veden bryter fram, och satt ner sticklingen
med sitt eget lilla huvud15.
18.1 Men Julius Atticus har satt nämnda stickling med nedre ändan
omvriden och bakåtböjd, så att den inte slipper ur pastinum. Pastinum
[Sättgaffel] kallar nämligen bönderna ett tvåkloigt järnverktyg, som
man sätter ned sticklingarna med, och därför säger man också att gamla
vinstockar sätts om, när man gräver omkring dem16. Detta var en korrekt benämning för en vingård, som sköts kontinuerligt. Det nuvarande
språkbruket, som inte känner det gamla, kallar all mark, som bereds för
vingårdar, för repastinatum [omgrävd]. Men nu till saken.
18.2 Enligt min uppfattning är Julius Atticus’ planteringsmetod felaktig, den där jorden får ta emot hammarsticklingen med huvudet krökt.
Det finns inte bara en anledning att undvika detta. Den främsta är att
ingen planta, som misshandlas och bryts innan den sätts, växer upp
bättre än en, som planterats hel och oskadd utan att ha misshandlats.
En annan anledning är att allt, som sätts ner bakåtböjt och liksom riktat
uppåt, strävar emot liksom en krok, då det skall tas upp i sinom tid, när
spaden försöker ge sig på det, och bryts av, som en hake fäst i jorden,
innan den kan dras upp. Veden bryts ju lätt på det ställe, där den snoddes, böjdes och tog skada när den sattes, och av denna anledning bryts
den av och förlorar större delen av rötterna.
18.3 För att nu förbigå dessa nackdelar så kan jag åtminstone inte negligera det, som är det mest skadliga. Ty för en stund sedan, då jag talade
om sticklingens översta del, som jag sade kallas pil, kom jag till slutsatsen,
att frukten kom nedanför femte eller sjätte ögat räknat från den gamla
veden. 18.4 Denna bördiga del fördärvar den, som böjer sticklingen, eftersom dels den del, som läggs dubbel, har tre eller fyra ögon, dels de återstående två eller tre fruktögonen trycks djupt ner i marken och inte ger
skott utan rötter, när de är begravda. Därav blir följden att det material
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man undvek genom att inte sätta ’pilarna’, det måste man utnyttja vid en
hammarstickling av detta slag, som man ju måste göra längre, om man
vill sätta den krökt. Det råder inget tvivel om att ögonen närmast toppen,
som inte är bördiga, måste lämnas kvar på den, och ur dem skickar plantan ut vattenskott, som är sterila eller åtminstone mindre rikbärande,
vilka bönderna kallar racemarii [efterhandsskott].
18.5 Det är vidare mycket viktigt att en hammarstickling, som sätts,
växer ihop och snabbt bildar ett ärr i den ända, där den skars av från
sin moderplanta. Om så inte sker, kommer nämligen alltför mycket väta
att dras in genom rankans öppna märg liksom genom ett rör, och den
urholkar stammen, varför det bildas gömställen för myror och andra
djur, som bidrar till att stockarnas fötter ruttnar. Just detta händer, om
sticklingar böjs. Ty då deras nedre delar brutits vid upptagningen, sätts
de med märgen öppen och åldras snabbt, när vatten och nyss nämnda
djur anfaller dem. 18.6 Därför är det bästa sättet att sätta att behålla
hammarsticklingen rak, och om dess nedre huvud sätts mellan sättgaffelns två klor, kan den lätt hållas fast av verktygets smala öppning och
tryckas ner. En stickling, som man satt på detta sätt, tar sig snabbare,
ty dels sänder den ut rottrådar från den ända, där den är avskuren, och
då dessa växt ut får de ärrvävnad, dels kommer själva såret, som är vänt
neråt, inte att ta emot så mycket vätska som det, som böjts om och vetter
uppåt så att det liksom en tratt släpper in till märgen allt det regnvatten,
som kommer över det.

19. Om längden på sticklingen
19.1 Hur lång en hammarstickling bör vara råder det ingen enighet om,

eftersom den måste göras kortare, om den har tätt placerade ögon, och
längre, om ögonen sitter glest. Den bör dock inte vara längre än en fot
[30 cm] eller kortare än tre fjärdedels fot [22 cm], det senare för att inte
lida av brist på vatten i jordens ytlager om sommaren, det förra för att
inte bli svår att ta upp när den satts djupare och där växt till sig. Detta gäller dock på slät mark. Ty i kuperad terräng, där marken sluttar,
kan man plantera dem med längden en fot och en handsbredd [37 cm].
19.2 En dalgång eller ett läge med sank mark klarar även en med tre ögon,
som är lite kortare än tre fjärdedels fot [22 cm] men i varje fall längre än
en halv [15 cm], och den kallas inte trigemmis [treögonstickling] av att
den överhuvud bara har tre ögon, eftersom den är full av anlag nära det
snitt, där den skars av från moderplantan, utan av att den utom dessa,
som den har många av, i själva toppen har ytterligare tre små leder och
lika många ögon.
Utöver detta manar jag den, som vill plantera en hammarstickling
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kap. 20

bok 3.19.3–3.20.4

eller en rotad planta, att även se till att undvika alltför mycket sol och
blåst, så att inte plantorna torkar. Båda dessa olägenheter stoppar man
utan svårighet genom att lägga över tyg eller vilket tätt täckande material
som helst. 19.3 Det är dock överhuvud bäst att för planteringen välja en
dag med ingen eller åtminstone mild vind, ty solljuset är det lätt att hålla
borta med skuggande material.
Det som jag ännu inte sagt något om måste dock sägas, innan jag sätter punkt för denna framställning, nämligen om vinstockarna skall vara
av ett enda eller av flera <olika> slag och om de senare skall stå åtskilda
och uppdelade varje slag för sig eller tillsammans och blandade i grupper.
Jag skall först tala om det som jag nämnde först.
20.1 Det är alltså den insiktsfulle odlarens plikt att plantera det slags
vin, som han särskilt utvalt, utan att något av annat slag kommer emellan, och att alltid så mycket som möjligt öka dess antal till det största
möjliga. En förutseende odlares plikt är det emellertid att också sätta
vin av olika slag. Det finns nämligen ingen växtsäsong som är så mild
och måttlig, att inte ett eller annat slags vin skadas på något sätt. Blir
det ett torrt år lider det, som tycker om väta, eller, om det blir ett regnigt
år, det som gläder sig åt torrt väder, om det blir kallt och frostigt, det
som inte tål frostbränna, om det blir varmt, det som inte uthärdar hetta.
20.2 För att nu inte behöva gå igenom ett otal ogynnsamma väderlekstyper så finns det alltid något, som är ogynnsamt för vinstockarna.
Om man därför planterat bara ett enda slag och det inträffar, som är
skadligt för just det, så blir man utan skörd helt och hållet, ty det kommer inte att finnas något annat att ta till.17 20.3 Men om man gjort vin
gårdar med olika slags vin, kommer något av dessa att klara sig oskatt,
som kan ge avkastning. Denna anledning bör dock inte locka till att plantera många olika slags vin, utan det slag, som anses enastående, det skall
man plantera i så stort antal som möjligt, och sedan det, som är näst bäst
efter det främsta och därpå det, som kommer på tredje och även på fjärde
plats. Man bör nämligen nöja sig med liksom en kvartett av rikbärande
stockar, ty det är tillräckligt att pröva lyckan i årsväxten med fyra eller
högst fem slag.
20.4 Apropå det andra, som jag därpå anförde, tvivlar jag inte på att
vinrankorna skall delas upp efter slag och planteras i sina skilda gårdar, som skall skiljas åt med stigar och vägar. Dock är detta inte något
som jag ens själv kunnat förmå mitt husfolk till eller före mig någon av
dem åstadkommit, som mycket klart uttalat sitt gillande av detta. Det
är nämligen det allra svåraste av alla lantbrukets göromål, dels eftersom
det kräver största noggrannhet vid valet av sticklingar, dels då det i regel
behövs den största tur och skicklighet, när man bestämmer dem till slag.

bok 3.20.5–3.21.4

Ibland, som den gudomlige Platon säger, förmår dock en vacker företeelse oss att eftersträva till och med det, som vi inte kan uppnå på grund
av svagheten hos vår dödliga natur. 20.5 Om ålder och kunskap finns och
möjlighet samarbetar med vilja, så kan man dock utan svårighet genomföra det, även om man måste vara ihärdig under en inte särskilt kort tid,
så att ett större antal kan skiljas ut under några år. Det går nämligen inte
att göra denna sorts bedömningar vid alla tidpunkter, ty stockar, som
inte kan skiljas åt när de är avlövade, därför att stammen eller grenarna
har liknande färg, de avslöjas av den mogna frukten och bladen. Jag ville
dock hävda, att denna noggrannhet inte kan krävas av någon annan än av
ägaren själv. 20.6 Det är nämligen fåfängt att anförtro detta åt förvaltaren eller ens åt vingårdsmannen, när det, som är mycket enklare, endast
uppnåtts av ett fåtal odlare, nämligen att de helt är fria från stockar som
ger svarta druvor, när nu ändå druvans färg kan bedömas till och med av
den minst förståndige.
21.1 Jag har en enda metod att snabbt genomföra detta, som jag föresatt
mig att beskriva, förutsatt att det finns gamla vinstockar, nämligen att
ympa in kvistar från varje slag särskilt i de olika vingårdarna. Så kommer
jag utan tvivel att inom några få år få många tusen hammarsticklingar
från ymparna och så kunna sätta ut de olika plantorna skilda åt i olika
fält. 21.2 Nyttan med att göra på detta sätt kan man bli övertygad om av
många skäl, och för att börja med det mindre viktiga, så är överallt i livet,
inte bara i jordbruk utan i alla verksamhetsområden, för den sakkunnige
det mera angenämt, som är ordnat efter sina egna slag, än det som ligger
liksom kastat och hopblandat i en hög. 21.3 För det andra kommer till
och med den som är helt obekant med lantlivet att med största njutning
beundra naturens givmildhet, om han vid lämplig tidpunkt kommer till
gården, när på ett håll Biturica-stockar ställer upp med utsökta frukter,
på ett annat stockar av Heluola med likadana, och när slaget Arcelaca drar
blickarna åt ett håll, Spionia eller Balisca åt ett annat, genom vilka den
hulda moder Jord i ett årligt kretslopp erbjuder människorna liksom i
en evig födelseprocess sina rika, av druvsaft svällande bröst. Detta under
tiden som den givmilde Autumnus [Hösten] strålar klart av mångfärgade
frukter på alla håll, medan fader Bacchus visar sin ynnest med rankor,
som dignar av druvor med en ljus, gul, gulröd eller purpurfärgad glans.
21.4 Även om allt detta nu är mycket angenämt, så överträffar dock
den rena nyttan njutningen. Dels går ju ägaren desto hellre ner och betraktar sin egendom, ju vackrare den är, och, som skalden [Vergilius]
säger av gudomlig ingivelse,
åt alla håll dit de gungande bilderna anletet vänder18
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bok 3.21.5–3.21.10

så vart än ägarens närvaro och blickar kommer, i den delen <av egendomen> kommer avkastningen i rikare överflöd. Jag lämnar dock det, som
kan hända även i vingårdar, där stockarna inte står åtskilda, och skall
fullfölja det, som man måste vara mera noggrann med. 21.5 Plantor av
olika slag blommar inte av på samma sätt och kommer inte till sin mognad samtidigt. Av den anledningen är det nödvändigt att den, som inte
har sina vingårdar uppdelade efter slag, råkar ut för en av två nackdelar.
Antingen kommer han att plocka den sena frukten med den tidiga, vilket
orsakar att vinet därpå surnar, eller också, om han inväntar att det sena
slaget skall mogna, så förlorar han det tidiga slagets skörd, vilken oftast
ödeläggs och skingras av fåglars härjningar, regn eller blåst.
21.6 Om han bestämt sig för att plocka skörden i omgångar, råkar han
först ut för risken med slarviga skördearbetare. Han kan ju inte sätta ut
kontrollanter för var och en av dessa, som skall observera och ge anvisningar, så att inte omogna klasar plockas av. Hos de vinstockar, som nått
mognad, förstörs därpå den bättre druvsaftens smak av den sämre, då de
är av olika kvalitet, och då många blandas ihop i ett och samma blir smaken dåligt hållbar för lagring. Därför tvingar nöden odlaren att nöja sig
med årets marknadspris på druvsaften, när det är av stor vikt för priset,
om försäljningen kan skjutas upp till kommande år eller åtminstone till
sommaren.
21.7 Nu är alltså den där uppdelningen på slag mycket lämplig, eftersom vingårdsmannen lättare ger varje den beskärning det skall ha, då
han vet vilket slags vingård det är han beskär. Det är mycket svårt att
observera detta i planteringar, där flera slag står tillsammans, eftersom
den större delen av beskärningen sker vid den tid, då stocken inte heller
har något igenkännbart bladverk. Det gör ju stor skillnad, om vingårdsmannen låter flera eller färre skott växa, alltefter varje slags egenskaper,
och om han med längre skott skall driva på stocken eller hålla tillbaka
den genom en hård beskärning. 21.8 Det är dessutom mycket viktigt
åt vilket väderstreck varje slag vetter. Det trivs nämligen inte med alla
varma ställen eller åter med alla kalla, utan det finns den egenheten hos
plantorna, att somliga växer starkt i ett sydligt läge, eftersom de är mera
lämpade för värme, medan andra vill ha norrläge, eftersom de blir ledsna
av värme, och andra gläds åt det måttliga klimatet i öster eller väster.
21.9 Dessa skillnader efter terrängens placering och läge iakttas av den,
som delar upp slagen på olika planteringar.
Han uppnår även den inte obetydliga fördelen, att han får mindre
både arbete och kostnad vid skörden, ty allteftersom varje slag börjar
mogna, så är det lämpligt att skörda det, och skörden av de klasar, som
ännu inte nått sin mognad, skjuts upp utan någon nackdel. 21.10 Inte hel-

bok 3.21.11

ler gör frukt, som är övermogen och lagom mogen samtidigt, att det blir
bråttom i skörden och att man måste skaffa flera arbetare till vilket pris
som helst. Slutligen är även det mycket värt, att karaktären hos varje
slag kan tas omhand utan att blandas, alltså verkligt ren, och lagras för
sig, vare sig det nu är en Biturica, Balisca eller Spionia. Då dessa sorter
pressats på detta sätt, blir de ädlare, eftersom det inte tillfogas något med
avvikande egenskaper, som kan förhindra en längre hållbarhet, och man
kan inte känna någon försämring i deras smak ens efter femton år eller
några fler, eftersom så gott som allt vin blivit begåvat med den egenskapen, att det vinner i ädelhet med åldern.
21.11 Därför, som jag sade inledningsvis, är det allra nyttigast att dela
upp planteringen efter slag. Om man inte kan åstadkomma detta, är
den näst bästa metoden att man inte planterar andra rankor av olika
slag tillsammans än sådana, som ger en likartad smak och frukt som
mognar samtidigt. Man kan också, om man vill ägna sig åt fruktodling,
i de yttersta raderna i den ända av vingården, som vetter åt norr, sätta
toppsticklingar av fikon, päronträd eller äppelträd, dock så att de inte
kan skugga vinstockarna, när de blivit stora. Dessa antingen ympar du
efter två år eller planterar ut fullvuxna, om de är av ädelt slag.
Så här långt har jag sagt tillräckligt om etableringen av vingårdar. Nu
återstår den viktigaste delen, att ge föreskrifter även om metoderna för
deras skötsel, om vilka jag skall tala utförligare i nästa bok.
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Fjärde boken om lantbruk
Andra boken
om träd och buskar

Fjärde boken innehåller följande: Mot Atticus’ och Celsus’ upp-

fattning är inte två fot djupa gropar tillräckliga för sticklingar av vin. – Det
är inte lämpligt att bekläda två stödkäppar med grenar från en enda rotad
planta, utan varje planta bör sättas på ett eget stöd. – En nyplanterad vingård förstörs snabbt, om den inte får hjälp i form av omfattande och trägen
omvårdnad. – Vinrankan bör läggas i planteringsgropen och böjas upp ända
nerifrån gropens botten samt fästas vid sitt stöd på det sättet. – Efter planteringen måste man noggrant gräva om vingården varje månad. – Man bör
inte tillåta att det växer ogräs i en nysatt vingård. – De rotade plantorna
bör beskäras så, att de reduceras till en enda gren. – Samma beskärning
bör tillämpas på hammarsticklingar. – En lämplig tid för beskärningen är
när rankan är så späd, att skotten lätt tas bort med blotta handen. – Vattenskott bör inte tas bort med kniv under sommaren. – De första fem åren
bör den nya vingården ovillkorligen luckras under hösten och jämnas till före
vintern. – Hur sommarens rötter skall skäras bort, när vingården har luckrats. – Hur en nysatt vinranka beskärs. – Vilken som är den bästa tiden att
beskära. – Hur en hammarstickling skall skäras tillbaka. – Hur vingården
skall stödjas med pålar. – Hur högt upp en ’stödhäst’ skall anläggas. – Hur
vinrankan skall bindas upp. – Hur en stödbjälke skall anläggas för hammarsticklingarna. – Hur en nyanlagd vingård skall göras tätare och avläggare
skapas. – Vid vilken tid och vid vilken ålder en rotad planta skall omskolas.
– Hur man skall åstadkomma ett stöd av vidjor. – Hur vingården skall delas
in i smärre lotter. – Hur gamla vingårdar skall återställas. – Hur <vinstockarna i> desamma skall beskäras. – Vad en skicklig vingårdsman bör undvika
eller eftersträva i en redan etablerad vinodling. – Hur vingården bör befrias
från vattenskott. – Med hur många omgrävningar vingården bör stärkas.
– Om att ympa vinstockar och att skydda ymparna. – Hur man anordnar
planteringar av vide. – Om spanskginst. – Om odlingar av italienskt rör.
– Om odlingar av äkta kastanj.

kap. 1

Då du låtit flera lantbruksintresserade få del av den bok jag skrivit
om att plantera vingårdar, vet jag att det fanns somliga, som visserligen i övrigt gillade mina föreskrifter men dock hade invändningar mot
1.1

bok 4.1.2–4.1.7

ett och annat: Jag hade sålunda ansett, att man skulle göra alltför djupa
gropar genom att lägga på tre fjärdedels fot [22 cm] till det djup om två
fot [60 cm], som Celsus och Atticus angivit, och vidare hade jag föga
klokt tilldelat varje planta ett eget stöd, när samma författare tillåtit, att
man till mindre kostnad klädde två stöd bredvid varandra i raden med
grenarna från en enda planta, som man fört åt olika håll. Båda dessa
invändningar går tillbaka på en bedömning som snarare är sparsam än
ändamålsenlig.
1.2 För att först vederlägga det, som jag nämnde först, om man skall
vara nöjd med gropar om två fots [60 cm] djup, varför menar jag då att
man skall gräva om jorden djupare, när man skall sätta rankan så grunt?
Någon kanske svarar: För att det skall finnas en mjuk jord under rankan,
som inte gör motstånd eller med sin hårdhet håller tillbaka de nya rötterna, som kommer fram. 1.3 Detta kan förvisso hända, även om jorden
bearbetas med djupspaden och gropen grävs i den återfyllda fåran, som
har svällt1 till mer än två och en halv fots [75 cm] djup. Ty på plan mark
är alltid omgrävd och återfylld mylla mer platskrävande än samma mått
av obearbetad jord.
1.4 En plantering av småplantor behöver förvisso ingen djup bädd under sig, utan det är gott och väl tillräckligt att det finns en halv fots [15
cm] djup av lucker jord under de planterade rankorna, som kan ta emot
växternas tillväxt i en gästfri och nästan moderlig famn. En förebild till
detta har man i vingården som stöds av träd, där man lägger lite finkornig jord under den rotade plantan.
1.5 Det finns alltså en mer sanningsenlig anledning att gräva om jorden
djupare, nämligen att vingårdar, som stöds av bjälkar, växer upp bättre,
när rankorna planterats i djupare gropar. Ty tvåfots [60 cm] gropar kan
knappt ens odlare i provinsen godta, hos vilka stocken i regel tvingas ner
nära marken med en låg växt. Då man i stället avser att stödja vingården med bjälkar, bör den stödjas med en djupare grund, eftersom den ju
behöver mera näring och mylla, när den växer upp högre. 1.6 Därför gör
ingen i ordning grundare gropar än tre fot [90 cm] för vinrankorna, om
de skall förmälas med träd.
Även följande är föga förståndigt: Inom lantbruket finns det särskilda
fördelar med en grund plantering, eftersom plantorna dels tar sig snabbt,
då de inte tröttas av att vara nedtyngda av en stor tyngd från myllan, dels
blir mera rikbärande, då de är lätt planterade.
Båda dessa teorier, framförda av Julius Atticus, motbevisas dock
av hur det går till i en vingård som stöds av träd, där ju plantan blir
mycket kraftigare och bördigare, vilket inte skulle inträffa om de plantor, som sattes ned djupt, tog skada av detta. 1.7 Vad är det då som sker?
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kap. 3

bok 4.1.8–4.3.2

Myllan i det bearbetade området sväller nästan som i en jäsning, så
länge den är nyomgrävd och lucker. Då den därefter fått en icke alltför hög ålder trycks den ihop, sätter sig och sviker då de rötter på vin
rankorna, som liksom simmar högst upp i jorden. Detta sker i mindre
utsträckning i min plantering, där rankan sätts ner på större djup. Ty
att plantorna sägs lida av kylan, om de planterats djupt, det förnekar jag
inte heller. 1.8 Ett djup om två och tre fjärdedels fot [82 cm] är å andra
sidan inte tillräckligt för att göra en sådan verkan, särskilt som en plantering mot träd, som jag nyss sade, är djupare men dock slipper nyss
nämnda nackdel.
2.1 Det där andra, att de anser att man för mindre kostnad bör förmäla
två stödkäppar med grenar från en enda planta, är totalt felaktigt. Om
själva roten dör blir två stöd tomma, och därefter måste lika många rotade plantor sättas in, vilka belastar odlarens ekonomi med sin kostnad.
Om den däremot tar sig och, som ofta händer, är av oanvändbart slag
eller föga rikbärande, så blir det undermålig avkastning inte blott i ett
utan i flera stöd. Dock anser de i lantbruket mera bevandrade att även en
ädel vinstock, som delats på detta sätt, blir mindre rikbärande, eftersom
den kommer att bilda ett flätverk av rötter.
2.2 Därför föreskrev samme Atticus, att gamla stockar skall förökas
med avläggare hellre än att man lägger dem raklånga i full längd, eftersom avläggarna därefter lätt får rötter, så att varje ranka kan stå på egna
rötter liksom på egna baser. När däremot den, som lagts ner raklång,
genomkorsat och bildat ett nät av rötter i marken under, bildar den ett
flätverk, stryps av att flera rötter trasslar in sig i varandra och förlorar
i kraft, precis som om den är tyngd av många skott. 2.3 Därför skulle
jag absolut föredra att man tar risken med att ha två plantor planterade
hellre än en enda och inte följa det som ett rättesnöre, som åt ena eller
andra hållet kan medföra en långt större nackdel.
Men nu begär framställningen i förra boken att jag griper mig an med
det ämne, som jag utlovade för den följande.
3.1 I alla slags investeringar, som Graecinus säger, sätter de flesta igång
med nya arbeten mera energiskt än vad de senare underhåller dem, när
de är genomförda. Han säger:
Några bygger hus från grunden men sköter dem inte, när de är
färdigbyggda. Somliga bygger flitigt fartyg, men när de är färdiga,
utrustar de dem inte med tillbehör och besättning. En del drivs av
köplust på djur, andra på slavar, men de visar inte någon omsorg
när det gäller att sköta dem. 3.2 Det finns också många som med sin
likgiltighet omintetgör de tjänster, som de visat sina vänner.

bok 4.3.3–4.3.6

För att vi nu inte skall förvånas över detta, Silvinus, så finns det många,
som ger sina barn, som de skaffat sig med giftermål och offergåvor, snålt
att äta eller som inte ger dem någon skolning eller andra livets tillbehör.
Vad är då slutsatsen av detta? Jo, givetvis, att samma fel ofta begås
även av lantbrukare, som av olika anledningar sviker sina mycket vackert
satta vingårdar, innan de hunnit bli fullvuxna. 3.3 Somliga vill undvika de
årliga utläggen och anser det vara den första och säkraste avkastningen
att inte göra några ytterligare utgifter, som om det helt enkelt var nödvändigt att etablera vingårdar, vilka man därefter överger av snålhet.
Andra säger att det är finare att ha stora vingårdar än välskötta. Jag har
stött på många som varit övertygade om att lantgården kunde skötas med
både goda och dåliga metoder.
3.4 Jag skulle dock anse såväl att inget slags lantbruk kan bli fruktbärande, om det inte sköts med flit, omsorg och kunskap, som att detta
i synnerhet gäller för vingårdar. Vin är nämligen en späd växt, ömtålig
och mycket lite tålig för skador, och det lider ofta av att lämna för mycket
frukt. Det bryts nämligen ner av sin egen bördighet, om man inte begränsar det. Då det däremot etablerat sig någorlunda och fått något som
liknar en ungdomlig kraft, tål det slarv.
3.5 Om däremot en nysatt vingård inte får allt den behöver på rätt
sätt, medan den växer till, blir den ytterst mager och så försvagad, att
den senare inte kan återställas med några medel. Därför måste man med
största omsorg ge den liksom en bas och formera rankorna som barns
lemmar redan från första levnadsdagen. Om man inte gör det, kommer
hela investeringen att gå förlorad, och det rätta ögonblicket för varje insats kan inte återkomma, om det försummats
Tro mig, Silvinus, jag som upplevt, att en väl planterad vingård, av
ädelt slag och med en god odlare, aldrig har underlåtit att visa sin tacksamhet med en god avkastning. 3.6 Det förklarar samme Graecinus för
oss inte bara med ett teoretiskt resonemang utan även med exempel i den
bok, som han skrivit om vinrankorna, då han anför att han av sin fader
ofta hört talas om en Papirius från <Massa> Veternensis, en granne, som
hade två döttrar och en gård planterad med vinrankor. En tredjedel av
gården hade han givit den äldre dottern i hemgift men inte desto mindre
brukat få lika stor skörd av två tredjedelar av samma egendom. Då därefter den yngre dottern gifte sig, hade han överlåtit hälften av återstoden
av egendomen på henne men inte heller då gått ner i avkastning jämfört
med tidigare. Vad visar detta? Jo, att den där tredjedelen av vingården var
bättre skött än hela egendomen varit från början.
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bok 4.4.1–4.6.2

4. Om skötseln av en nysatt vinranka
kap. 4

kap. 5

kap. 6

4.1 Låt alltså även oss, Publius <Silvinus>, med friskt mod plantera vin-

rankor och sköta dem med större omsorg. Den lämpligaste metoden att
plantera dem är endast den, som jag beskrev i förra framställningen,
nämligen att man skall göra en grop i den djupgrävda jorden och där
lägga rankan raklång ungefär från fårans mitt, sedan resa den lodrätt
upp längs gropens sida ända nerifrån botten och så fästa den vid en käpp.
Det bör särskilt observeras att gropen inte får likna ett tråg utan att dess
kanter skall göras liksom lodräta med distinkta hörn. 4.2 En vinranka,
som planterats bakåtlutande och liksom liggande i ett tråg, är nämligen
utsatt för skador senare, när man skall luckra jorden, eftersom, när den
som gräver vill fördjupa ringen som luckras, han ofta skadar en snett
ställd ranka, ibland till och med skär av den. Man bör alltså komma ihåg
att sätta plantan lodrät ända från gropens botten, fästa den vid sitt stöd
och låta den resa sig upp, och sedan göra det övriga så som jag föreskrivit
i förra boken, <alltså> lämna två ögon ovan jordytan, jämna till jorden,
sätta hammarsticklingar i mellanrummen och med täta grävningar luckra och finfördela den djupgrävda jorden. 4.3 Så kommer nämligen både
plantorna och <allt> det övriga, som man satt ner, att ta sig bäst, om en
mjuk och mild mylla ger växterna fukt utan att ogräs växer in och ingen
hård jord tränger ihop de ännu unga plantorna i någon trång boja.
5 Hur många gånger man skall vända jorden med den tvåkloiga
hackan, det går sanningen att säga inte att bestämma på förhand, då
det är erkänt att ju oftare man gräver, desto nyttigare är det. Eftersom
vår kalkyl över kostnaderna kräver en gräns, så har de flesta dock ansett
det lämpligt att från 1 mars och fram till oktober gräva om de nysatta
vingårdarna var trettionde dag och då ta bort allt ogräs och särskilt gräs.
Om detta inte tas bort för hand och läggs ovanpå jorden, kommer det
nämligen tillbaka, om en aldrig så liten bit av det fortfarande finns kvar i
jorden, och det bränner rankornas rötter så illa, att de gör dem skorviga
och hoptorkade.
6.1 Vare sig man satt hammarsticklingar eller rotade plantor är det
vidare bäst att redan från början formera vinrankan på så sätt, att man
genom täta beskärningar tar bort det överflödiga och inte låter den skicka
sin kraft och näring till mera än en stam. Allra först låter man dock två
skott växa ut, så att det ena finns som reserv, om det andra av någon
anledning faller bort. 6.2 Då skotten senare blivit lite robustare, tar man
bort det ena, och för att inte det, som lämnats kvar, skall brytas av hårda
vindar, är det lämpligt att följa upp det, som klättrar, med en mjuk och
lös bindning, tills det tar tag i stöden med sina egna små klängen liksom
med händer.
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6.3 Om brist på arbetskraft förhindrar detta, bör man på hammar-

sticklingarna, som jag också menar skall beskäras, eller åtminstone på
rankorna i raderna absolut åstadkomma att de inte får bli magra av att
skjuta flera skott, om man nu inte siktar på att få sticklingar i framtiden,
utan att de inriktar sig på en enda stam, vars tillväxt man skall befrämja
genom att sätta dit ett högre stöd, på vilket de kan växa ut så långt, att
de kommer över bjälken följande år och kan böjas ner till att lämna frukt.
6.4 Då de växt ut så långt, skall deras toppar brytas, så att de snarare
växer till i tjocklek än blir alltför tunna av att växa ut för långt.
Samma gren, som man låter växa fram till en stam, skall man dock
avlöva ända till tre och en halv fots [1 m] höjd och ofta ta bort alla sidoskott, som kommit fram nedanför denna höjd. 6.5 Det som kommit fram
därovanför skall man däremot lämna orört. Ty det är bättre att nästa
höst skära av den översta delen med kniven än att ta bort vattenskott från
den under sommaren, eftersom den från det ställe, där man tagit bort ett
skott, genast skjuter ett nytt, och när det kommit fram finns det inget öga
kvar på själva stammen, som kan utvecklas och bilda ett fruktbärande
skott följande år.
7.1 Rätt tid för allt avlägsnande av vattenskott är det så länge som skotten är så späda, att de tas bort med ett lätt nyp med fingret. Om de blivit
hårdare, måste man ju antingen slita bort dem med större kraft eller
skära bort dem med kniv. Båda dessa bör undvikas, det första eftersom
det skadar moderplantan, om man försöker slita bort dem, det andra
eftersom det sårar plantan, vilket är skadligt, när det sker i en grön och
ännu omogen växt. 7.2 Snittet stannar nämligen inte, där eggen har gjort
ett märke, utan ett djupt sår efter kniven får grenen att torka ut ännu
vidare under sommarhettan, så att det dödar en inte obetydlig del av
själva kroppen på moderplantan.
Om det är nödvändigt att ta till kniven mot hårda skott, skall man därför lägga snittet en liten bit från själva moderplantan och lämna liksom
knaggar, som skall stå emot den skadliga hettan ända dit, där skott växer
ut från sidorna. Längre än så varar inte värmens skadliga inverkan.
7.3 På en hammarstickling tillämpas en liknande metod att ta bort
vattenskott och driva fram stammen på längden, om man vill använda
den samma år, vilket jag ofta gjort. Om man i alla fall bestämt sig för att
skära ner den, så att man hellre använder den efter två år, är det dock
lämpligt att skära av toppen, när man först skurit den till en enda stam
och denna blivit mer än en fot [30 cm] lång, detta för att den snarare skall
förstärkas upp till nacken och bli kraftigare.
Detta är alltså den skötsel som de nysatta plantorna först skall ha.
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8. Luckring av ny vingård
kap. 8

kap. 9

8.1 Den följande tiden, som Celsus och Atticus har angivit, vilka med

rätta vår tidsålder gillat bäst, alltså den efter 15 oktober, kräver en mer
omfattande skötsel. Ty efter 15 oktober, men innan frosten kommer,
skall nämligen <jorden kring> vinrankan luckras, ett arbete som visar
sommarrötterna blottlagda, och dem skär den förståndige odlaren bort
med kniven. Om han låter dem bli kraftiga, tillbakabildas nämligen
de djupare rötterna, och följden blir att vinrankan får rötter enbart i
det översta jordlagret, rötter som dels skadas av köld, dels i större utsträckning drabbas av värme och låter moderplantan törsta våldsamt vid
Hundstjärnans uppgång. 8.2 Därför bör man, när man luckrat <jorden>,
skära bort allt som bildats ner till en och en halv fots [45 cm] djup. Det
är dock inte samma metod att skära av här som den som föreskrivs för
rankans övre del, ty det gäller att inte göra något sår slätt och att inte
använda verktyget på själva moderplantan. Om man nämligen skär av
roten intill stammen, så kommer fler rötter ur ärret eller också kommer
vattnet från vinterregnen, som stannar kvar i små pölar i den luckrade
jorden, att frysa till is och därvid bränna de färska såren samt komma
ända in till märgen. För att detta inte skall ske, är det lämpligt att lägga
snittet ungefär en fingerbredd [2 cm] från själva stammen och skära av
de små rötterna där, ty då de tas bort på det sättet, växer de inte ut igen
utan försvarar stammen mot andra skador.
8.3 Då detta arbete blivit färdigt, bör man lämna rankan avtäckt, om
vintern är mild i den trakten. Om den däremot är våldsammare och förhindrar detta, skall man före 13 december jämna ut de små pölar, som
nyss nämndes. Om man misstänker kraftig kyla i trakten bör man dock,
innan man skottar igen kring rankan, ge den en giva stall- eller duvgödsel, om det är bekvämare, eller sex sextarii [3,3 l] av för detta ändamål
förberedd gammal urin.
8.4 Man bör luckra varje höst de första fem åren, tills rankan blivit
kraftig. När stammen fått styrka, bör man däremot låta bli den insatsen
i ungefär tre år, ty dels skadas då stockens rötter mindre av järnet, dels
kommer det inte så snabbt ut små rötter från en stam, som redan blivit
gammal.
9.1 På luckringen <av jorden i vingården> följer sedan en sådan beskärning, att enligt de tidigare författarnas råd rankan skärs ner till en
enda stam och den skärs tillbaka, så att endast två ögon lämnas ovan
jord. För att undvika att ögat skadas bör man inte göra denna beskärning
intill en led, utan den görs mitt emellan två leder och med ett snett snitt,
så att det inte bildas ett horisontellt ärr, som kan hålla kvar det regnvatten som faller på det. 9.2 Det bör å andra sidan inte luta åt det hållet, där
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ögat sitter, utan åt baksidan, så att vätskan hellre rinner ner på marken
än in i knoppen. Vätska, som rinner ned, förblindar nämligen ögat och
låter det inte växa ut.
10.1 Det finns två tider på året, när det är lämpligt att beskära. Bäst
är dock, som Mago säger, den på våren, innan skottet börjar grönska,
eftersom det är lättare att få snittet jämnt och i nivå med barken, när
skottet är fullt av saft, och det blir mindre motstånd mot kniven. Celsus
och Atticus har följt Mago i detta avseende.
Jag anser dock att plantorna inte skall tryckas tillbaka med en så närgången beskärning, om de inte är mycket svaga, och inte på några villkor
beskäras på våren. 10.2 I stället bör de under första året, när de är nysatta,
stödjas med täta luckringar varje månad, medan de bär blad, och stödjas
genom att man tar bort vattenskott, så att de får kraft och inte behöver
försörja mer än den enda stam, som de fått från början. Under hösten
eller följande vår, om det då är bättre tillfälle, menar jag att de bör putsas lätt och befrias från de skott, som beskäraren försummat i den övre
delen, samt läggas upp på bjälken i det skicket. Det är bara en slät och
rak vinranka utan ärr, som haft förmåga att lyfta sig över bjälkens höjd
med första årets rankor, men detta inträffar hos blott några få odlare och
sällan. Därför har de nyss nämnda författarna ansett, att man skall skära
bort vinrankornas första skott.
10.3 Beskärningen på våren är dock inte heller bäst i alla trakter. Där
klimatet är kallt, bör man ju utan tvekan tillämpa den, men där läget
är varmt och vintrarna milda, är beskärningen på hösten den bästa och
mest naturliga, vid vilken tid liksom av någon gudomlig lag plantorna
lägger av sin frukt tillsammans med sina blad.
11.1 Jag anser det lämpligt att göra följande, vare sig man satt rotade
plantor eller hammarsticklingar. Den där gamla uppfattningen, att man
inte skall korta av årets hammarsticklingar med kniven, eftersom de var
rädda för den, har motbevisats av praxis. Både Vergilius och män som
Saserna, Stolo och Cato har utan grund varnat för detta. De hade fel inte
bara däri, att de lät första årets skott på plantorna vara orörda, utan även
däri att de efter två år, när den rotade plantan skulle skäras tillbaka, skar
av den ända längst nere vid marken vid själva leden, för att den skulle
bryta på nytt ur hård ved.
11.2 Jag har dock lärt mig av praktiken, alla konsters lärare, att formera
tillväxten på första årets hammarsticklingar och inte låta rankan skryta
med överflödiga blad men att inte heller trycka tillbaka den så långt, som
de gamle föreskrev, alltså att skära bort allt ovan jord, ty det är särskilt
skadligt. 11.3 För det första, när man skurit ner plantan ända till marken,
dör de flesta liksom skadade av ett outhärdligt sår. Många andra, som
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envist lever vidare, ger vidare mindre rikbärande skott, ty de, som bryter
ur hård ved, är enligt allas samstämmiga mening vattenskott och saknar
oftast frukt.
11.4 Man bör alltså följa en medelväg och varken skära ner hammarsticklingen ända till marken eller låta den växa fram med en längre stam.
Man skall i stället skära rent från föregående års sporre och vid själva
föreningen med den gamla grenen lämna ett eller två ögon, från vilka
den kan skjuta nya skott.

12. Att ordna stöd åt en nysatt vinranka
kap. 12

kap. 13

kap. 14

12.1 Efter beskärningen följer så uppgiften att ordna stöd åt vinrankan.

Detta första år fordrar dock ännu inte någon kraftig påle eller stolpe. Det
har nämligen slagit mig att en späd ranka oftast finner sig bättre tillrätta
med ett måttligt stöd än med ett kraftigt. Därför skall man antingen ta
två gamla käppar av rör, för att de inte skall slå rot om de är nyskurna,
och sätta vid varje vinstock eller, om traktens förhållanden så medger, ur
buskar ta stavar, vid vilka man knyter en käpp på tvären på ena sidan om
raden. 12.2 Denna sorts stödbjälke kallar bönderna cantherius [häst]. Det
är mycket viktigt att det finns något, som det framväxande skottet genast
kan gripa tag i lite nedanför det ställe, där vinrankan böjs ner, och därpå
breda ut sig på tvären hellre än uppåt samt på så sätt bättre tåla blåst, när
’hästen’ håller den uppe. Denna sorts stödbjälke är det bäst att anordna
på högst fyra fots [1,2 m] höjd, tills vinrankan blir stark.
13.1 Då man ordnat stöden är det så dags för en bindare, vars åliggande det är att sträcka ut rankan och föra upp den på bjälken. Om
vinrankan står intill en påle, som somliga författare anser lämpligt, skall
den som binder se till att han, när han binder upp rankan, inte tycker att
han måste följa pålens böjning, om den till äventyrs är krokig. Detta gör
nämligen vinrankan krum. Om det däremot, som Atticus och åtskilliga
andra odlare ansett vara lämpligt, finns ett mellanrum mellan vinrankan
och pålen, något som inte heller jag ogillar, skall en rak käpp av rör sättas
vid plantan och den därpå föras upp till bjälken genom täta bindningar.
Men det är mycket viktigt vad man använder för slags band, när
man binder upp plantorna. 13.2 Så länge vinrankan är nysatt, skall den
nämligen bindas med så mjuka band som möjligt, eftersom den växande
rankan skär av sig själv, om man binder den med vidjor av vide eller alm.
Spanskginst är alltså det bästa eller tåg, skuren i kärr, eller ulva [’starr’],
men även blad av rör, som torkats i skuggan, gör utmärkt tjänst för detta
ändamål.
14.1 Även hammarsticklingarna, <som satts i mellanrummen>, bör
dock skötas om på liknande sätt, så att de skärs ner till ett eller två ögon
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och knyts till stöd på hösten eller nästa vår, innan de slår ut. Som jag
sade, skall ’hästen’ sättas lägre ner mot marken för dem än för vinrankorna i raderna. Den bör nämligen inte vara högre än en fot [30 cm], så
att det finns något, där de ännu späda skotten kan gripa tag med sina
klängen, så att de inte rycks bort av vindarna.
Därefter följer en grävare, som med täta tag med den tvåkloiga hackan
skall ta bort fårornas ryggar jämnt och omsorgsfullt. 14.2 Jag gillar särskilt
denna plana grävning. Den som man i Spanien kallar vintergrävning,
när jorden tas bort från vinrankorna och samlas mitt i mellanrummen
mellan raderna, anser jag nämligen överflödig, eftersom höstens luckring
redan verkställts, som dels blottat de små rötterna högst upp, dels lett
ner höstregnen till de längre ner befintliga rötterna. Antalet omgrävningar bör antingen vara samma som första året eller en mindre, ty det
är mycket viktigt att jorden bearbetas ända tills vinrankorna skuggar den
med sitt utvecklade grenverk och inte heller låter ogräs få fäste.
14.3 Beskärningen av vattenskott bör gå till på samma sätt detta år
som det första. Man bör nämligen ännu tukta de unga plantorna och
inte låta dem växa ut med mer än ett skott, och detta så mycket mera
som deras ännu späda ungdom inte tål att belastas med både frukt och
grenverk.
15.1 Då vingården, ett år och sex månader gammal, drivits till skörd
skall den, när frukten tagits bort, genast förtätas och de kompletterande
hammarsticklingar sättas ut, som man satt för detta ändamål. Om det
inte finns några sådana, skall man från en vinstock i raden leda en avläggare till nästa påle. Det är nämligen mycket viktigt att hela stödkonstruktionen kläds, medan planteringen ännu är ung, och att man inte
först då planterar in nya rankor, när man vill få frukt ur vingården.

Hur man gör en avläggare
15.2 En typisk avläggare <av en vinstock> får man, då man böjer ner en

ranka ovan jord intill dess stöd, leder ner den uppifrån i en grop och för
över den till en tom påle. Där den är böjd, skjuter den kraftigt skott, som
genast fästs vid ett eget stöd och förs upp till bjälken. 15.3 Följande år gör
man därefter ett snitt i den övre delen av böjningen <intill moderplantan>
ända in till märgen, så att det drivna skottet inte drar alla moderplantans
resurser till sig och så att det gradvis vänjer sig vid att underhållas av sina
egna rötter. Då avläggaren sedan är två år, skärs den av intill det skott,
som kommit fram ur bågen. Det som återstår <i den ända>, där den
skurits bort från moderplantan, gräver man runt omkring och djupt, gör
en grop, skär av det vid gropens botten och täcker det med jord, så att
det driver rötterna neråt och inte driver fram dem på närmare håll, när
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det slarvigt skurits av nära markytan. 15.4 Ingen annan tid är mer lämpad
att skära av denna avläggare än från 15 oktober till 13 november, så att
den sedan stärker sitt rotsystem under vintermånaderna. Om man gör
detta på våren, då kvistarna börjar slå ut, berövas den nämligen plötsligt
näringstillförseln från moderplantan och försvagas.
16.1 Samma metod gäller, när man skolar om en hammarstickling.
Under andra hösten, om klimatets och markens egenskaper medger det,
och då mest lämpligt efter 15 oktober, tar man nämligen upp den och
planterar om den. Om någon ogynnsam egenskap hos mark eller luft
förhindrar detta, skjuts dock det rätta tillfället upp till nästkommande
vår. Dock bör den inte lämnas kvar längre bland vinrankorna, så att den
inte tar kraft från jorden eller stör vinrankorna i raderna, som blir starka
ju lättare, desto snabbare de blir befriade från samlivet med dessa rotade
plantor. I en plantskola går det däremot bra att behålla den <rotade>
vinrankan i tre eller till och med fyra år, beskuren eller hårt nedskuren,
eftersom man där inte behöver ta hänsyn till någon skörd.
16.2 Då den planterade vingården passerat sin trettionde månad, det
vill säga under tredje hösten, skall den omgående stödjas med kraftigare
konstruktioner. Detta bör inte göras efter behag eller på en höft. Pålen
bör nämligen dras tillbaka till en fots [30 cm] avstånd, om man sätter den
intill vinstocken, så att den inte trycker mot stocken eller skadar roten
och så att grävaren i alla fall kommer åt att gräva runt om vinstocken på
alla håll. 16.3 Denna påle bör sättas så, att den tar upp kraften av kyla
och nordan och skyddar vinstocken. Om den däremot skall sättas mitt
emellan raderna, skall den antingen grävas ner eller slås ner djupt, sedan
man gjort ett hål i marken med ett spett, detta för att den bättre skall
kunna bära både tvärbjälken och vinstockarnas frukt. Ju närmare stockens stam stolpen sätts, desto stadigare blir den, även om den bara drivs
ner lite, eftersom den tar tag i vinstocken och de två ömsesidigt stöder
varandra.
16.4 På stolparna skall man sedan fästa kraftigare bjälkar, och dessa
skall förfärdigas av käppar av vide eller tjocka liksom knippor av rör, så
att de blir styva och inte sviktar under tyngden av frukterna. Nu skall
man nämligen låta två grenar växa ut från varje planta, om nu inte en
och annan vinranka är så späd, att den kräver en kraftigare beskärning,
där alltså ett enda skott, och då ett med blott några få ögon, skall lämnas
kvar.
17.1 De stödbjälkar, som förfärdigats av käppar, är starkare och mindre
arbetskrävande. Med knippena av rör tar det längre tid att bygga, eftersom dessa dels måste bindas ihop på flera ställen, dels bindas ihop med
topparna åt olika håll, så att hela knippet blir jämntjockt. Ty om rörens
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toppar ligger åt samma håll, medför svagheten hos den delen att, när den
belastas av tyngden, den släpper den mogna frukten och utsätter den för
hundar och vilda djur. 17.2 Då stödbjälken byggts med knippen av många
rör med topparna åt olika håll, kan den däremot användas i ungefär fem
år. Det finns ingen annan metod för beskärning eller annan tillsyn än
den, som gäller under de första två åren. Dels måste man nämligen flitigt genomföra luckringen <av marken> på hösten, dels måste man sätta
nya plantor vid tomma pålar. Detta arbete får man ju aldrig låta bli att
genomföra varje år.
17.3 Det, som man planterar, kan nämligen inte vara odödligt. Likväl
sörjer man för dess långa fortlevnad på det sättet, att man sätter in andra
vinrankor i stället för dem som dör och så inte låter hela planteringen
gå under av vanvård under flera år. Vidare måste man gräva ofta, även
om man kan nöja sig med en gång mindre än föregående år. Dessutom
bör man ofta ta bort vattenskott, ty det är inte tillräckligt att en eller
två gånger på hela sommaren ta bort det överflödiga bladverket från
stocken.
17.4 Dock bör i synnerhet allt tas bort, som skjutit fram nedanför
stammens huvud. Likaledes bör, om ett öga nedanför bjälken sänt ut
två skott, det ena tas bort, även om de båda visar mycket frukt, så att
den <blivande> gren, som är kvar, kommer fram yppigare och låter den
övriga frukten utvecklas bättre. Efter fyrtioandra månaden skall efter
skörden en sådan beskärning företas, att vinstocken delas i en stjärnform
genom att man låter flera skott växa ut. 17.5 Det är emellertid beskärarens
uppgift att hejda vinstocken på ungefär en fots [30 cm] avstånd nedanför
bjälken, så att alla späda skott hjälps fram, som skjutit fram från <grenarna vid> stockens huvud, och sedan kan hänga ner böjda över bjälken
till en sådan längd, att de inte kan nå ner till marken.
Man måste dock iaktta viss måtta efter stockens förmåga, så att man
inte släpper fram flera skott än vad vinstocken kan orka med att bära. En
stock av den ålder jag nyss nämnde bör, med bördig jord och bra stam,
delas i tre grenar, någon gång fyra, vilka bör fördelas av bindaren i lika
många riktningar. 17.6 Det är nämligen ingen uträkning med att dela upp
stödbjälkarna i stjärnform och leda dem åt olika håll, om man inte också
för dit grenar. Alla odlare gillar dock inte denna formering, ty många
har varit nöjda med en enkel rad. Den vinstock är dock stabilare inför
bördan av både skott och frukt, som bundits till bjälken åt båda sidor och
sprids ut i jämvikt liksom med en sorts ankare. Då sprider också stocken
sina rankor till att bilda flera grenar och utvecklar dem lättare, när den
har stöd överallt, än den stock som trängs ihop med många grenar på en
enkel ensidig ’häst’.
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rikt avkastande och ett klimat, som inte är oroligt eller stormigt, kan
man dock vara nöjd med en enkel stödbjälke. Där det nämligen är stor
kraft i anfallen av regn och storm, där rankan plågas av täta regnskurar,
där den liksom hänger på branta sluttningar och behöver flera skydd,
där bör man befästa sin vingård med en sorts uppställning i fyrkant. 17.8
På varma och torrare platser skall dock stödbjälkarna sträckas ut åt alla
håll, så att de överallt frambrytande skotten förenas och tätt hopsatta
som i ett valv skuggar den törstande marken. I regnrika, kalla och frostiga trakter skall man däremot ordna enkla rader, ty dels kommer solen
lättare ner till marken på det sättet, dels värms frukten och får del av en
hälsosammare vind. Vidare arbetar grävarna friare och mer ändamålsenligt med sina tvåkloiga hackor, och frukten bevakas bättre av dem, som
vaktar, och plockas med mindre möda av den, som skördar.
18.1 Hur man än bestämt sig för att arrangera sina vingårdar skall man
ändå avgränsa 100 plantor åt gången i särskilda lotter med hjälp av stigar eller också, som det behagar somliga, skall hela vingården delas upp
i enheter om ett halvt plogland [1 260 m2]. Denna uppdelning medför
utom den fördelen, att den ger stockarna mer sol och vind, även den att
ägarens ögon och fötter lättare får tillträde, något som är mycket hälsosamt för odlingen, och att man kan göra en säker uppskattning av hur
stor arbetsinsats som erfordras. Man kan nämligen inte missta sig, om
vingården delats upp efter plogland [¼ ha] i lika stora delar. 18.2 Själva
uppdelningen i lotter minskar till och med tröttheten <hos gårdsfolket>,
med ju mindre enheter den genomförts, och stimulerar dem som arbetar och inbjuder dem att arbeta raskt. Redan omfattningen av ett stort
förestående arbete minskar ju modet hos dem, som skall utföra det. Det
är vidare absolut inte ur vägen att känna förmågan och utvecklingen hos
varje del av vingården, så att man kan bedöma vilken som bör skötas
mera respektive mindre omsorgsfullt. För skördearbetarna och för dem
som reparerar bjälkarna och stöden bereder dessa stigar ett välkommet
utrymme, där man kan transportera druvor eller material.
19.1 Om placeringen av bjälken, alltså hur högt över marken den skall
läggas, är det övernog att ha sagt följande: Den lägsta placeringen är
fyra fot [1,2 m], den högsta sju [2,1 m], men denna bör undvikas i nysatta
vingårdar. Ty detta bör inte vara den första utformningen av vingården,
utan vinstocken bör föras upp till denna höjd under en lång följd av år.
19.2 Ju fuktigare jorden och luften är och ju mildare vindarna, desto
högre upp kan man dock lyfta bjälken. Vinstockarnas frodighet medger
ju att de växer upp högre, frukten ruttnar mindre, när den kommer upp
från marken, och detta är enda sättet att få stocken att genomluftas av
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vindarna, vilka snabbt torkar bort den skadliga dimman och daggen och
starkt bidrar till att rankan blommar av och vinet får god kvalitet. 19.3 Å
andra sidan kräver en mager, kuperad och av värme brännande jord eller
en, som är utsatt för kraftiga stormvindar, en lägre bjälke, men om allt
är i sin ordning så är fem fot [1,5 m] den rätta höjden för vinstockarna.
Det råder emellertid inget tvivel om att de ger en druvsaft av desto bättre
smak, ju högre bjälkar de klättrar upp på.
20.1 När nu vinstocken fått stöd och bjälke kommer turen till insatsen
från bindaren, som bör anse det som det allra viktigaste att, som jag sade
ovan, bevara vinstocken rak och inte låta den följa pålens böjningar, så
att inte en ful och krokig stödpåle gör vinstocken till sin avbild. Detta
är viktigt inte bara för utseendet utan även för hållbarheten, bördigheten och livslängden. 20.2 Ty en rak stam har en lika rak märg, genom
vilken näringsämnena från moder Jord lättare strömmar liksom på en
bana utan krökar och hinder och kommer fram till toppen. De, som är
krokiga, påverkas däremot på ett annat sätt, eftersom knutarna hindrar
och själva krökningen försvårar flödet av vätskan från marken som en
sorts ojämnheter på vägen.
20.3 Då vinstocken sträckts ut till pålens topp, binds den därför med
en ögla för att inte ge efter och böjas, när den belastas med avkomma.
Från det ställe, där den är bunden närmast bjälken, fördelas <vinstocken> i armar åt de olika väderstrecken, grenarna läggs över bjälken och
går neråt i en böjning och det, som hänger ned från bjälken, fylls av frukt.
Det böjda stället nära bindningen, åter, skjuter ut en gren. 20.4 Somliga
sträcker upp den del, som jag låter hänga ner, ovanför bjälken och håller
fast den där genom att binda den tätt med vidjor, men jag tycker inte att
dessa bör få efterföljd. Ty de nedhängande grenarna skadas inte av regn,
frost eller hagel i samma utsträckning som de, som bundits och liksom
utsatts för ovädren. Vidare bör rankorna bindas, innan frukten mognat,
alltså medan druvorna ännu är ojämnt färgade och sura, så att de inte
kan ruttna av dagg eller skadas av vindar och vilda djur. 20.5 Bredvid en
tvärväg och stigar skall rankorna böjas inåt för att inte skadas av stötarna
från dem som går förbi.
På detta sätt för man upp en normalt utvecklad vinstock till stödbjälkarna. Ty en som är svag eller kort bör man skära tillbaka till två ögon, så
att den alstrar kraftigare grenar, som senare skall växa upp till bjälken.
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21. Hur en nysatt vinranka skall beskäras
21.1 Under fem år är beskärningen av vinrankan inte någon annan än att

den skall formeras så, som jag börjat säga ovan, alltså att den inte skall
gå för högt, utan stammen skall sluta ungefär på en fots [30 cm] avstånd

kap. 21
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under bjälken och rankan skall fördelas med fyra armar, vilka somliga
kallar duramenta [hårda grenar], åt lika många väderstreck. Till att börja
med är det tillräckligt att släppa fram dessa armar till frukt med en
ranka var, tills vinrankorna fått rätt styrka. Då de därefter under några
år liksom nått ungdomsåren, är det osäkert hur många rankor man skall
lämna kvar. 21.2 En gynnsam plats kräver nämligen flera, en mager färre,
ty om man inte utmanar en rikbärande vinranka genom att låta den bära
frukt, blommar den av dåligt och brister ut i grenverk och blad, medan å
andra sidan en svag ranka skadas, då den blir belastad.
På fet jord skall man därför på varje arm släppa fram två fruktbärande
skott och inte belasta vinstocken med flera än att en försörjer åtta skott,
om nu inte en mycket stor bördighet kräver flera. Det, som man sträcker
ut med grenverk i större omfattning än detta, kommer nämligen att se
ut som en lövsal snarare än en vingård. 21.3 Man bör heller inte tillåta att
armarna blir fylligare än stammen, utan varje gång, när man kunnat låta
fruktbärande skott växa ut från deras sidor, skall de övre hårda skotten
skäras av, så att de inte kommer upp över bjälken utan stocken alltid
förnyas med nya rankor. Om dessa växt ut tillräckligt, skall de läggas
på bjälken, men om några av dem brutits eller inte är så långa men sitter
på ett lämpligt ställe, varifrån stocken nästa år skall förnyas, skall de
skäras tillbaka till en liten sporre, som vissa kallar custos [vakt], andra
resex [knagge], andra åter praesidiarius [skydd], alltså ett skott med två
eller tre ögon. Då fruktbärande grenar brutit fram från denna, skär man
bort allt som finns av den gamla armen ovanför det stället, och då bryter
vinstocken ur det nya skottet.
Denna metod skall man tillämpa för evärderlig tid på väl etablerade
vinstockar.

22. Att återställa missformade vinstockar
kap. 22

22.1 Men om man övertagit vinstockar, som är skapade på annat sätt, och

de redan på grund av många års försummelse har gått upp ovanför bjälken, måste man beakta, hur långa de hårda grenar är, som har överskridit
det mått jag nyss nämnde. Ty om de är två fot [60 cm] långa eller lite
mera, så kan fortfarande hela vinstocken sättas på bjälke, om det alltså
finns en påle vid dess stam. 22.2 Den tas då nämligen bort från vinstocken
och sätts på linje mitt i mellanrummet mellan två rader. Vinstocken förs
sedan ut horisontellt till stödet och får del av bjälken. Om dess hårda
grenar däremot vuxit ut längre, så att de smitit iväg till fjärde eller till och
med femte stödet, blir det dyrare att återställa vingården. Om man föryngrar den med avläggare, vilket jag gillar högt, återställs den snabbast.
22.3 Detta gäller om stammens yta är gammal och anfrätt. Om den
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är stadig och hel, kräver stocken däremot mindre insats. Jorden <runt
den> luckras nämligen på vintern och mättas med gödsel. Vinstocken
skärs tillbaka hårt och såras med knivens vassa spets på mellan fyra och
tre fots [120 resp. 90 cm] avstånd från marken på ett så färskt ställe som
möjligt av barken. Jorden blandas sedan om med täta grävningar, så att
stocken kan drivas på och alstra vattenskott särskilt från det ställe, där
den blivit sårad.
22.4 I regel kommer det ett litet anlag ur ärret, och om det <skottet>
växer ut långt, låter man det bli ett nytt <fruktbärande> skott. Är det
kortare, utgör den en sporre, och om det är mycket litet, så blir det en
liten tjuv. En sådan kan till och med bildas ur den allra minsta späda
skottet. Ty när ett vattenskott med bara ett eller annat blad brutit fram
ur hård ved, så kommer det, bara det blir moget, följande vår att ge rikligt
med ny ved, om det inte bryts av eller skärs bort. Då den fått styrka och
liksom bildat en ny arm, kan man skära bort den då överflödiga delen
av den hårda grenen och lägga återstoden på bjälken. 22.5 Många vill
spara tid, skär av sådana vinstockar på fyra fots [120 cm] höjd och är
inte rädda för en sådan beskärning, eftersom nästan de flesta växter är
så anpassningsbara till sin natur, att de bredvid ärret brister ut med nya
blad. Denna metod behagar däremot inte mig, då ju denna stora snittyta
bränns av solens glöd, om den inte över sig har ett kraftigt grenverk som
kan växa ut, och sedan ruttnar den av dagg och regn.
22.6 Då man likväl måste skära tillbaka en vinstock, är det lämpligt
att först luckra jorden, sedan skära av stocken lite under markytan, så att
myllan ovanpå håller solens kraft borta och släpper fram de nya skott,
som bryter från rötterna. Dessa kan antingen kopplas till egna stöd eller med sina rankor kläda andra, om det finns några tomma i närheten.
22.7 Detta bör dock göras på detta sätt endast om vinstockarna är djupare
planterade och inte har rötterna irrande omkring i ytlagret och om de är
av ett gott slag. Annars blir arbetet nämligen förgäves, eftersom stockar
av undermåligt slag kommer att behålla sina tidigare egenskaper, även
om de återställts. De som nätt och jämnt har rotfäste i jordens övre lager
kommer däremot att gå under, innan de fått styrka. 22.8 En sådan vingård skall alltså antingen ympas med material från rikbärande stockar
eller också helt och hållet rivas upp och nyplanteras, om jordkvaliteten
råder till det. Om det är dennas fel att vingården blivit ålderdomssvag,
menar jag att den absolut inte bör återställas.
Ty det finns brister i jordmånen, som nästan tar död på vingårdar,
nämligen när myllan är mager och steril, grundvattnet salt eller bittert,
terrängen brant eller kuperad, dalgången alltför skuggig och vänd bort
från solen, eller marken består av sandig tuff, mer än måttligt mager
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sand, märgel, fri från mylla och obevuxen, eller vad det ytterligare finns
för någon liknande jordkvalitet som inte kan ge vinstockarna näring.
22.9 Om däremot jorden saknar dessa och liknande brister, kan man etablera en uthållig vingård på det sätt, som jag beskrev i förra boken. De
vingårdar av sämre slag, som på grund av ofruktsamhet inte ger någon
frukt fast de är kraftiga, botas emellertid genom ympning, om vilken jag
skall tala på rätt ställe, när jag kommit dit i min framställning.
23.1 Eftersom jag nu tror mig inte ha talat mer än lite om beskärningen
av vinstockar, skall jag noggrannare behandla denna särskilt nödvändiga
del av det arbete jag lagt upp.

Om beskärningen av vinstocken

kap. 24

Om ett gynnsamt klimat, milt och omväxlande, tillåter det i den trakt,
där man har sina odlingar, menar jag alltså att man, när skörden är färdig
efter 15 oktober, skall gripa sig an med beskärningen, förutsatt dock att
det regnat runt höstdagjämningen och grenarna fått sin rätta mognad.
Torka medför nämligen, att beskärningen måste skjutas upp. 23.2 Om å
andra sidan ett kallt och frostigt väder ger indikationer om en våldsam
vinter, skall man skjuta upp det här arbetet till 13 februari. Detta kan
man göra, om egendomen inte är så stor. När odlingen är så stor, att man
inte kan välja tid för arbetet, är det nämligen lämpligt att beskära alla de
kraftigaste delarna av vingården under vinterkylan, de magraste under
våren eller hösten, eller också de vinstockar, som vetter åt söder, under
vintern, dem åt norr under vår och höst. 23.3 Det råder dessutom inget
tvivel om att dessa stockars natur är sådan, att ju tidigare de beskärs,
desto mer ved ger de, ju senare, desto mer frukt.
24.1 När nu alltså vingårdsmannen skall gripa sig an med detta arbete,
skall han särskilt ge akt på tre saker, för det första, att han så mycket som
möjligt sörjer för frukten, för det andra, att han för följande år väljer ut
de grenar, som är kraftigast redan detta år, och slutligen att han eftersträvar en så lång livslängd som möjligt för stocken. Ty vad av detta som
än förbises, blir det till stor skada för ägaren.
24.2 Då vinstocken är fördelad åt fyra håll, vetter den mot lika många
väderstreck, och då dessa olika miljöer har sinsemellan olika egenskaper
kräver de också alltefter sitt läge skilda strategier beträffande stockarnas
delar. Sålunda bör de armar, som är exponerade för nordan, få så få sår
som möjligt, och det i synnerhet om de skall beskäras, när kölden redan är i annalkande, den som bränner ärren. 24.3 Därför skall man bara
lämna kvar en gren närmast bjälken och nedanför den en gren som ’vakt’,
som därpå om ett år skall förnya stocken. Åter bör man åt söder lämna
kvar ett större antal rankor, som skall skugga moderplantan, när den
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lider under sommarhettan, och inte låta frukten torka ihop före mognaden. Mellan öster- och västerläge är det inte någon stor skillnad vad
gäller beskärning, eftersom vinstocken får sol lika många timmar i båda
väderstrecken.
24.4 Omfattningen på grenverket skall därför vara det, som bördigheten hos jordmånen och hos plantan själv bestämmer. Detta bör iakttas
generellt, det följande för de olika delarna.
För att börja nederst på vinstocken liksom från någon sorts bas skall
man alltid med en liten hacka ta bort jorden runt vinstockens fot, och
om ett skott, som bönderna kallar suffrago [rotskott], sitter på rötterna,
skall det omsorgsfullt avlägsnas och såret jämnas till med kniven, så att
roten kan avvisa vinterns regnvatten. Det är nämligen bättre att sedan ta
bort ett nytt skott, som bryter fram ur såret, än att lämna en knutig och
ojämn snittyta, ty på detta sätt bildar vinstocken snabbt ett ärr, men på
det andra sättet urholkas den och ruttnar.
24.5 Då man så sett om liksom fötterna bör själva benen, alltså stammarna, ses till, så att man inte lämnar kvar något vattenskott, som växt
ut, eller någon liten tjuv liknande en vårta, om nu inte stocken, som ligger
på bjälke, kommer att behöva återställas ända från nedersta delen. Om
stammens gamla del blivit genomtorr av påverkan från solen eller stocken
blivit urholkad av vatten och skadedjur, som krupit in genom märgen,
är det lämpligt att med hackan rensa bort allt, som är dött, och därefter
med kniven skära bort ända ner till levande ved, så att den bildar ett ärr
från färsk bark. 24.6 Det är inte heller svårt att därefter smörja de jämnade snittytorna med jord, som man först fuktat med olivdrägg, ty dels
hindrar det maskar och myror, dels skyddar det mot sol och regn, om
man gör en sådan bestrykning, varför vinstocken snabbare hämtar sig
och bevarar frukten frisk. Även bark, som är torr och kluven och hänger
ner längs hela stammen, skall tas bort ända in på fast ved, eftersom dels
stocken, liksom befriad från smuts, tar sig bättre, dels det blir mindre
bottensats i vinet. Likaså bör man med ett järn ta bort och slipa av den
mossa, som liksom en boja binder ihop och trycker på rankornas nedre
delar och försvagar dem på grund av vanvård och försummelse.
24.7 Detta gällde den nedersta delen av vinstocken. Nu följer inte
mindre regler för vad som skall iakttas högre upp i stocken. De sår,
som stocken får i hård ved, bör göras sneda och runda, ty de växer ihop
snabbare, och så länge de inte bildat ärr gör de lättare sig av med vatten.
Vågräta snittytor både tar emot och behåller mer väta. Det misstaget
måste vingårdsmannen vara särskilt noga med att undvika. Grenar, som
är vidlyftiga, gamla, illa placerade, vridna och växande neråt, skall han
skära av, nya, fruktbärande och raka skall han behålla. Armar som är
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späda och gröna skall bevaras, torra och gamla skäras av med kniven,
och ’vakternas’ [sporrarnas] ettåriga ungues [naglar] skall han skära av.
24.8 Då vinstocken kommit upp fyra fot [1,2 m] över markytan, skall han
dela upp den i lika många armar, och var och en av dessa skall vetta mot
en del av de i kors lagda stödbjälkarna. Därefter skall han släppa fram ett
fruktbärande skott, om stocken är magrare, eller två, om den är fylligare,
på varje arm, lägga dem över en bjälke och låta dem hänga ned.
24.9 Man måste dock komma ihåg, att man inte får låta två eller flera
grenar vara i samma linje eller på en och samma sida av armen, ty det
skadar stocken särskilt mycket, när alla delar av armen inte belastas lika
mycket och den inte skall fördela sin sav i lika delar till sin avkomma utan
den sugs ut på den ena sidan, varav blir följden att den åder, vars hela
flöde förbrukas, torkar som om den träffats av blixten.
24.10 Det finns vidare ett slags skott som kallas focaneus [tjuv], som
brukar skjuta fram mitt i en gaffel, och bönderna kallar den med namnet
jag nyss nämnde, eftersom den kommer fram mellan två grenar, där vinstocken delar sig, och sitter där som i en hålväg, drar åt sig näringsämnen
från båda grenarna och förstör dem. Samma odlare brukar omsorgsfullt
ta bort detta som en konkurrent och nyper av det, innan det blir stort. Om
det däremot blivit så starkt, att det redan skadat en av armarna, tar man
bort den arm, som är svagast, och låter tjuven själv växa ut. 24.11 När ena
armen skurits av ger moderplantan i lika mån näring åt båda delarna.
Ordna alltså en fot [30 cm] nedanför bjälken stockens caput [huvud],
varifrån fyra armar breder ut sig, som jag sade, och på dessa armar förnyas vinstocken varje år genom att man skär bort de gamla skotten och
låter de nya växa ut. Valet av dessa måste dock göras med viss kunskap.
Där man har stor tillgång på grenar bör nämligen den, som beskär, se till
att han inte lämnar kvar dem, som är närmast hård ved, alltså <intill>
stockens stam och huvud, och återigen inte dem, som sitter längst ut. De
förstnämnda bidrar bekant nog mycket lite till skörden, eftersom de ger
ytterst liten frukt, då de ju är som vattenskott, och de sistnämnda uttömmer stockens krafter, eftersom de belastar den med alltför stor avkomma
och sträcker ut sina rankor ända till andra eller tredje stolpen, vilket jag
sagt vara felaktigt. 24.12 Därför skall lämpligast de skott, som är mitt på
armen, lämnas kvar, vilka varken skall svika förhoppningarna om skörd
eller göra sin moderplanta utmärglad. Åtskilliga driver fram frukt på
ett girigare sätt genom att lämna kvar de yttersta skotten och dem mitt
på armen och skära ner skottet närmast hård ved till en ’vakt’, men det
menar jag absolut inte bör göras, om inte markens och stockens krafter
tillåter det. Ty de blir så fulla av druvor, att de inte kan orka mogna, om
inte jordmånen är gynnsam och själva stocken mycket fruktbar.
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24.13 En hjälpknopp eller med annat namn ’vakt’ bör inte skäras till-

baka till en sporre, när de rankor, från vilka man väntar sig nästa skörd
av frukter, är placerade på ett lämpligt ställe. Då man har bundit dem
och böjt ner dem så att de vetter mot marken, kommer man nämligen att
driva fram ved nedanför det ställe, där de bundits. 24.14 Om vinstocken
däremot brutit fram <med rankor> från stockens huvud längre ut, än
vad odlarnas praxis medger, och den med armarna krupit iväg till andra
rutor bland stödbjälkarna, skall man lämna en kraftig ’vakt’ om två eller
tre leder så nära stammen som möjligt, som man kan använda som sporre
nästa år, formera de grenar, som kommer ur den, till en ny arm och på
det sättet skära tillbaka stocken och kalla hem den, så att den håller sig
innanför sin stödbjälke.
24.15 När man skall lämna kvar en ’vakt’, skall man framför allt se till
följande: För det första får snittytan inte vetta uppåt mot skyn utan snarare neråt mot marken, ty så skyddar den sig själv mot frost och skuggas
för solen. För det andra skall snittet inte se ut som en pil utan snarare
som en nagel, ty den förstnämnda dör snabbare och oftare, den senare
stretar emot längre och segare. Även följande, som jag ser praktiseras helt
felaktigt, måste absolut undvikas. Då man är ute efter att det skall se bra
ut, så att ’vakten’ blir kortare och liknar en sporre, så skär man nämligen
av skottet nära leden. 24.16 Detta är dock mycket skadligt, eftersom ett
öga, som sitter intill en snittyta, lider av frost och kyla, senare även av
hetta. Det är därför bäst att skära av ’skyddet’ [’vakten’] mitt emellan två
leder och lägga ett nedåt riktat snitt utanför en knopp, så att inte snittytan flödar över av saft och förblindar det öga, som skall bryta.
24.17 Om man inte har tillgång till en knagge, skall man hålla utkik
efter en tjuv, som kan driva fram ved nästa vår, fastän den skurits ner
mycket nära och ser ut som en vårta. Denna kan man sedan låta växa ut
till en ny arm eller till att ge frukt. Om det inte heller finns någon sådan,
skall stocken såras med ett järn och borras ur på det stället, där man
vill driva fram ett skott. Vidare anser jag bestämt, att även de rankor,
som man förbereder för skörd, skall befrias från klängen och sidoskott.
24.18 När man skär av dessa, så är dock förhållandena andra än beträffande dem, som kommer fram ur stammen, ty allt det, som sticker ut ur
hård ved, skärs bort och avlägsnas med ett kraftigt tag med kniven, så att
de snabbare bildar ärr. Det däremot, som kommit fram ur späd ved, som
till exempel ett sidoskott, tar man bort försiktigare, eftersom det oftast
finns en knopp förenad med det vid sidan, som man måste sörja för, så att
den inte tas bort av kniven. Om man nämligen går på närmare den och
tar till järnet, så tar man antingen bort knoppen helt och hållet eller sårar
den, varför den gren, som det senare bildar i blomningen, blir svag och
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inte så rikbärande samt dessutom till och med mer ömtålig för vindar,
eftersom den ju kommit fram försvagad ur ett ärr.
24.19 Den gren, som man låter sitta kvar, är det svårt att ange någon
största längd på. De flesta låter den gå ut så långt, att den inte kan nudda
markytan, när den böjts och lagts att välla ner över bjälken. Jag menar, att
man måste tillämpa ett något finare resonemang och beakta först stockens utseende – ty om den är kraftig, klarar den ett större grenverk – och
därefter även hur fet jordmånen är, ty om den inte är fet, kommer man
snabbt att döda en vinstock, hur kraftig den än är, när man sugit ut den
med långa skott. 24.20 Längden på skott bedöms dock inte med måttstock utan efter antalet knoppar. Där avstånden är större mellan lederna,
är det då tillåtet att låta grenarna gå ut så långt, att de nästan når ner till
marken – de kommer inte desto mindre att grönska endast med några
få skott – men när lederna sitter tätt och ögonen är många, grönskar en
gren, hur kort det än är, med många revor och svämmar över med stor
avkomma. Därför måste man nödvändigtvis sätta en gräns för en sådan
gren, så att den inte belastas med alltför utsvävande fruktbärande skott.
Slutligen måste vingårdsmannen ta hänsyn till om föregående års skörd
var stor eller inte. 24.21 Efter en stor skörd skall man nämligen skona
vinstockarna och därför skära tillbaka dem kraftigare, efter liten skörd
skall man ge dem ett större uppdrag.
Till allt det andra anser jag även att man måste utföra hela detta arbete med stadiga, fina och vassa verktyg. En kniv, som är slö, matt och
mjuk, sinkar honom som beskär och därför uträttar han mindre arbete
och orsakar vingårdsmannen2 mera arbete. Om eggen ger efter, vilket
händer om järnet är mjukt, eller den tränger in dåligt, vilket sker när
eggen är slö och tjock, så måste han ju trycka på mera. Vidare skadas
vinstockarna av sträva och ojämna snittytor, ty man uppnår inte sitt mål
med en ansats utan måste upprepa den flera gånger. 24.22 Därför sker
det ofta att det, som bör skäras av, blir brutet och att en vinstock, som
man slitit i och vanställt på det sättet, ruttnar av fukt och att såren inte
läks. Därför måste han, som beskär, starkt uppmanas att slipa eggen på
sitt verktyg och göra den så lika en rakkniv som möjligt samt att inte
heller vara okunnig om, vilken del av kniven som skall användas vid varje
tillfälle. Jag har erfarit, att många ödelägger sina vingårdar, därför att de
inte känner till detta.
25.1 Vingårdsknivens utseende är nämligen följande: Delen närmast
handtaget, som har en rak egg, kallas culter [dolk] på grund av likheten,
den som böjs kallas sinus [båge] och den som sticker ut från bågen kallas
scalprum [skavkniv]. Den som därefter är böjd kallas rostrum [näbb]. En
del, som liknar en halvmåne ovanför denna <åt knivsryggen till>, kal-

bok 4.25.2–4.26.3

1 137 2

las securis [yxa], och dess framåtriktade, utskjutande udd kallas mucro
[spets]. Var och en av dessa delar har sin särskilda uppgift, om bara vingårdsmannen är kunnig i att använda dem. 25.2 Ty då han skall skära av
något tvärs över genom att trycka handen ifrån sig, använder han dolken,
men när han skall dra kniven åt sig, brukar han bågen, då det gäller att
jämna till, tar han skavkniven, då han skall göra ett jack, näbben, då han
vill skära av något med ett hugg, yxan, och då han skall rensa bort något
på ett trångt ställe, tar han spetsen. Större delen av arbetet på en vinstock
bör dock göras genom att man drar verktyget åt sig snarare än genom att
man slår bortåt, ty det sår, som man åstadkommer på det sättet, jämnas
till i ett och samma moment. Han som beskär sätter ju först kniven intill
och skär så av det, som han bestämt sig för. 25.3 Den, som å andra sidan
siktar på vinrankan med hugg, sårar plantan med flera slag, om han misslyckas, vilket ofta inträffar. Som jag sade, är alltså den beskärning säkrare
och nyttigare, som sker genom att man drar kniven åt sig och inte skjuter
den ifrån sig.

26. Om att oka vinrankan
26.1 Då detta är genomfört följer, som jag redan tidigare sagt, arbetet med

att ge vinrankan stöd och bjälke. En fyrkantig stolpe är bättre än en rund
påle som stöd, och inte vilken som helst. Ty en stolpe gjord av olivträd,
som kluvits med kilar, är överlägset bäst, och därefter ek, korkek och om
det finns andra liknande med hård ved. Tredje platsen intas av en rund
stör, och där gillar man mest den av en, därpå av lager eller äkta cypress.
Sävenbom gör också bra tjänst till detta ändamål, och likaledes är fläder
acceptabel att användas till stöd3. Dessa och liknande stöd bör tas bort
efter beskärningen, deras ruttna delar bör huggas bort och störarna spetsas på nytt. 26.2 Somliga, som är oskadade, bör vidare vändas, andra, som
är ruttna eller alltför korta, bör kasseras och andra av rätt längd sättas i
deras ställe, liggande bör resas upp och lutande rättas till. Om det inte
behövs någon ny stödbjälke, skall man sätta in nya band i fogarna. Om
en bjälke tycks behöva ersättas, binds en ihop av käppar eller rör, innan
stocken fästs vid stolpen, och först därefter skall man binda vinstocken
vid stolpen nära dess huvud och under dess armar, så som jag har föreskrivit angående den nyplanterade vinrankan. Detta bör vidare inte ske
alla år på samma ställe, så att bandet inte skär in och stryper stammen.
26.3 <Vinstockens> armar skall man därefter föra isär åt fyra håll
nedanför <bjälkarnas> kryss och binda de späda rankorna upp över bjälken utan att göra våld på naturen, utan var och en skall lätt böjas så som
den följer med, så att den inte bryts av att bli böjd eller de redan svällande
knopparna skavs bort. När två grenar skall skickas över samma del av
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bjälken, skall man sätta en käpp mellan dem, och de rankorna skall löpa
åtskilda över bjälklagets ramar och riktas neråt marken med sina toppar
liksom nersläppta. 26.4 För att detta skall ske på ett kunnigt sätt, måste
den som binder komma ihåg att inte vrida skottet utan endast böja det
och binda samt att lägga alla rankor, som överhuvud kan riktas neråt,
över bjälken, så att de hänger stödda av en käpp i stället för i en bindning.
Jag har nämligen ofta märkt, att bönderna av okunnighet låter revan gå
under bjälken och binder den, så att den hänger bara i en vidja. Då den
revan tar emot tyngden av skott och klasar, bryts den.
27.1 Då vingårdarna är behandlade på detta sätt, skall man skynda
sig att snygga till dem och befria dem från <avskurna> grenar och torrt
trä. Detta bör dock samlas ihop i torrt väder, så att man inte genom
att trampa fast det i lerig jord orsakar merarbete för grävaren. Han bör
nämligen sättas in genast, medan vinrankorna ännu är i vila, ty om man
släpper in grävare, när vinrankorna håller på att bryta och skjuta skott, så
skakas en stor del av skörden ner. Innan de knoppas, vid övergången mellan vinter och vår, skall <jorden runt> vinrankorna grävas om så djupt
som möjligt, så att dessa sedan växer desto rikare och gladare. Då de
sedan klätt sig med blad, skall man begränsa antalet små och ännu inte
utvecklade skott. 27.2 Samme vingårdsman, som förut använde kniven,
skall nu beskära med blotta handen, begränsa det som skuggar och ta
bort övertaliga vattenskott. Detta är det nämligen mycket viktigt att inte
göra oskickligt, eftersom avlägsnandet av vattenskott hjälper vinrankorna mera än beskärning. Även om denna ju är mycket nyttig, så sårar
den dock och ger snittytor, medan det förstnämnda, <avlägsnandet av
vattenskotten>, är en mildare behandling utan sårbildning och medför,
att beskärningen blir mindre omfattande följande år. 27.3 Vidare gör
denna metod vinrankan mindre bemängd med ärr, eftersom det ställe,
varifrån något grönt och spätt tagits bort, snabbt läker. Dessutom tar sig
de grenar, som bär frukt, bättre och klasarna mognar, då de får större
andel av solljuset.
27.4 Därför är det en förståndig och förtänksam vinodlares plikt att
avväga och betänka, på vilka ställen han bör låta grenverket växa ut för
året, och då inte bara ta bort de sterila skotten utan även de fruktbärande, om deras antal blivit alltför stort. Det händer som bekant, att
somliga ögon skjuter ut med tre rankor, av vilka man bör ta bort två för
att stocken bättre skall driva fram den enda återstående avkomman. 27.5
Det är nämligen en vis odlares plikt att betänka, om möjligen stocken
tagit på sig anlag till större skörd än den kan förmå att föra till mognad.
Därför skall han anse det lämpligt att inte ta bort bara överflödigt bladverk, vilket han alltid bör göra, utan även ibland ta ner en del av frukten
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för att minska belastningen på vinstocken, som tyngs av sin egen yppighet. Detta skall en flitig beskärare göra av olika anledningar, även om
frukten inte ser ut att bli större än att den kan mogna. 27.6 Om den nämligen kommit fram riklig under de föregående åren, är det rättvist att låta
den uppbundna vinstocken vila sig och hämta sig, om man vill sörja för
kommande tillväxt. Att korta av skottens toppar för att hålla överdådet
i styr eller att ta bort de skott, som kommer på den hårda delen av stammen, om man nu inte vill behålla ett eller annat för att återställa rankan,
att sedan ta bort allt som grönskar från stockens huvud mellan armarna
och att stryka bort de rankor, som är sterila på de hårda grenarna och
till ingen nytta skuggar moderplantan, det är ju arbetsuppgifter som vem
som helst, till och med ett barn, kan utföra.
28.1 Som tidpunkt för att rensa från vattenskott skall man särskilt
välja den innan vinstocken visar några blommor, men det är tillåtet att
även upprepa det senare. Under dagarna däremellan, då druvorna bildas, är tillträde till vinstockarna förbjudet, ty det är olämpligt att röra
de blommande fruktanlagen. Då frukten sedan växer ut och liksom får
ungdomlig styrka, är det lämpligt att binda den, klä av den alla blad och
vidare fylla på med täta grävningar. Ty stocken blir mer rikbärande, om
jorden görs finkornig. 28.2 Jag förnekar inte heller, att de flesta lärare i
lantbruk före mig varit nöjda med tre grävningar. Till dem hör Graecinus, som säger så: Det kan synas vara tillräckligt att gräva om en etablerad vingård tre gånger. Även Celsus och Atticus håller med om att det
finns tre naturliga drifter hos vinstocken eller snarast hos alla växter, den
första att slå ut, den andra att blomma, den tredje att frambringa mogen
frukt. De anser, att dessa drifter understöds av att man gräver. Naturen
uppnår nämligen inte fullt ut vad den vill göra, om man inte hjälper den
med arbete parat med intresse. Denna syssla att sköta vinstockarna fortgår fram till skörden.
29.1 Jag återgår nu till den del av min framställning där jag utlovade
instruktioner i att ympa vinstockar och att skydda ympkvistarna.

Vid vilken tid man bör ympa
Julius Atticus har angivit som tid att ympa perioden från 1 november
till 1 juni, och han försäkrar att ympkvistarna kan förvaras så länge utan
att de börjar slå ut. Därmed bör man alltså förstå, att ingen del av året
undantas, om man har tillgång till ympar, som inte slagit ut. Jag skulle
verkligen vilja medge, att detta är fullt möjligt på andra slags växter, vilka
har fastare och saftigare bark. 29.2 Det strider emellertid mot min trovärdighet att söka dölja att det för vinstockar är alldeles för lättvindigt
att medge odlarna en tidsperiod om så många månader för ympning, och
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detta inte därför att jag skulle vara ovetande om att även en vinstock, som
ympats under vintern, ibland lyckas växa samman <med sin ymp>. Jag
måste dock till dem, som lär sig, ge instruktioner inte om vad som vid ett
eller annat tillfälle råkar lyckas av en slump utan om vad som normalt
inträffar, då man tillämpar en säker metod. Om man dock tar risken på
ett mycket litet antal, där större omsorg motverkar risktagandet, kan
jag i viss mån blunda för det. 29.3 Är däremot arbetet så omfattande,
att det splittrar insatsen till och med från den flitigaste odlaren, måste
jag lämna all betänklighet därhän. Det är nämligen helt galet, det som
Atticus råder till. Han säger nämligen dessutom, att det inte är rätt att
beskära vinstocken under vintern. Fastän detta inte skadar vinstocken
så mycket, är det dock befogat, att han avråder från det, eftersom alla
grenar blir stela av köld under vintern och på grund av köldperioderna
inte kan valla över <såret> med bark, så att det läker.
29.4 Samme Atticus är inte emot att man under samma tid ympar
vinrankan, vilket enligt hans råd utförs så, att hela rankan skärs ner och
snittytan klyvs. Det är alltså säkrare att ympa, när dagarna blir mildare
efter vintern, då både knopp och bark utvecklas naturligt och det inte
kommer någon frost, som kan bränna den insatta ympkvisten eller såret
efter klyvningen. 29.5 Dem, som har bråttom, skulle jag även kunna tänka
mig att tillåta att ympa vinrankan på hösten, eftersom luftens egenskaper då inte är så olika dem på våren.
Vid vilken tidpunkt man än bestämt sig för att ympa, så bör man vara
klar över att det inte finns några andra regler för hur man skall välja ut
ympkvistarna än de, som presenterades i förra boken, då jag gav instruktioner för hur hammarsticklingar skulle väljas. Då man från en vinstock
har tagit ympar av ädelt slag, rikbärande och så fullgångna som möjligt,
skall man även välja en dag, som är mild och utan vindar. 29.6 Sedan bör
man välja en ympkvist som är slät, med kraftigt trä och en märg, som inte
är svampig, och därtill med tätt sittande knoppar och korta leder. Det är
nämligen mycket viktigt att den ympkvist, som sätts in, inte är för lång
och att det på den finns flera ögon, från vilka den kan skjuta skott. Om
därför mellanrummen mellan lederna [internoderna] är långa, blir det
nödvändigt att skära tillbaka ympkvisten till en eller högst två knoppar,
så att man inte behöver göra den så lång, att den inte kan tåla väderlekens
vindar och regn utan att rubbas.
29.7 En vinstock ympar man dock antingen när man skurit ner den
eller utan <föregående> beskärning, när man tagit hål i den med en borr.
Den förstnämnda metoden är dock allmännare och bekant för nästan
alla odlare, medan den senare är mer sällsynt och endast praktiseras av
ett fåtal. Jag skall därför först tala om den, som är mera i bruk.

bok 4.29.8–4.29.11

Om att ympa en vinstock
29.8 Vinstocken skärs av i regel ovanför markytan, ibland även nedanför,

på det stället där den är som kraftigast och utan knutar. Då man ympat
den nära markytan, skottar man upp jord över stocken, men då klyvningsstället ligger högre upp från marken, smörjer man det ordentligt
med finfördelad lera och binder om med mossa, vilket skall hålla både
värme och regn borta. Ympen avpassas på så sätt att den, inte olik en
skrivpenna, kan växa fast i en klyvning, under vilken man vill ha en knut
på vinstocken, vilken liksom binder klyvningen och inte tillåter sprickan
att gå längre. 29.9 Även om den knuten är fyra fingerbredder [7 cm] från
beskärningsstället, är det likväl bäst att binda om den, innan man klyver
vinstocken, så att såret inte gapar mer än lämpligt, när man med kniven
banat väg för ympkvisten. Ympen bör dock inte jämnas av mer än tre
fingerbredder [5,5 cm] och då så att den blir slät på den sida, där man täljer av den. Den täljningen bör göras på så sätt, att den når ner till märgen
på ena sidan och på den andra leds lite utanför barken, så att det bildas
något som liknar en kil. Ympen skall alltså vässas i sin nedre ända, så att
den på ena sidan är tunnare och på den andra tjockare, och den sätts in
med den tunna sidan före och binds fast på den sida, där den är tjockare,
men så att den rör klyvningens vägg på båda sidor. Om nämligen ympens
bark inte fästs så tätt vid stockens bark, att det inte skiner igenom något
på något ställe, kan ympen inte växa fast.
29.10 Det finns dock inte bara ett material, som är lämpligt att binda
ympar med. Somliga stramar till med vidjor, åtskilliga omger klyvningen
med bast, men de flesta binder med tåg, vilket är det lämpligaste. Då en
vidja torkar, så tränger den ju igenom och skär in i barken. Därför är jag
mera förtjust i mjuka band, och då dessa satts på plats om stammen, dras
de åt genom att man sätter dit små kilar av rör. Det är vidare mycket
viktigt att <jorden runt> vinstocken luckras även före detta arbete, att de
högst belägna rötterna eller skotten tas bort och att man därefter fyller
på jord intill stocken.
Då ympen därefter vuxit fast, fordrar den en annan skötsel. 29.11 Man
bör nämligen oftare ta bort vattenskott, när den grönskar, och oftare ta
bort de rankor, som kommer fram på sidorna, och skotten från rötterna,
och vidare måste man binda upp det, som väller fram där man ympat,
så att ympen inte rubbas av vinden eller den späda kvisten rycks loss
ur vinstocken. Då den därefter växt ut, bör den berövas sina sekundära
smågrenar, om man inte av brist på material och en tilltagande gleshet i
vingården föredrar att låta dem växa ut till avläggare. På hösten blir det
sedan beskärning av de mogna rankorna. För beskärningen tillämpar
man dock den metoden på ymparna, att om man inte vill ha någon avläg-
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gare, ett enda skott bevaras och förs upp på bjälken och det andra skärs
av på så sätt, att såret jämnas längs med stockens yta men så, att man inte
skaver av något av den hårda veden. 29.12 Man bör ta bort vattenskott på
samma sätt som på en nysatt rotad planta men beskära så, att man inte
begär för mycket fram till fyra års ålder, så länge såret på stammen bildar
sitt ärr.
Detta var alltså metoden att ympa i en kluven stock. 29.13 Här kommer nu presentationen av ympning i ett borrat hål4. Först skall man se
ut en mycket rikbärande vinstock i närheten, från vilken man skall dra
en ranka, som hänger kvar vid sin moderplanta liksom en avläggare, och
föra den genom hålet. Detta är en tryggare och säkrare metod att ympa,
ty även om den inte tar sig nästa vår, så tvingas den förvisso att växa
fast följande vår, när den blivit kraftigare, och då skärs den av från sin
moderplanta, och den övre delen av den vinstock, som tagit emot ympen,
kortas av ända nere vid där ympkvisten satts fast. 29.14 Om det inte finns
tillgång till en sådan ranka, lämplig att dra över, väljer man en ympkvist,
som så nyligen som möjligt tagits från sin moderplanta. Den skär man av
lite lätt, så att man bara tar av barken, och sedan sätter man den i hålet.
Vinstocken skärs tillbaka och smörjs runtom med lera, så att hela stammen tjänar endast de främmande kvistarna. Detta sker ju inte med den
som dragits över. Den underhålls av sin moderplantas yppighet, medan
den växer fast.
29.15 Men det finns ett järn, som man förr använde för att göra hål
genom vinstocken, och ett annat, som jag nu i praktiskt bruk funnit vara
mera ändamålsenligt. Ty den gamla borren, som var den enda som tidigare odlare kände till, åstadkom ett finkornigt spån och svedde den del,
som den genomborrat. Då denna blivit svedd, blev den sällan grön igen
eller kunde den inympade kvisten få fäste, och dessutom tog man aldrig
bort spånet så noga, att det inte fanns något kvar i hålet, och genom att
lägga sig emellan hindrade detta, att ympkvistens ved kom ordentligt i
kontakt med vinstockens ved. 29.16 Jag har uppfunnit en borr, som jag
kallar gallisk, och jag har funnit den mycket behändigare och nyttigare
för denna typ av ympning, ty den urholkar stammen på så sätt, att den
inte sveder hålets väggar, eftersom den inte åstadkommer finkornigt
spån utan snarare spånor. När dessa tagits bort, återstår ett slätt sår, som
lättare kommer i kontakt med den insatta ympkvisten på alla sidor, utan
att det är något ulligt emellan, sådant som den gamla borren brukade
framkalla.
29.17 Se alltså till att ha ympningen av vinstockarna genomförs kort
efter vårdagjämningen och ympa in en mörk druva på vattenfattiga och
torra lägen, en ljus druva på fuktiga. Det är inte heller någon anledning
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att föröka den <på detta sätt>, om bara vinstockens tjocklek är så måttlig, att en ympkvists tillväxt kan täcka snittytan, om nu inte en tom plats
efter en död vinstock kräver en ny ranka som ersättare. Då det är förhållandet, riktar man ner den ena av två <inympade> grenar neråt och
leder den andra upp till bjälken för att lämna frukt. Det är heller inte
onyttigt att lägga an på de vattenskott, som kommer på bågen från den
ranka, som man har riktat neråt, ty dem kan man senare, som det blir
lämpligt, antingen använda som avläggare eller lämna kvar, så att de kan
bära frukt.5
30.1 Eftersom jag nu gått igenom vad som tycktes kunna läras ut med
nytta om hur man etablerar och sköter vin, skall jag nu också ge metoder
för hur man sörjer för stöd, bjälkar och vidjor. Dessa måste nämligen
förberedas i god tid som en sorts hemgift åt vinstockarna, och om man
har dålig tillgång till sådant, har odlaren ingen anledning att inrätta vingårdar, eftersom man måste skaffa utanför gården allt det, som krävs som
tillbehör. Det är då inte bara kostnaden för inköpet, som Atticus säger,
som belastar odlarens kalkyler, utan själva anskaffningen är mycket besvärlig. 30.2 De skall nämligen samlas in på den mycket ogynnsamma
tiden under vintern. Därför skall man i förväg odla rödvide, dungar av
italienskt rör och naturliga lundar eller lundar planterade med äkta kastanjer.
Av rödvide anser Atticus att varje plogland [1/4 ha] kan räcka till för
att leverera bindmaterial till 25 plogland [6,3 hektar] vingård, av italienskt
rör varje plogland [1/4 ha] förslår till stödbjälkar åt 20 plogland [5 hektar], av äkta kastanjelundar varje plogland [1/4 ha] till att lämna pålar åt
lika många plogland, som rören räckte till att ordna stödbjälkar.
30.3 En fuktig åker eller en, som har gott om grundvatten, driver fram
vide bra, men en slät och fet jord är inte heller olämplig. Den bör bearbetas med djupspaden. De gamle föreskriver nämligen, att mark avsedd
för att odla vide och pil bör djupgrävas till två och en halv fot [75 cm].
Det är heller inte så viktigt, vilka slags vide man sätter, bara det är av
ett mycket mjukt slag. 30.4 De menar dock att det finns tre slags vide
och pil, nämligen grekisk, gallisk och sabinsk, vilken sistnämnda de
flesta kallar amerinsk. Den grekiska har gul färg [gulpil], den galliska är
blekt purpurröd men ger mycket späda vidjor [mandelpil]. Den amerinska pilen ger tunna och rödaktiga vidjor [korgvide]. Dessa förökas med
sticklingar, hämtade från toppen [toppsticklingar] eller i form av korta
grenbitar. Toppsticklingar av måttlig grovlek, vilka dock inte överskrider
diametern av ett två-as-mynt, sätts med fördel ner så långt, att de når
ner till obearbetad jord. 30.5 Sticklingar om en och en halv fots [45 cm]
längd sätts ner i jorden och skottas över lite lätt. En fuktig plats kräver
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större mellanrum, och då duger bra sådana om sex fot [1,8 m] i form av
en femma på tärningen. Ett torrt läge medger tätare plantering, dock så
att de, som skall sköta dem, lätt kommer åt. Det är då mer än tillräckligt
med avstånd om fem fot [1,5 m] mellan raderna, men då så att i själva den
planterade raden sticklingarna står med tomma mellanrum om två fot
[60 cm] mellan sig.
30.6 Rätt tid att sätta dem är innan de knoppas, medan spöna ännu
är i vila, och dem bör man ta torra från deras moderplantor. Om man
skär dem daggiga, tar de sig nämligen inte så bra. Därför undviker man
regniga dagar, när det gäller att ta sticklingar av vide och pil. Under de
tre första åren bör planteringar av vide och pil grävas om tätare, det vill
säga så som nya vingårdar. Då de därefter stadgat sig, är de nöjda med
tre grävningar <om året>, och om de sköts på annat sätt går de raskt ut.
30.7 Ty även om man visar dem omsorg, så dör de flesta pilarna och videbuskarna, i vilkas ställe man måste driva fram nya med avläggare från en
närbelägen planta i form av toppar, som böjs och grävs ner i jorden. Med
detta kan allt det som dött ersättas. Då avläggaren är ett år gammal, bör
den skäras av från sin moderplanta, så att den kan få näring från sina
egna rötter precis som vinrankan.

31. Plantering av spanskginst
kap. 31

31.1 Mycket torra platser, som inte tar emot det nyss nämnda slaget av

odling för vidjor, kräver i stället odling av spanskginst. Dess bindmaterial är såväl tillräckligt stadigt som även mycket skonsamt. Den sås
dock med frön, och då den kommit upp, skolar man antingen om den
som rotad planta, när den är två år gammal, eller också kan man låta den
stå kvar, och då kan den, när dessa två år gått, varje år skäras av nere vid
marken liksom spannmål. Övriga sorters bindmaterial, som till exempel
från björnbär, kräver mera arbete, som dock blir nödvändigt i bristsituationer. 31.2 Den stambildande pilen önskar sig ungefär samma sorts jord
som rödvide men kommer upp bättre på fuktig mark. Även den förökas
med sticklingar, och då den tagit sig, låter man den växa ut med en enda
käpp, och den gräver man ofta runt och rensar från ogräs samt håller fri
från vattenskott lika mycket som vinstocken, så att den snarare drivs ut
på längden än på bredden. När den skötts på detta sätt, fäller man den
först på fjärde året. 31.3 Ty den, som odlas för att användas till band, kan
skäras ner vid ett års ålder på två och en halv fots [75 cm] höjd, så att den
buskar till sig från stammen och även kan formeras till armar precis som
en lågväxande vinstock. Om marken är torrare, är det bättre att skära ner
den först vid två års ålder.
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32. Plantering av italienskt rör
32.1 Italienskt rör planteras i en jord, som inte är omgrävd så djupt, men

sätts dock bättre med djupspaden. Fast det är mycket starkväxande och
inte ratar någon plats, så är det bättre att plantera det i lucker jord än i
tät, i fuktig jord än i torr, i dalar mer än på kullar samt på flodstränder,
dikesrenar och i busksnår bättre än mitt på en åker. 32.2 Man sätter en
klump av dess rot eller en del <med en nod> av en stam, eller också lägger man ner hela rörplantan raklång. Rotklumpar, som grävts ner med
tre fots [90 cm] mellanrum, ger en mogen käpp inom ett år, medan en
stamdel och ett nerlagt helt rör tar längre tid än så. Vare sig man planterat bitar om två och en halv fot [75 cm] eller röret läggs ner helt och
hållet, måste topparna sticka upp, ty om de begravs, kommer det hela
att ruttna.
32.3 Skötseln av en odling av rör är de första tre åren dock inte annorlunda än de andras [av vide och spanskginst]. Då den därefter blivit
gammal, måste man gräva om den. Att den blivit gammal märks av att
den antingen blivit torr av läget eller flera års overksamhet eller blivit så
tät, att dess rör växer ut tunna och ser ut som ’vass’. 32.4 Den förstnämnda
måste grävas om helt från början, den senare kan skäras ner och tunnas
ut, vilket arbete bönderna kallar castratio [kastrering]. Denna återställning av en rörodling sker dock i blindo, eftersom det inte är tydligt nere
i marken, vad som bör avlägsnas eller lämnas kvar. Det är dock bättre
att gallra plantorna av rör, innan de skärs ner, eftersom det på något sätt
finns spön, som liksom visare pekar ut vad som bör tas bort. 32.5 Rätt tid
att gräva om och återplantera är innan knopparna på plantorna bryter.
Den skärs därefter efter vintersolståndet. Den växer nämligen ända tills
dess, och den beskärs först då den stelnat av vinterkölden. Den måste
grävas om lika ofta som vingården. Om tillväxten är mager, måste man
dock hjälpa den med aska eller annan gödsling, och därför brukar de
flesta bränna en odling av rör, som blivit nedskuren.

kap. 32

33. Plantering av en odling av äkta kastanj
33.1 Den äkta kastanjen är mycket nära släkt med bergeken och därför

lämplig att stödja vinstockar med. Vidare kommer en nöt av kastanj,
som lagts i omgrävd jord, snabbt upp, och då kastanjeträdet efter fem år
skurits ned, återkommer det på samma sätt som pilen. En rund påle, som
tillverkats av detta träslag [äkta kastanj], håller sig ända fram till nästa
tillfälle, när trädet skärs ner. Den vill ha en mörk och lucker jord, den
har ingenting emot fuktig sandjord eller vittrad tuff, den trivs i en skuggig och mot norr vettande backe och den skyr kompakt jord med halt av
röd lera. 33.2 Den planteras från november månad hela vintern igenom
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på jord, som är torr och som bearbetats till två och en halv fots [75 cm]
djup. Kastanjerna skiljs åt av mellanrum om en halv fot [15 cm] i raden,
raderna av mellanrum om fem fot [1,5 m]. Den äkta kastanjen anförtros
åt fåror, som gjorts tre fjärdedels fot [22 cm] djupa, och då dessa försetts
med kastanjer sätter man ner korta bitar av rör vid sidan av kastanjerna,
innan man jämnar ut marken, så att man kan gräva och rensa med större
säkerhet med ledning av dessa, som markerar det som planterats.
33.3 Så snart plantorna kommit upp ordentligt och kan omskolas vid
två års ålder, glesas de ut, och utrymmen om två fot [60 cm] lämnas
tomma på små träd, så att inte en alltför tät plantering försvagar plantorna. Det finns dock flera anledningar till att man från början sår dem
tätare, ty antingen torkar kastanjen bort ibland av brist på fukt, innan
det kommer upp något, eller ruttnar den av alltför stor mängd vatten, och
ibland faller den offer för djur nere i jorden, såsom möss och mullvadar.
På grund av detta händer det ofta, att nysatta odlingar av äkta kastanj
blir kala. Då man måste förtäta dem, är det bättre att föröka dem med
en gren, som böjs ner som en avläggare från en närbelägen planta, om det
finns någon sådan, än att ta upp en rotad planta och sätta ner den igen.
33.4 Den förra slår nämligen ut kraftigt, då den ju liksom sitter i orubbat
bo, men den, som tas upp med rötterna och sedan planteras igen, måste
lämnas i fred i två år. På grund av detta är det en allmän erfarenhet att
planteringar av detta slags träd bättre etableras med kastanjer än med
småplantor. Med de avstånd, som ovan angivits, rymmer ett plogland
[1/4 ha] kastanjeplantor till ett antal av 2 880, och av detta antal, som Atticus säger, kommer lätt varje plogland [1/4 ha] att kunna leverera 12 000
pålar, ty bitarna, som skurits närmast roten, klyvs i regel till fyra stolpar
och den därpå följande delen av samma trädstam till två. Detta slag av
kluvet virke till stöd åt vin varar längre än runda stolpar. 33.5 Skötseln
av odlingen är densamma som för vinet. Den bör beskäras vid två års
ålder och även vid tre år, ty beskärningen bör utföras två gånger <med
ett års mellanrum> vid början av våren, så att den uppmuntras att växa
på längden.
Även ek kan sås på liknande sätt, men den avverkas två år senare än
den äkta kastanjen. Därför kräver kalkylen att man snarare spar tid, om
inte snåriga och grusiga berg och de sorters jordar, som jag nämnt ovan,
snarare kräver ek än äkta kastanj.
33.6 Detta har jag nu skrivit om vinrankor i Italien och deras tillbehör,
vad jag tror till avsevärd nytta och mer än tillräckligt. Jag skall härnäst
presentera vinodlingen hos bönderna i provinserna och dessutom skötseln hos oss och i Gallien av sådana vingårdar, som stöds av träd.

Femte boken om lantbruk
Tredje boken
om träd och buskar

Femte boken innehåller följande: Hur man skall mäta givna for-

mer av fält. – Hur många plantor ett plogland [1/4 ha] rymmer med tre fots
[90 cm] mellanrum och därefter ända till tio fots [3 m] mellanrum. – Sätten
att odla vin i provinserna. – Om att ordna planteringar av alm. – Om att
inrätta en vingård, som stöds av träd, och vilken dess skötsel är. – Om att
anlägga plantskolor för olivträd. – Om skötseln av olivlundar. – Om fruktträd. – Om ympning av träd. – Om busklusern.

Du har låtit mig veta, Silvinus, att det i de tidigare böckerna, som
jag skrivit till dig om hur man planterar och odlar vingårdar, saknats
åtskilligt, som de behöver, som ägnar sig åt lantbruk. Jag förnekar inte
heller, att jag förbigått något, även om jag noggrant undersökt vad våra
samtida odlare och föregångare berättat i sina skrifter. Då jag lovade att
lämna föreskrifter om lantbruk, försäkrade jag dock, om jag inte misstar
mig, att jag inte skulle avhandla allt, som detta vidsträckta ämne omfattar, utan blott det mesta, ty detta kunde inte falla inom en enda persons
vetande. 1.2 Det finns nämligen ingen enda vetenskap eller yrke, som helt
kan behärskas av en enda individ. Liksom det i skogen är en god jägares
plikt att på jaktstigen fånga så många djur som möjligt och det inte har
lagts någon till last att inte ha fångat alla, så är det mer än nog för mig att
av det rikhaltiga material, som jag åtagit mig att behandla, ha framlagt
största delen, i synnerhet som det efterlyses såsom överhoppat, som inte
egentligen hör till mitt yrke.
Sålunda bad mig min vän Marcus Trebellius nyligen om en metod att
mäta åkrar. Han ansåg att det var näraliggande, ja förknippat med ämnet
för en, som visar hur man skall djupgräva jorden, att även ge undervisning om hur man skall mäta ytan av det man grävt om. 1.3 Jag svarade
då, att detta inte åligger bonden utan lantmätaren, i synnerhet som inte
ens arkitekterna, som måste behärska mätningstekniken och vad därtill hör, värdigas meddela måtten på de färdiga byggnader som de själva
ritat, utan anser att en sak anstår dem i deras yrke, medan en annan
1.1
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anstår dem, som mäter upp byggnaderna, efter det de fullbordats, och
genom uträkningar gör en beräkning av det utförda arbetet. Desto mer
bör man då, menar jag, ha överseende med denna min undervisning, om
den endast går så långt att den säger, hur varje moment skall utföras, inte
hur mycket som presterats. 1.4 Då emellertid nu även du, Silvinus, som
en vän ber mig om råd för mätningar, skall jag tillmötesgå din önskan
under förutsättning att du är medveten om att detta arbete mera hör till
lantmätarnas yrke än till lantbrukarnas och att du ursäktar mig, om jag
begår något misstag i en framställning, som jag inte kan göra anspråk på
som min egen.
För att återgå till ämnet, så är måttet fot [30 cm] grunden för all
mätning av en yta, och den är 16 fingerbredder [à 1,9 cm]. Multipliceras
sedan foten, erhåller man exempelvis de större enheterna steg [5 fot, 1,5
m], actus [480 fot2, 43 m2], clima [3 600 fot2, 324 m2], plogland [1/4 ha],
stadium [625 fot, 188 m], centuria [200 plogland, 50 hektar] och därefter
ännu större enheter.
1.5 Ett steg är lika med fem fot. Den minsta actus är, som Marcus
Varro säger, fyra fot bred och 120 fot lång [480 fot2, 43 m2]. Clima är 60
fot åt varje håll [3 600 fot2, 324 m2]. En kvadratisk actus begränsas på
alla sidor av 120 fot långa linjer [14 400 fot2, 1 296 m2]. Fördubblas detta
blir det ett plogland [1/4 ha], och det har fått sitt namn av att det bildats
genom en fördubbling1. Denna actus kallar dock bönderna i provinsen
Baetica för agnua, och på samma sätt kallar de en yta om 30 fots bredd
och 180 fots längd för porca [5 400 fot2, 480 m2].
1.6 Invånarna i Gallien kallar däremot inom stadsplanerat område
en yta om 100 fot i fyrkant [10 000 fot2, 900 m2] för candetum, men på
landsbygden en yta om 150 fot i fyrkant, vilket är vad bönderna kallar
för candetum [22 500 fot2, 2 025 m2]. Även för ett halvt plogland har de ett
särskilt namn, arepennis. Som jag sade blir alltså två actus ett plogland,
med längden 240 fot och bredden 120 fot. Om dessa tal multipliceras får
man resultatet 28 800 kvadratfot [1/4 ha]. Därnäst kommer stadium, som
motsvarar 125 steg eller 625 fot. Detta mått åtta gånger blir 1 000 steg [1
romersk mil], och det motsvarar alltså 5 000 fot [1 500 m].
1.7 Centuria är numera, som samme Varro säger, namnet på en ytenhet om 200 plogland. Förr var centuria blott 100 plogland, varav den fick
sitt namn, men då den senare fördubblades behöll den sitt gamla namn.
Detsamma är fallet med tribus, som först kallades så av att [den avsåg en
av] delarna av befolkningen, vilken delats i tre delar, men som numera
mångdubblats till antalet men fortfarande har kvar sitt gamla namn.2
1.8 Det var nödvändigt att inledningsvis kortfattat säga detta, som
varken är främmande för eller långt från själva räknandet, som jag skall
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beskriva. Låt oss dock nu komma till saken. Jag har inte tagit med alla
delar av ploglandet utan bara dem, som man har användning för, när
man skall beräkna storleken av ett utfört arbete. Att gå igenom även de
mindre är nämligen överflödigt, då det inte förekommer att ersättning
utgår för dem. Som jag alltså sade är ett plogland 28 800 kvadratfot eller
288 scripula.
1.9 För att börja med den minsta delen, ett halvt scripulum, så är 1/576
av ett plogland 50 kvadratfot [4,5 m2] eller ett halvt scripulum. 1/288 är 100
kvadratfot, dvs. ett scripulum [9 m2]. 1/144 är 200 kvadratfot [18 m2] eller
två scripula. 1/72 är 400 kvadratfot [36 m2] eller en sextula, vilket motsvarar fyra scripula. 1/48 är 600 kvadratfot [54 m2], vilket är en sicilicus,
på vilken det går sex scripula. 1.10 1/24 av ett plogland är 1 200 kvadratfot
[108 m2], och detta kallas semuncia, på vilket det går 12 scripula. En tolftedel är 2 400 kvadratfot [216 m2]; detta är en uncia eller 24 scripula. En
sjättedel omfattar 4 800 kvadratfot [432 m2]; detta är en sextans, på vilken det går 48 scripula. Ett fjärdedels plogland omfattar 7 200 kvadratfot
[648 m2] eller en quadrans, i vilken det finns 72 scripula. 1.11 En tredjedels
plogland omfattar 9 600 kvadratfot [846 m2]. Den kallas triens, på vilken
det går 96 scripula. En tredjedel och en tolftedel blir tillsammans 12 000
kvadratfot [1 080 m2]. Detta kallas quincunx och innehåller 120 scripula.
Ett halvt plogland är 14 400 kvadratfot [1 296 m2]. Detta kallas semis och
motsvarar 144 scripula. Hälften och en tolftedel blir tillsammans 16 800
kvadratfot [1 512 m2], alltså septunx, på vilken det går 168 scripula. Två
tredjedels plogland är 19 200 kvadratfot [1 728 m2]. Denna del kallas bes
och består av 192 scripula. Tre fjärdedelar är 21 600 kvadratfot [1 944 m2];
detta heter dodrans, på vilken det går 216 scripula. 1.12 En halv och en
tredjedel blir tillsammans 24 000 kvadratfot [2 160 m2]. Detta kallas en
sextans, på vilken det går 240 scripula. Två tredjedelar och en fjärdedel
blir tillsammans 26 400 kvadratfot [2 376 m2]. Detta är en deunx på vilken det går 264 scripula. Ett helt plogland är 28 800 kvadratfot [1/4 ha3],
det vill säga ett as, på vilket det går 288 scripula.
1.13 Om emellertid ett plogland alltid vore rektangelformat då man
mäter det, så att det var 240 fot [71 m] på längden och 120 [36 m] på bredden, så vore det mycket lätt att beräkna dess yta. Då det i praktiken emellertid förekommer åkrar, som ser annorlunda ut, skall jag nedan lämna
exempel på varje sort, som man kan använda som en sorts formler.
2.1 Ett fält är antingen kvadratiskt, rektangulärt, trapetsformat,
triangulärt eller runt eller också ser det ut som en halvcirkel, ett cirkel
segment eller en månghörning 4.
Kvadratens yta är lättast att beräkna, ty då den är lika lång åt båda
hållen multipliceras dess två sidor med varandra, och den produkt man
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får skall man ange som kvadratens yta i
kvadratfot. Må exempelvis ett fält vara 100
fot åt vardera hållet. Man multiplicerar,
100 gånger 100, och produkten blir 10 000.
2.2 Man skall alltså ange, att detta fält har
en yta av 10 000 kvadratfot eller annorlunda
uttryckt en tredjedel och en sextula av ett
plogland, och i förhållande till denna del bör
vi beräkna ersättningen för utfört arbete.

100

10 000

100

300

300

20

10

120

2.3 Om däremot fältets
längd är större än dess
bredd, såsom när exempelvis typfallet för ett plogland
28 800
är 240 fot långt och 120 fot
brett, så skall man, som
jag nyss sade, multiplicera
antalet fot på bredden med
240
antalet fot på längden. 120
gånger 240 blir 28 800. Man
skall då ange att ett plogland innehåller så många kvadratfot. På samma
sätt skall man i alla liknande fall multiplicera längden med bredden.
2.4 Men om fältet är trapetsformat, exempelvis 100 fot långt och 20 fot
brett vid ena ändan, 10 fot brett vid den andra, så skall man lägga ihop
bredderna: summan av dem båda
blir 30. Hälften av detta är 15.
Genom att multiplicera längden
1 500
med 15 får man 1 500 kvadratfot.
Så många kvadratfot skall man
100
alltså ange att det finns i denna
trapets, vilket uttryckt i plogland är en semuncia och tre scripula.
2.5 Om man däremot bör mäta ytan av en triangel med lika stora sidor
skall man följa denna formel. Låt fältet vara en triangel med varje sida
300 fot lång. Multiplicera detta tal med sig
självt; det blir 90 000. Tag tredjedelen av
detta tal, det vill säga 30 000, och likaså tiondelen, det vill säga 9 000. Addera dessa
två tal, och det blir 39 000 kvadratfot5.
39 000
Man skall alltså uppge, att denna triangel
innehåller detta antal kvadratfot, vilket uttryckt i plogland är ett plogland, en triens
300
och en sicilicus.

bok 5.2.6–5.2.9
2.6 Men om fältet är en triangel med olika stora sidor, såsom i nedan-

4

70

50

stående figur som har en rät vinkel, skall man räkna på ett annat sätt. Låt
den ena sidan vara en linje om 50 fots
längd och den andra 100 fots längd. Jag
multiplicerar dessa tal med varandra och
2 500
får 50 gånger 100 eller 5 000. Hälften av
detta är 2 500, vilket motsvarar i plog100
land en uncia och ett scripulum.
2.7 Om fältet är runt, så att det ser ut
som en cirkel, så beräkna ytan på följande
sätt: Anta att det är ett runt fält vars diameter, dvs. mått tvärs över, är 70 fot. Jag
multiplicerar detta tal med sig självt: 70
70
gånger 70 blir 4 900. Jag multiplicerar så
detta tal med 11, vilket blir 53 900. Av detta
3 850
tar jag 1/14, 3 8506. Jag uppger så att detta
är antalet kvadratfot i denna cirkel, vilket
tal i plogland motsvarar sescuncia och två
och ett halvt scripulum.
2.8 Om ett fält är halvcirkelformigt, vars bas är 140 fot och bågens
bredd är 70 fot, så skall man multiplicera bredden med basen, 70 gånger
140, vilket blir 9 800. Detta tal
multiplicerat med 11 ger 107 800
och 1/14 av detta tal är 7 700. Man
skall
då uppge att detta antal kva7 700
dratfot finns i denna halvcirkel,
vilket i plogland motsvarar en
quadrans och fem scripula.
140
2.9 Om däremot fältet är mindre än en halvcirkel skall man mäta ett
cirkelsegment på följande sätt: Anta att det är ett segment vars bas är
16 fot och bredd [höjd] 4 fot. Jag lägger ihop bredden och basen, och de
båda blir 20 fot. Detta multiplicerar jag med 4, och det blir 80. Hälften
av detta är 40. På samma sätt är hälften av de 16 fot, som utgör basen, 8
fot. Dessa 8 multipliceras med sig själva och ger 64. Jag tar 1/14 av detta,
och det blir 4½ kvadratfot och lite till. Dessa skall man lägga till de 40,
och summan av de båda blir 44½
kvadratfot7. Jag uppger, att detta
är antalet kvadratfot i cirkelseg44 ½
mentet, vilket i plogland är en
halv scripulum minskad med en
16
niondel <av ett scripulum>.
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2.10 Om fältet är sexkantigt, omvandlas det till kvadratfot på följande

Plantor sätts med fem fots avstånd, 6 025 stycken

1 200

3.3 Om man vill plantera med sex fots avstånd, så skall man på samma
sätt ta sjättedelen av längdens 1 200 fot, det blir 200, och sjättedelen av
breddens 120, alltså 20. Till vart och ett av dessa tal skall man lägga 1, som

120

kap. 3

120

60

sätt: Anta en sexhörning med sidor överallt om
30 fot. Jag multiplicerar en sida med sig själv, 30
60
60
gånger 30, vilket ger 900. Jag räknar så ut tredjedelen av detta, 300, och tiondelen av samma,
90. De blir 390. Detta skall tas sex gånger, ef2 340
tersom sidorna är sex, och när detta räknats ut
blir det 2 3408. Så många kvadratfot skall man
alltså uppge finns i denna sexhörning, vilket i
plogland blir en uncia minskat med ett halvt och
ett tiondels scripulum.
3.1 Efter det att dessa inledande råd i en sådan beräkningsmetod meddelats, skall man inte ha några svårigheter att gripa sig an med att mäta
fält, men det vore både långrandigt och besvärligt att här behandla alla
möjliga utseenden av fälten. Jag vill dock tillfoga ännu två formler till de
förut givna, vilka lantbrukarna ofta använder när de sätter ut plantor.
Anta att ett fält är 1 200 fot långt och 120 fot brett. På detta skall
vinrankor planteras, så att fem fot lämnas mellan raderna. Jag frågar nu
hur många plantor det behövs, när ett avstånd om fem fot önskas mellan
plantorna. 3.2 Jag tar femtedelen av längden, vilket blir 240, och femtedelen av bredden, vilket är 24. Till vart och ett av dessa tal läggs alltid talet 1,
som skall motsvara de yttersta raderna, som man kallar kantrader. Alltså
blir ena talet 241 och det andra 25. Multiplicera så dessa tal, 25 gånger 241,
och det blir 6 025. Så många plantor skall man ange att det krävs.

Plantor sätts med sex fots avstånd, 4 221 stycken

1 200

bok 5.3.4–5.3.9

jag angivit som kantraderna, och de blir då 201 och 21. Dessa tal skall man
multiplicera, 21 gånger 201, och så får man 4 221. Så många plantor skall
man ange att man behöver.
3.4 Om man vill plantera med sju fots mellanrum, skall man på samma
sätt ta sjundedelen av längden och bredden och lägga till 1 till varje för
kantraderna. På samma sätt och i samma ordning skall man beräkna
antalet plantor. Kort sagt, hur många fots mellanrum man än bestämmer
sig för att göra, så skall man ta motsvarande del av längden och bredden
och lägga till 1 till varje för kantraderna.
3.5 Då det nu är så, blir följden att ett plogland, som är 240 fot långt
och 120 fot brett, med tre fots mellanrum mellan plantorna – detta mellanrum är det minsta som är lämpligt vid planteringen av vin – rymmer
81 plantor på längden och på bredden 25 plantor med fem fots mellanrum
mellan raderna. Dessa antal multipliceras med varandra och ger 2 025
plantor. 3.6 Om vingården skall planteras med fyra fots mellanrum åt
varje håll, kommer en rad längs med fältet att innehålla 61 plantor, en
rad på bredden 31, vilka tal ger 1 891 rankor på ett plogland. Om däremot
vingården skall ordnas med fyra fots mellanrum på längden, fem fots
mellanrum på bredden, kommer en rad på längden att rymma 61 plantor,
en på bredden 25, vilka tal ger 1 525, om de multipliceras med varandra.
3.7 Om planteringen är med fem fots intervall, kommer den att innehålla
49 plantor i en rad på längden, men återigen 25 på bredden, vilka tal ger
1 225, om de multipliceras med varandra. Om man beslutat sig för att
upplåta samma fält åt vinrankor med sex fots avstånd, så råder det inget
tvivel om att man på längden måste sätta 41 rankor och på bredden 21,
vilka antal ger 861, om de multipliceras med varandra. 3.8 Om däremot
vingården skulle planteras med sju fots mellanrum, kommer en rad på
längden att rymma 35 plantor och en på bredden 18, vilka tal multiplicerade med varandra ger 630. Så många plantor skall man uppge behöver
förberedas. Om vingården däremot skall planteras med åtta fots mellanrum, kommer en rad på längden att rymma 31 plantor men en på bredden
16, och dessa tal ger 496, om de multipliceras med varandra. Om nio
fots avstånd önskas, kommer däremot en rad på längden att rymma 27
plantor och en på bredden 14, vilka tal ger 378, om de multipliceras med
varandra. 3.9 Med tio fots avstånd kommer en rad på längden att rymma
25 plantor och en på bredden 13. Dessa tal blir 325, om de multipliceras.
För att inte vår framställning här skall fortgå i det oändliga, skall man
beräkna antalet plantor i samma förhållande, hur mycket vidare mellanrum man än bestämmer sig för att göra.
Det må vara mer än nog talat om måtten på fält och antalet plantor.
Nu återgår jag till ordningen.
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4. Om vingårdar i olika landsändar
kap. 4

4.1 Jag har erfarit att det finns flera slags vingårdar ute i provinserna, men

av dem jag själv stiftat bekantskap med beröms de mest, där stockarna
står för sig själva som små träd med en kort stam och utan stöd, och
därnäst de, som stöder sig på stolpar och får en stödbjälke var – bönderna säger att dessa stockar är cantheriatae [lagda på hästar]. Därnäst
kommer de, som omges med nedsatta käppar och sedan böjs i rundlar
och ringar, när deras grenar binds vid käpparna – många kallar dessa
characatae [stödda av käppar]. 4.2 De sämsta villkoren får de utsträckta
rankorna, som läggs ut på marken direkt de kommit ur jorden och ligger
där liksom kastade.
För själva planteringen gäller dock överallt ungefär samma förhållanden, ty plantorna sätts i gropar eller i fåror, eftersom odlarna hos andra
folk inte tillämpar djupgrävning. Den är dock nästan överflödig i dessa
trakter, där jorden är lucker och upplöst av sig själv, <ty>
just sådan det är som är mål för vår plöjning 9,

kap. 5

som Vergilius säger, alltså även för vår djupgrävning. 4.3 Eftersom det nu
går att ta ett näraliggande exempel, tillämpar sålunda inte Kampanien
denna jordbearbetning, eftersom dess jord är lätt och kräver mindre arbete. Där en tätare jord kräver en större insats av bonden i en provins, där
uppnår han dock med en fåra det vi når genom att djupgräva, nämligen
att han kan plantera rankorna i en lucker jord.
5.1 Men för att nu presentera var och en av de slag av vingårdar, som
jag föresatt mig att beskriva, skall jag återknyta till den föregående ordningen.
En vinranka, som står utan stöd och av egen kraft, bör i lucker jord
sättas i en grop men i en tyngre jord sättas i en fåra. Dock är groparna
och fårorna bäst, om de i tempererade trakter, där sommaren inte är alltför varm, görs i ordning ett år i förväg, innan vingården skall planteras.
Dock bör man först fastställa jordens kvalitet. Ty om plantorna skall
sättas i mager och karg jord, skall gropen eller fåran göras precis före
tiden för planteringen. 5.2 Det är fullt tillräckligt att gropen i längd och
djup är tre fot [90 cm], i bredd dock två fot [60 cm]. Om man skall lämna
fyra fots [1,2 m] avstånd mellan raderna, anses det dock lämpligare att ge
groparna samma mått åt båda håll och inte mer än tre fot [90 cm] djupa.
Sedan skall plantorna sättas i de fyra hörnen med finfördelad jord under,
och så skall groparna fyllas igen.
5.3 Om avstånden mellan raderna har jag emellertid följande att framhålla: Lantbrukarna bör begripa, att de måste lämna större mellanrum,
om de avser att sköta vingården med plogen, och trängre, om de avser
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att använda tvåkloiga hackor. Dock bör inte mellanrummen vara vidare
än tio fot [3 m] och heller inte smalare än fyra fot [1,2 m]. Många ordnar
dock sina rader på så sätt, att de i en rak linje lämnar två eller högst tre
fot [60 à 90 cm] mellan plantorna men i stället lämnar större avstånd på
tvären, där en grävare eller en plöjare skall komma fram.
5.4 Själva planteringen skall dock inte skötas på något annat sätt än jag
beskrivit i den tredje boken. Karthagern Mago tillägger dock angående
denna metod endast det, att plantorna skall sättas på så sätt, att inte hela
gropen fylls med jord på en gång utan att ungefär hälften av den gradvis
bringas till nivå med omgivningen under de följande två åren. Så, menar
han, tvingas rankan att driva sina rötter neråt. Jag skulle inte förneka,
att detta med fördel kan ske på torra platser, men där trakten är fuktig
eller klimatet regnigt, menar jag att det absolut inte bör göras. Alltför
mycket fukt, som blir stående i de halvfyllda groparna, dödar nämligen
plantorna, innan de tagit sig. 5.5 Därför menar jag, att det är nyttigare att
visserligen fylla groparna när plantorna satts ner men att därefter, när de
rotat sig, genast efter höstdagjämningen luckra upp jorden omsorgsfullt
och djupt, skära bort smårötterna, som växt ut i det översta jordlagret,
och sedan efter några dagar åter fylla igen gropen. På det sättet kommer
man att undvika båda nackdelarna, så att det varken utvecklas rötter i
den övre delen av gropen eller blir skador på de ömtåliga plantorna av
omåttliga regn. 5.6 Då de senare blivit kraftigare, råder det dock inget
tvivel om att de i hög grad gagnas av vatten från skyn, och därför blir
det lämpligt att i trakter, där mild vinter tillåter det, lämna stockarna
avtäckta och behålla dem luckrade hela vintern.
Om plantornas kvalitet råder det emellertid ingen samstämmighet
bland tidigare författare. Somliga anser att det är bättre att direkt plantera vingården med hammarsticklingar, men andra föredrar att göra det
med rotade plantor. Vad jag tycker i denna fråga har jag redan meddelat i
det ovanstående. 5.7 Nu vill jag dock bara tillfoga följande: Det finns vissa
jordar, på vilka omplanterade plantor tar sig sämre än sådana som inte
flyttats10, men detta händer mycket sällan. Därför måste man noggrant
lägga märke till och undersöka
både vad trakten lämpar sig för och vad som är sämre.11
Det vin man planterat, alltså hammarsticklingen eller den rotade plantan, är det lämpligt att formera på ett sådant sätt, att <den blivande>
vinstocken kan stå utan stöd, men detta kan man inte uppnå genast.
5.8 Ty om man inte ger den späda och veka vinrankan någon hjälp, kommer det frambrytande skottet att närma sig markytan. Därför binder
man vid den satta plantan en käpp av italienskt rör, som skall liksom
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skydda dess barndom och föra ut och fram den till så hög växt, som odlaren tillåter. Käppen bör dock inte vara alltför hög, utan den bör begränsas till en och en halv fot [45 cm].
5.9 Då rankan sedan får styrka och redan kan stå utan hjälp, så utvecklas den genom tillväxt antingen i huvudet [stammens topp] eller i
armarna [grenarna]. Det finns nämligen två slag även av denna odling.
Somliga gillar mera stockar med huvuden, andra stockar med armar. De,
som har för avsikt att låta stocken gå ut i armar, bör lämpligen i översta
delen, där den nya vinrankan skurits av, behålla allt som kommit fram
intill ärret och dela det i fyra armar av en fots [30 cm] längd, så att de
vetter en åt varje väderstreck. 5.10 Dessa armar tillåts då inte växa ut så
långt genast första året, för att inte den svaga vinrankan skall överlastas,
utan de förs ut till nyss nämnda längd genom flera beskärningar. Vidare
bör man från dessa armar lämna kvar liksom några utstickande ’horn’
och på det viset sprida ut hela rankan runtom åt alla håll.
5.11 Beskärningen går dock till på samma sätt som i odlingar, där
stockarna har stöd. Den enda skillnaden är, att man i stället för längre
grenar lämnar knaggar med fyra eller fem ögon. I stället för ’vakter’ lämnas knaggar med två ögon. I den stock, som jag kallade ’stock med huvud’,
tas smågrenarna bort vid moderplantan ända intill stammen och lämnas
bara en eller två knoppar kvar, som sitter på själva stammen. 5.12 Detta
gör man helt tryggt på fuktiga eller mycket feta jordar, eftersom jordens
kraft räcker till att driva fram både frukt och grenverk. De, som har sina
rankor formerade på det sättet, använder i regel plogen i vingården, och
de tillämpar metoden att ta bort armarna från stocken, därför att huvudena, utan utskjutande grenar, inte är utsatta för risker från vare sig plog
eller oxar. Ty i vingårdar med stockar formerade med armar händer det
ofta, att stockarnas små grenar bryts av oxarnas ben eller horn och ofta
även av plogen, när en omsorgsfull plöjare strävar att stryka genom raden
med plogen och behandla jorden så nära vinstockarna som möjligt. 5.13
Denna skötsel skall både vinstockarna med armar och de med huvud få,
innan de knoppas.
Då de därefter börjat skjuta skott, träder en grävare in och behandlar
med sin tvåkloiga hacka de delar av marken, vilka oxdrivaren inte ansett
sig nå. Då stocken sedan driver fram nya grenar, träder en beskärare in
och tar bort de överflödiga skotten och släpper fram dem som kan bära
frukt, och då dessa fått styrka, binds de liksom till en krans. Detta sker
av två anledningar. Den ena är att de inte skall ränna iväg i fritt lopp, bli
för stora och ta all näring, den andra är, att den hopbundna stocken åter
skall bereda tillträde för oxdrivaren och grävaren, som skall sköta den.
5.14 Beskärningen bör dock gå så till, att på skuggiga, fuktiga och kalla
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ställen stocken kläs av på sommaren och bladen tas bort från skotten,
så att frukten kan mogna och inte ruttna på grund av sitt läge. Men i
torra, varma och soliga lägen skall tvärtemot klasarna täckas av kvistar
med blad och, om det inte finns så mycket vattenskott på stocken, skall
frukten skyddas genom att man tillför blad och ibland halm. 5.15 Min farbror Marcus Columella, en man väl insatt i högtstående vetenskaper och
en mycket flitig odlare i Baetica, brukade vid Hundstjärnans uppgång
skugga vinrankorna med skärmar av blad av dvärgpalm, eftersom vissa
trakter av den provinsen vid den stjärnans tid på året blir så utsatta för
sydostvinden, som invånarna kallar Vulturnus, att frukten blir liksom
svedd av en flammande utandning, om vinstockarna inte skuggas med
skärmar.
Detta var odlingen av vinstockar med huvud eller armar. Ty den
stock, som läggs på en enda stödbjälke, eller den, vars grenar man låter
växa ut och sedan binder runt om mot stödjande käppar av italienskt rör,
kräver ungefär samma skötsel som den, som läggs på bjälkar. 5.16 Jag har
dock märkt, att många som har rankorna på käppar, och då särskilt av
sorten Heluennaca, brukar gräva ner långa grenar grunt i marken som
avläggare och därefter föra upp dem mot rör igen och låta gå till frukt.
Våra landsmän kallar dessa rankor för mergi [dykare], gallerna kallar
dem Candosocci, och de gräver ned dem helt enkelt därför att de anser att
jorden ger mer näring på det sättet åt de skott, som bär frukt. Därför skär
de efter skörden bort dem som onyttiga grenar och tar bort dem från
moderplantan, men jag råder till att sätta dessa små grenar likt rotade
plantor, när de blivit avskurna från sin moderplanta, om det blivit luckor
i raderna efter vinstockar, som har dött, eller om någon vill anlägga en ny
vingård. De delar av grenarna, som varit nedgrävda, har nämligen ganska
många rötter, vilka genast tar fäste, om de sätts i gropar.
5.17 Nu återstår endast att behandla skötseln av den liggande rankan,
en metod som man inte bör tillämpa, om inte klimatet är mycket våldsamt. Dels orsakar den nämligen odlarna ett svårt arbete, dels ger den
aldrig ett vin av ädel smak. När villkoren i trakten endast medger denna
odling, sätts hammarsticklingen i två fots [60 cm] gropar, och när den
växt ut, skärs den tillbaka till en gren, och första året kortas denna in till
två knoppars längd. Då den därpå följande år skjutit skott, låter man ett
av dessa växa ut och tar bort de andra. Då det skott, som man lämnat
kvar, har burit frukt, skall man skära av det till en sådan längd, att det
inte överskrider utrymmet mellan raderna, när det ligger ner.
5.18 Inte heller när det gäller beskärning är det någon stor skillnad
mellan den liggande vinstocken och den som står vid ett stöd, utom att
man på den liggande bör låta grenarna växa ut kortare och lämna tätare
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knaggar liknande små tjuvar. Efter beskärningen, som absolut bör ske på
hösten i detta slags vingård, viker man dock över hela stocken till det and
ra mellanrummet, och den mark, som varit upptagen av vinet, antingen
grävs om eller plöjs. Då jorden bearbetats, får den tillbaka samma vin,
så att även den andra sidan kan bearbetas. 5.19 Angående beskärningen
av en sådan stock råder det ingen större enighet bland författarna. Somliga säger, att man inte skall klä av stocken, så att den bättre gömmer
frukten undan skador från vindar och vilda djur, medan andra föredrar
att beskära den ganska sparsamt, så att stocken dels inte belastas med
överflödig grönska, dels ändå kan klä eller skydda frukten. Denna metod
synes också mig vara lämpligare.

6. Om att åstadkomma
en plantering av almar 12
kap. 6

6.1 Men nu har jag talat tillräckligt om vin. Nu skall jag ge råd om träd.

Den som vill ha en vingård, som stöds av träd, innehållande många
stockar, ordnad med lika stora avstånd och rikbärande, skall se till att
den inte blir gles av att träd dör och att han tar bort varje träd, som
skadas av ålder och väderlek, och sätter en ny planta i dess ställe. Detta
kan han dessutom lätt åstadkomma, om han har en plantskola för almar
inrättad åt sig. Angående hur och av vilket slag en sådan skall arrangeras
skall jag nu inte vara ovillig att ge instruktioner.
6.2 Det är fastslaget att det finns två slags almar, den galliska [vresalm]
och vår inhemska [lundalm]. Den förra kallas Atinia, den senare Nostras
[den inhemska]. Tremelius Scrofa hade fel i sin uppfattning att Atinia inte
ger någon samera, som är det trädets frö. Den ger nämligen otvivelaktigt
mindre med frön och därför anses den av många för steril, eftersom fröna
gömmer sig bland de blad, som den får vid första knoppningen. Därför
är det ingen som driver fram Atinia från frön utan från rotskott. 6.3 Som
alm betraktat är den dock långt kraftigare och högre än Nostras och ger
ett löv, som är smakligare för boskapen. Då man regelbundet utfodrat
boskapen med det och därefter företar sig att ge löv av det andra slaget, så
kommer man att göra sina djur mindre benägna att äta. 6.4 Därför skall
man om möjligt plantera hela fältet med endast slaget Atinia, och om det
inte går, så skall man ge akt på att i raderna sätta omväxlande Nostras och
Atinia i lika antal. På det sättet kommer man alltid att använda blandat
löv, och liksom lockade av dessa godsaker kommer djuren att bättre äta
sin rätta kvantitet av foder.
Poppel är dock den, som är bäst <som stöd> för vin, och därefter
kommer alm och sist ask. 6.5 Poppel ratas av de flesta, eftersom den
ger sparsamt med löv och därtill ett som inte är lämpligt till djurfoder.
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Eftersom ask är mycket omtyckt av getter och får och inte försmås av
nötkreaturen, planteras den med fördel i besvärliga och bergiga lägen,
där alm inte trivs så bra. Eftersom alm däremot dels anpassar sig väl till
vinstocken, dels ger mycket bra foder till nötboskapen och växer på olika
slags jord, föredras den av de flesta. Den, som har för avsikt att anlägga
en ny vingård stödd av träd, bör därför inrätta plantskolor av alm eller
ask på det sätt, som jag nedan ger råd om. Popplar sätter man bättre ut
direkt i planteringen i form av toppsticklingar.
6.6 På fet och måttligt fuktig jord skall man alltså djupgräva jorden
med djupspaden och sedan på våren dela in den omsorgsfullt harvade och
finfördelade jorden i mindre sängar. Därefter skall man ta frön <av alm>,
som redan fått viss rodnad och som legat i solen flera dagar på så sätt, att
de likväl fortfarande är saftiga och mjuka, lägga ut dem på sängarna och
täcka dessa helt och hållet tätt med frön. Därefter skall man med ett såll
täcka över dem två fingerbredder [3,7 cm] högt med lucker jord, vattna
måttligt och därpå täcka sängarna med halm, så att frönas framväxande
groddspetsar inte äts av fåglar. 6.7 Då därefter plantorna kommit upp,
skall man samla ihop halmen och rensa bort ogräset för hand, och det
skall göras så skonsamt och noggrant att almarnas ännu späda och korta
rötter inte rivs upp samtidigt. Själva sängarna skall man hålla så smala
att de, som skall rensa dem, lätt når in med handen till mitten av ytan.
Om man gör sängarna bredare, kommer de nämligen att sätta fötterna
bland själva plantorna, vilka kommer att skadas av att man trampar.
6.8 På sommaren bör därefter plantskolan mindre stänkvattnas än
begjutas med vatten, <och det bör ske> innan solen går upp eller på kvällen. Då sedan plantorna blivit tre fot [90 cm] höga, bör de föras över till
en annan plantskola. För att de inte skall driva sina rötter alltför djupt,
vilket senare, när man skall ta upp dem, medför mycket arbete, är det
lämpligt att då, när man skall föra över plantorna till en annan plantskola, gräva inte alltför stora gropar med ett inbördes avstånd av en och
en halv fot [45 cm], därefter böja rötterna till en knut, om de är korta,
eller till en ring likt en krans, om de är längre, smörja dem med kreatursgödsel, sätta ner dem i de små groparna och trampa till ordentligt runt
omkring.
6.9 Även rotskott, som samlats med sina rötter, kan planteras ut på
samma sätt, vilket måste ske med almen Atinia, eftersom den inte dras
upp från frö. Denna alm planteras dock ut på hösten bättre än på våren, och dess grenar skall böjas undan lite i taget för hand, eftersom den
under de första två åren skyr att bli sårad med ett järn. Det tredje året
beskärs den därpå med en vass kniv, och när den är lämplig att skolas
om, planteras den lämpligen från den tiden på hösten, när jorden blivit

1 159 2

1 160 2

bok 5.6.10–5.6.14

genomfuktig av regnen, fram till våren, innan almens rot förlorar bark,
när man tar upp den.
6.10 I lucker jord bör man göra gropar som är tre fot [90 cm] åt varje
håll. I tät jord skall man däremot förbereda fåror av samma bredd och
djup, vilka skall ta emot träden. I daggvåt och dimmig jord skall vidare
almarna planteras på så sätt, att deras grenar styrs åt öster och väster, så
att trädens mitt, som vinrankan stöds och binds till för att få stöd, får
mera sol.
6.11 Om man skall sörja även för spannmål, bör träden planteras på
bördig jord med 40 fots [12 m] avstånd, men på mager jord, där man inte
sår något, med 20 fots [6 m] avstånd. Då de därefter börjar bli kraftiga,
skall de formeras med kniven och ’hyllor’ bildas. Med detta ord [tabulatum, hylla] betecknar nämligen bönderna grenar, som sticker ut från
<almens> stam, och dem skär de antingen tillbaka kortare med kniven
eller släpper ut längre, så att vinstockarna kan breda ut sig vidare. Det
senare är bättre på bördig jord, det förra på mager. 6.12 Hyllorna bör
inte vara mindre än tre fot [90 cm] från varandra och formeras så, att en
övre gren inte är i samma linje som en lägre. Den lägre grenen kommer
nämligen att skava mot det framväxande skottet, som kommer ned från
det övre, och skaka ner frukten.
Vilket träd man än planterat, så bör man dock inte beskära det de
närmaste två åren. Om almen endast fått obetydlig tillväxt, skall den
därefter på våren, innan den släpper barken <när saven stiger>, toppas
intill den lilla gren, som tycks vara mest lovande. Dock bör man ovanför
denna lämna en stump, tre kvarts fot [22 cm] lång, från stammen, till
vilken grenen skall föras och bindas och på det viset ge trädet en krona.
6.13 Efter ett år bör man sedan skära av och jämna till stumpen. Om
trädet inte har någon lämplig liten gren, är det dock tillräckligt att lämna
nio fot [2,7 m] ovan marken och skära av delen ovanför, så att de nya
kvistar, som det alstrar, blir säkrade mot skada från boskap. Om det
är möjligt, är det bäst att kapa trädet med ett enda hugg. Om inte, bör
man såga av det och jämna såret med kniven samt täcka såret med lera
blandad med agnar, så att det inte skadas av sol eller regn. 6.14 Efter ett år
eller två, när de små grenarna blivit kraftigare på rätt sätt, är det lämpligt
att skära bort de överflödiga och låta de lämpliga växa ut till ett bestämt
arrangemang. På en alm, som tagit sig bra efter planteringen, skall topparna av grenarna tas bort med kniven. Om de små grenarna är kraftiga,
skall de dock beskäras på så sätt, att man lämnar en liten stump, som
sticker fram ur stammen. Då därefter trädet blivit kraftigt skall allt, som
man kan nå med kniven, skäras av och jämnas till men bara så mycket,
att det inte blir något sår på moderträdets kropp.

bok 5.6.15–5.6.20
6.15 En ny alm är det dock lämpligt att formera på följande sätt: På

bördig jord skall åtta fot [2,4 m] från jord lämnas utan grenar, eller på
mager jord sju fot [2,1 m], ovanför vilket mått trädet därefter skall delas i
tre delar och en gren, som släpps fram i var och en av de tre sidorna, skall
bilda den första hyllan. 6.16 Därefter skall från en nivå tre fot [90 cm]
högre upp andra grenar tillåtas växa ut på så sätt, att de inte är placerade
i samma linje som i den undre hyllan, och på samma sätt skall trädet utformas ända upp till toppen. När man tar löv, skall man ge akt på att det
inte blir för långa framskjutande stumpar, som lämnas efter de avskurna
kvistarna, eller inte heller blir så nära avskuret, att själva stammen skadas
eller barkas, ty almen mår inte bra av att bli avklädd inpå bara kroppen.
Man bör också undvika att det av två sår blir ett enda, ty barken täcker
inte lätt en sådan skada.
6.17 Det ingår dock i den ständiga skötseln av trädet att inte bara formera det omsorgsfullt utan även gräva runt stammen och vartannat år
antingen skära bort med kniven eller dra ihop allt det löv, som kommit
fram13, så att inte en alltför djup skugga skadar vinstocken. Då därefter
trädet nått hög ålder, skall det såras nära marken, så att det urholkas
ända in i märgen och den väta får en väg ut, som trädet samlat från den
övre delen.
Det är även lämpligt att plantera vinet, innan trädet blivit alltför kraftigt. 6.18 Om man förmäler den med en späd alm, så kommer denna dock
inte att tåla bördan. Om man däremot sätter vinet vid ett gammalt träd,
kommer detta att döda sin maka. Det är sålunda lämpligt att träden och
vinrankorna är ganska lika varandra i ålder och kraft.
För att vinet skall förmälas med trädet skall en grop grävas åt den
rotade plantan, två fot [60 cm] i bredd och lika många i djup, om jorden
är lätt, men i tung jord två och tre fjärdedels fot [82 cm] djup, och sex
eller åtminstone fem fot [1,8 eller 1,5 m] lång. Denna grop skall inte vara
mindre än en och en halv fot [45 cm] från trädet. Om man nämligen
låter vinrankan förenas med almens rötter, kommer den att ta sig dåligt,
och när den väl slagit rot, kommer den att hållas nere av trädets tillväxt.
6.19 Gör denna grop på hösten, om omständigheterna så medger, så att
den luckras av regn och kyla. Ungefär vid vårdagjämningen skall sedan
två rankor sättas i varje grop, en fot [30 cm] från varandra, för att kläda
almen snabbare, och man bör ge akt på att de inte sätts under nordanvind
eller daggvåta utan torra.
6.20 Detta ger jag som regel inte bara vid planteringen av vin utan i
planteringen av almar och övriga träd, och vidare att man, när man tar
upp plantorna från plantskolan, märker en sida med rött, vilket skall
uppmana en att inte sätta träden på något annat sätt än som de stod i
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bok 5.6.21–5.6.25

plantskolan. Det är nämligen mycket viktigt att de vetter mot den del av
himlen, som de är vana vid sedan späd ålder.
På soliga ställen, där klimatläget varken är särskilt kallt eller alltför
regnigt, planteras dock både träd och vin bättre på hösten efter höstdagjämningen. 6.21 Dessa bör planteras på så sätt, att man under plantan
lägger en halv fots [15 cm] djup av ytlagret av jorden, som plöjts, och därpå
vecklar ut alla rötter, täcker dem när de satts ned med gödslad, som jag
tycker, eller i varje fall med lös jord och trampar till runt själva stammen
på plantan.
Vinrankorna skall sättas i ändarna av gropen, och deras rötter skall
bredas ut i gropen. Därpå skall de resas upp mot trädet och skyddas med
flätverk mot skador från djur. 6.22 I mycket varma lägen skall rankorna
dock planteras mot den norra sidan av trädet, i kalla lägen på sydsidan
och i tempererade lägen antingen på östsidan eller på västsidan, så att de
inte utsätts för sol eller skugga hela dagen. Vid nästa beskärning tycker
Celsus det är bäst att avstå från att använda kniven och i stället föra
själva skotten runt om trädet, böjda till en krans, så att den böjda delen
alstrar flera grenar, av vilka man följande år skall göra den kraftigaste till
vinstockens topp.
6.23 Långvarig praxis har dock lärt mig, att det är mycket ändamålsenligare att så snart som möjligt ta till kniven mot vinrankorna och inte låta
dem buska till sig med överflödiga grenar, utan jag menar att även den
gren, som man först skall lägga an på, skall skäras tillbaka med kniven
till andra eller tredje knoppen, så att den driver fram kraftigare rankor.
Då dessa tagit tag i första hyllan, skall de spridas ut vid nästa beskärning.
Varje år skall den så drivas upp till en högre hylla, och det skall alltid finnas en gren, som binds vid stammen och siktar mot trädets topp.
6.24 Då nu vinrankan blivit etablerad, åläggs den vissa regler från odlarnas sida. Många fyller de nedersta hyllorna med grenar, då de eftersträvar rikligare frukt och lättare skötsel. De, som är angelägna om vinets
kvalitet, för emellertid upp vinet till trädens topp. Så, som varje fruktbärande skott sitter, för de upp det till den högsta möjliga grenen i trädet på
ett sådant sätt, att toppen på vinstocken följer toppen på trädet, det vill
säga att de två yttersta rankorna, vilka skall sikta mot trädets topp, binds
vid trädets stam, och allteftersom varje gren i almen får styrka, skall den
få ta emot en ranka. 6.25 På mer utväxta grenar skall flera rankor läggas,
skilda åt inbördes, och på svagare grenar färre. Vidare skall en ny vinranka bindas vid trädet med tre ringar, en vid trädets fot, fyra fot [1,2 m]
från markytan, en annan, som griper om stocken vid dess översta del, och
en tredje, som famnar stocken på mitten. Det är inte lämpligt att sätta
någon ring längst ner, eftersom den tar kraft från vinstocken. Emellanåt

bok 5.6.26–5.6.31

anses den dock nödvändig, då antingen trädet beskurits, så att det inte
finns grenar, eller stocken är mycket kraftig och bryter ohejdat.
6.26 För övrigt går beskärningsmetoden ut på att de gamla skotten, på
vilka föregående års frukt hängde, samtliga skärs bort och de nya släpps
fram, varvid alla klängen skärs bort och de sidoskott skärs av, som fötts
ur dessa. Om stocken är kraftig, skall de yttersta fruktbärande skotten
helst få falla fritt ner från grenarnas spetsar. Om den är svag, skall grenarna närmast stammen drivas fram, och om den är medelstark, skotten
i mitten, ty det yttersta skottet ger mest frukt, det innersta minst, och
det suger ut och försvagar vinstocken.
6.27 Det gagnar dock vinstockarna oerhört mycket att frigöras varje
år. Ty dels är det bekvämare att reda ut dem, dels återhämtar de sig, när
de binds på ett nytt ställe, och de tar mindre skada och får bättre kraft.
Det är vidare lämpligt att lägga själva skotten på hyllorna på så sätt,
att de får hänga bundna ner från tredje eller fjärde ögat, och de bör inte
bindas trångt, för att vinstockens gren inte skall skäras av. 6.28 Om däremot hyllan är så långt bort, att det inte är lämpligt att leda ut grenverket
ända dit, så skall man binda själva skottet till vinstocken och fästa det
ovanför tredje ögat. Detta råder jag till, därför att det är den del av skottet, som får hänga ned, som kläds med frukt, men det, som hålls fast av
en boja och strävar uppåt, ger grenverk följande år.
6.29 Det finns dock två slag av själva skotten, ett, som kommer fram
ur hård ved, och eftersom det slaget i regel ger blad utan frukt första året
kallar man det för pampinarius [vattenskott]. Det andra, som alstras ur
årsskottet, kallar man fructuarius [fruktbärande skott]. eftersom det ger
frukt genast. För att man alltid skall ha ett förråd av det sistnämnda,
skall skottens nedre delar bindas vid tredje ögat, så att allt som finns
nedanför bindningen driver fram grenar. 6.30 Då stocken därefter blivit
stark av ålder och egen kraft, skall löpare ledas över till alla de närmaste
träden, och efter två år är det lämpligt att skära av dessa och leda över
andra, som är spädare, ty på grund av sin ålder tröttar de vinstocken.
Ofta, då vinstocken inte kan täcka in ett helt träd, har det varit ändamålsenligt att böja ner någon del av den och sänka ner den i jorden och
därpå återigen föra upp två eller tre avläggare mot samma träd, så att
detta kläds snabbare, när det fått flera stockar kring sig. 6.31 Det är inte
lämpligt att släppa fram ett långt vattenskott på en nysatt vinranka, om
det inte har kommit på ett ställe, där det <i almen> finns en tom gren
som den kan kopplas till. På gamla vinstockar är däremot på rätt ställe
framväxta vattenskott nyttiga och tillåts i regel sitta kvar med gott resultat, sedan de beskurits till tredje ögat. Följande år kommer de nämligen
att ge rikligt med grenar.
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bok 5.6.32–5.6.37
6.32 Alla vattenskott, som växer på rätt ställe men som brutits vid

beskärning eller bindning, bör man inte ta bort helt och hållet, bara de
har någon knopp, eftersom de följande år kommer att ge en än kraftigare
gren ur denna enda knopp.
6.33 De skott kallas praecipites [störtande], som kommer ur <förra>
årets skott och binds till hård ved. Dessa ger mycket frukt men skadar
modern mest. Därför bör man inte låta de fruktbärande skotten hänga
ner så, om det inte sker från grenspetsarna eller om stocken kommit upp
över trädets topp. 6.34 Om någon dock vill släppa fram detta slags skott
på grund av frukten, så bör han böja in skottet och därefter binda det
och låta det hänga. Dels kommer det nämligen att bilda ett rikt grenverk
utanför det ställe, där det böjts, dels kommer det sedan att dra mindre
kraft till sig, när det hänger ned, fast det ger riklig frukt. Det är dock inte
lämpligt att låta det hänga längre än ett år.
6.35 Även ett annat slags skott, som kommer ur årsskottet och hänger
ned, bundet vid en späd del av stocken, kallar man materia [grenverk].
Det ger bra med både frukt och nya skott. Även om två rankor tillåts
växa från samma topp, kallas båda materia. Jag har ju tidigare nämnt vad
ordet pampinus innebär [vattenskott]. Focaneus [tjuv] kallas det skott,
som växer ut mellan två armar liksom ur mitten av en gaffel. Den utväxten har jag märkt vara den sämsta, eftersom den dels inte ger någon
frukt, dels försvagar båda de armar, mellan vilka den växer ut. Därför
bör den tas bort.
6.36 Många har med orätt haft den uppfattningen, att en kraftig och
blomstrande vinstock blir mera rikbärande, om den tyngs av att man
låter många skott växa ut. Ty ur flera grenar kommer flera vattenskott,
och när den höljts av mycket blad blommar den av sämre, håller längre
kvar imma och dagg och förlorar så alla klasar. Jag menar alltså, att man
skall leda ut en kraftig vinstock över <almens> grenar, sprida den över
stöden, glesa ut den och sedan låta vissa fruktbärande skott hänga ner
samt, om stocken är alltför starkväxande, lämna grenverket fritt. Denna
metod gör vinet mera rikbärande.
6.37 Lika väl som en tätt planterad vingård, stödd av träd, är tilltalande
både vad angår frukt och utseende, så är den dock, när den glesnar av
ålder, på samma sätt både onyttig och oskön. För att inte detta skall
ske, är det den flitige familjefaderns plikt att ta bort alla träd, som blivit
skadade av ålder, och sätta nya träd i deras ställe och sedan göra vinstockarna flera genom att antingen plantera in en rotad planta eller, om det
finns möjlighet därtill och vilket är mycket bättre, dra dit en avläggare
från en stock nära intill. Odlingsmetoden för båda dessa sätt liknar den
som jag har skildrat.

bok 5.7.1–5.8.3

I och med detta har jag givit tillräckligt med råd om det italiska sättet
att ordna en vingård, som stöds av träd.
7.1 Det finns även ett annan slags vingård med stöd av träd, en gallisk.
Den kallas rumpotinum och kräver ett träd, som är lågt och inte så rikt på
blad. Till detta synes den ungerska lönnen vara mest lämplig. Den liknar
’lönn’. Dock är det åtskilliga som planterar körsbärskornell, avenbok eller
manna-ask för detta ändamål, ofta även pil, men pilen bör inte planteras
annat än på de allra vattenrikaste jordarna, där andra träd har svårt att ta
sig, eftersom den skadar vinets smak. Även alm kan dock planteras, men
då på det villkoret, att den toppas medan den ännu är ung, så att den inte
överskrider 15 fots [4,5 m] höjd. 7.2 Ty jag har sett en vingård med små träd
arrangerad ungefär så, att hyllorna inrättas på åtta fots [2,4 m] höjd i torra
och backiga lägen, på tolv fots [3,6 m] höjd i släta och fuktiga. I regel delas
dock trädet upp i tre grenar och från var och en av dessa låter man flera
mindre grenar växa fram. Därefter skär man bort nästan alla sidoskott
samtidigt som man beskär vinstocken, så att de inte skuggar denna.
7.3 Mellan träden i en vingård med små träd är det 20 fots [6 m] avstånd åt båda håll, om man inte bryr sig om spannmål. Om man däremot
lägger an på sädesodling, lämnar man åt ena hållet 40 fots [12 m] mellanrum, åt det andra 20 fot [6 m]. Det övriga sköts på ett likartat sätt
som i den italiska vingården med träd som stöd, nämligen att vinet sätts i
avlånga gropar, att rankorna sköts med samma noggrannhet och fördelas
på trädens grenar, att nya överlöpare varje år förenas inbördes från angränsande träd och gamla skärs bort. 7.4 Om en löpare från en stock inte
når fram till löparen från stocken bredvid, bör man binda en vidja mellan
dem som förmedlare. Då därefter frukten belastar detta med sin tyngd,
bör man ställa stöd under den och hjälpa den. Ju djupare man vidare
plöjer och gräver jorden runt detta slags trädplantering och för övrigt alla
andra träd, desto mer flödar de över av större fruktsättning. Om det är i
familjefaderns intresse att utföra denna åtgärd visar avkastningen.
8.1 Likväl är all odling av träd enklare än odlingen av vingårdar, och
minst insats av alla växter kräver olivträdet, som är det mest framstående
av alla träd. 8.2 Även om det nämligen inte bär frukt varje år utan ungefär vartannat, så är dock kalkylen kring det mycket gynnsam, eftersom
det underhålls med mycket lätt vård, och när det inte bär frukt, kräver
det nästan ingen insats alls. Om man ger det lite, så blir därefter avkastningen mångdubblad. Om det försummas i flera år, så försämras det
inte, som vingården, utan kan till och med under en sådan tid ibland ge
familjefadern lite avkastning, och när det sedan åter får skötsel så blir det
återställt på ett enda år. 8.3 Därför har jag ansett mig böra ge noggranna
råd även beträffande detta träd.
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bok 5.8.4–5.9.2

Jag tror att det precis som fallet är med vinet finns flera slag av olivträd,
men till min kännedom har bara tio kommit: Posia, Licinia, Sergia, Naevia, Culminia, Orces, Regia, Radius, Murtea 14. 8.4 Av dessa har Posia den
mest välsmakande oliven, Regia den vackraste, men båda dessa är mera
lämpade att ätas än att pressas till olja. Oljan av Posia har visserligen en
utmärkt smak, medan den är färsk, men den förstörs snabbt. Även Orces
och Radius skördas bättre till förtäring än till olja. Bäst olja ger Licinia,
mest Sergia. Överlag är vidare en större oliv bättre att äta och en mindre
bättre att pressa till olja. 8.5 Inget av dessa slag tål ett alltför varmt eller
kallt klimat. I varma trakter trivs den därför i en norrsluttning, i kalla
på en sydsluttning, men den vill varken växa långt ner eller högt upp i
branter utan föredrar måttliga kullar, sådana som vi ser i sabinernas del
av Italien eller hela provinsen Baetica.
De flesta anser, att detta träd inte kan antingen leva eller bära frukt
mer än 60 romerska mil [90 km] från havet, men i vissa lägen är det
livskraftigt. 8.6 Posia tål värme bäst, Sergia köld. För olivträdet är den
bästa jordmånen en med grovt grus i botten, om det ovanpå ligger märgel
blandad med sand. Inte mindre lämplig är en jord, som är fet och sandig, men även en tätare jord tar med fördel emot detta träd, om den är
kraftig och i stånd att bära frukt. Krita bör man undvika helt och hållet
och ännu mera en vattenrik och en där fukt alltid blir stående. Skadlig är även en jord, som är mager av sand, eller grus utan något ovanpå.
8.7 Fastän trädet inte dör i en sådan jord, så blir det ändå nämligen aldrig
kraftigt. Det kan dock planteras i en gammal sädesåker eller där smultronträd eller stenek har stått. Efter en ek, som huggits ner, finns det
nämligen kvar rötter, som är skadliga för olivplanteringen, då deras gift
dödar olivträdet.
Detta var vad jag hade att säga i allmänhet om detta träd som helhet.
Nu skall jag gå igenom skötseln av det i detalj.

9. Om en plantskola för olivträd
kap. 9

9.1 En plantskola för olivplanteringen bör iordningställas under bar him-

mel och på en mark, som är måttligt kraftig och fuktig samt varken tät
eller lucker, snarast dock lös. Detta slags jord är ungefär som svart mylla.
Då man djupgrävt den till tre fots [90 cm] djup och omgett den med ett
djupt dike, för att fältet inte skall skadas av att boskap går över, 9.2 skall
man ta nya grenar15, långa och friska, som man når om med handen när
man fattar om dem – alltså av ett träskafts tjocklek – och som är mycket
rikbärande. Man skär dessa till stycken så snart som möjligt på så sätt,
att man inte skadar barken eller någon annan del än där sågen gjort sitt
snitt. Detta uppnår man lätt om man först gör i ordning en sågbock och
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med hö eller halm täcker den del, på vilken man skall lägga grenen, som
skall skäras av, så att sticklingarna kan skäras till försiktigt och utan att
barken skadas, liggande på detta. 9.3 Man skall därefter såga till bitar
om en och en halv fots [45 cm] längd, jämna till såren i båda ändar med
kniven och märka bitarna med röd färg, så att just så, som hela grenen
stod i trädet, så skall delen sättas rakt och vetta mot himlen med sin topp.
Ty om den planteras uppochner, rotar den sig med svårighet, och när
den växt till, är den steril för evigt. Man skall dock smörja sticklingarnas
övre och nedre delar med en blandning av gödsel och aska och sedan
begrava dem helt och hållet, så att lucker jord står fyra fingerbredder [7
cm] över dem. 9.4 De bör emellertid skyddas med två markörer på varje
sida. Dessa görs av vilket träslag som helst, sätts på kort avstånd intill
dem och förenas med ett band, så att inte en av dem lätt slås omkull. Det
är lämpligt att göra på detta sätt på grund av okunskapen hos grävarna,
så att de inte skadar de nersatta stumparna, när man sätter igång att
bearbeta jorden i plantskolan med tvåkloiga eller lätta hackor.
9.5 Somliga tycker att det är bättre att föröka med ögon och sätta
sådana på samma sätt. Båda bör dock sättas efter vårdagjämningen. Så
ofta som möjligt bör därefter plantskolan hållas lucker med hacka under
det första året och därpå bearbetas med röjhacka påföljande år och de
följande, då plantornas rötter redan blivit starka. I två år bör man avhålla
sig från beskärning, men det tredje året är det lämpligt att på varje planta
lämna kvar två grenar och ofta luckra ytan med hackan. 9.6 Det fjärde
året bör den svagare av de två grenarna skäras bort. Om de behandlas så,
är de små träden vid fem års ålder stadiga nog för att flyttas ut.
I en olivplantering sätts dock nya träd bäst ut på hösten, om jorden
är torr och lerig, men på våren strax innan knopparna slår ut, om jorden
är bördig och fuktig. 9.7 För själva träden görs fyra fots [1,2 m] gropar i
ordning ett år i förväg. Alternativt, om tiden inte står till buds, bör man,
innan träden planteras, kasta ner halm och ris i groparna och bränna ur
dessa, så att eld luckrar de gropar, som borde ha blivit uppluckrade av
sol och frost. Mellan olivträden bör det på fet jord och där man odlar
spannmål vara avstånd på 60 fot [18 m] åt ena hållet och 40 fot [12 m] på
det andra, men på mager jord och där det inte är lämpligt att odla spannmål bör det vara 25 fots [7,5 m] mellanrum. Det är dock lämpligt att rikta
raderna mot västanvinden, så att de svalkas av sommarbrisen.
9.8 De små träden själva kan emellertid föras över på följande sätt:
Innan man tar upp det lilla olivträdet ur plantbädden, så markerar man
med rött den del av det, som är vänd mot söder, så att det sätts på samma
sätt som det stod i plantskolan. Vidare skall jorden på en fots [30 cm] avstånd runtom trädet lämnas orörd och trädet tas upp med sin rotklump,
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och för att inte den klumpen skall lösas upp, när man lyfter den, bör man
göra i ordning små hopbundna vidjekvistar, sätta dem runtom klumpen
som tas upp och binda om med vidjor, så att jorden liksom trycks ihop
och hålls instängd. 9.9 Därefter skall man gräva under den nedersta delen, försiktigt röra rotklumpen, föra in vidjor under den, binda ihop den
och därefter flytta plantan. Innan den sedan sätts ned, bör man bearbeta
jorden i gropen med den tvåkloiga hackan och därefter, om alltså det
översta lagret är fetare, tillföra jord, som finfördelats med plogen, och
breda ut den som ett lager under plantorna. Om det står vatten i groparna, skall allt det avlägsnas, innan träden sätts ner. Därefter skall småsten
och märgel blandad med fet jord tillföras, och när träden satts på plats,
skall gropens sidor skäras runtom och lite gödsel tillföras. 9.10 Om det
däremot inte passar att omplantera med rotklumpen, så är det likväl bäst
att beröva stammen alla gröna blad, jämna till snittytorna, smörja dem
med gödsel och aska och så sätta träden i gropen eller fåran.
Den stam är lämplig vad grenverket angår, som är tjock som en arm,
men även en med mycket större och kraftigare tillväxt kan flyttas. Det
är lämpligt att denna sätts på så sätt att den, om den inte löper risk att
skadas av husdjur, skjuter upp bara lite ovanför gropens yta – ty den
grönskar bättre på det sättet – men om det inte går att undvika intrång
av djur på annat sätt, skall stammen göras högre, så att våld från djur inte
skadar den. 9.11 Vidare bör plantorna vattnas, när torrperioder sätter in,
och inte röras med kniven förrän efter två år. Först bör de kvistas, så att
en ren stam överträffar mankhöjden på den största oxen. För att inte
oxen vid plöjningen skall stöta till med höften eller en annan del av kroppen, är det vidare bäst att omge de planterade träden med stängsel.
Till sist bör man dela upp den redan etablerade och mogna olivplanteringen i två delar, som får bära frukt vartannat år. Ett olivträd lämnar
nämligen inte rik skörd två år i rad. 9.12 <Det år>, när åkermarken under
olivträden inte sås, får olivträdet små skott. <Följande år>, då marken
fylls med utsäde, ger olivträdet frukt. En olivplantering, som delats upp
på det sättet, ger varje år lika stor skörd. Den bör dock plöjas minst två
gånger per år och bearbetas djupt med tvåkloig hacka, ty efter sommarsolståndet, när jorden gapar av hettan, måste man se till att solen inte
tränger ner genom sprickorna till trädens rötter. 9.13 Efter höstdagjämningen bör man gräva runt träden på så sätt att, om oliven växer i en
sluttning, det bildas diken som leder vattnet till stammen. Alla skott,
som bryter fram på stammens nedre del, skall tas bort varje år, och vart
tredje år bör olivträden gödslas med dynga.
En olivplantering skall gödslas på samma sätt som jag framställt i andra
boken, om man alltså ämnar odla spannmål där. 9.14 Om man skall sörja
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för enbart träden, så räcker det däremot för vart och ett med sex skålpund
[2 kg] getspillning, en skäppa [8,75 l] torr stallgödsel eller sex congii [19 l]
osaltad olivdrägg. Stallgödseln bör läggas på på hösten, för att den nerblandad skall värma olivträdets rötter under vintern. Olivdräggen skall
hällas på träd som inte16 mår så bra, ty genom dess kraft dödas av denna
giva under vintern maskar och andra djur, som finns under trädet.
9.15 Ofta drabbas även träden på både torra och våta platser av mossa,
och om inte den tas bort med ett järn, kommer olivträdet att inte alstra
vare sig frukt eller kraftigt bladverk. Vidare bör olivplanteringen beskäras med åtskilliga års mellanrum, ty man bör komma ihåg det gamla ordspråket: Den som plöjer sin olivlund ber om frukt, den som gödslar ber
enträget, och den som skär tvingar fram frukten. Det är dock tillräckligt
att göra detta under åttonde året, så att inte rikbärande grenar tas bort i
samma hantering.
9.16 Hur kraftiga träden än ser ut, brukar de ibland inte ge någon
frukt. Dem skall man borra i med en gallisk borr och i hålet sätta trångt
en grön kvist av vildoliv. På det sättet blir trädet fruktbart liksom efter en
parning med ett fruktbart anlag. Detta träd bör emellertid också stödjas
genom luckring och gödslas med osaltad olivdrägg, blandad med gammal
urin av gris eller människa, varvid man dock bör se upp på mängden. Ty
till och med för ett jättestort träd räcker en urna [13 l], om man blandar
i lika mycket vatten.
Ibland brukar också olivträden vägra att bära frukt på grund av brister
i jordmånen. 9.17 Detta skall man avhjälpa på följande sätt: I djupa ringar
skall man luckra runt dem och därefter föra på mer eller mindre med
kalk efter hur stort trädet är, men det minsta trädet kräver en skäppa
[8,75 l]. Om inget uträttats med detta botemedel, får man tillgripa metoden att ympa, och hur ett olivträd skall ympas skall jag senare tala
om. 9.18 Ibland händer det även i olivträd, att en gren är kraftigare än
de andra, och om man inte skär bort den, kommer hela trädet att lida
av det.
Nu är det tillräckligt sagt om olivplanteringar. Nu återstår metoderna
kring fruktträden, varom jag härefter skall lämna föreskrifter.

10. Om fruktträdgården
10.1 Området för fruktträdgården skall, det råder jag till, innan man sät-

ter plantorna, omges med mur, häck eller dike och tillträde vägras inte
bara boskap utan även människor, ty om topparna på plantorna ofta slits
bort av en hand eller gnags av boskap, kan plantorna, som skolas, aldrig
växa till ordentligt. 10.2 Det är dock lämpligt att sätta träden tillsammans
varje slag för sig, detta särskilt för att en mindre planta inte skall skadas

kap. 10

1 170 2

bok 5.10.3–5.10.9

av en kraftigare, eftersom de inte är jämbördiga vare sig i kraft eller i
storlek och växer sig starka under olika lång tid.
En jord, som är lämplig för vin, är också nyttig för fruktträd. Ett år
innan man tänker plantera skall man gräva en grop. Så blir den lucker av
sol och regn, och vad man än sätter i den så slår det snabbt rot. 10.3 Om
man däremot har bråttom att samma år både göra gropen och plantera
träden, så gräver man då groparna åtminstone två månader i förväg och
värmer sedan upp dem genom att bränna halm i dem. Ju bredare och
vidare man gör groparna, desto vackrare och rikligare frukt kommer
man att få. 10.4 Gropen skall dock likna en ugn och vara vidare nertill
än längst upp, så att rötterna sprider ut sig bredare, så att det genom den
trånga öppningen kommer ner mindre kyla och på sommaren mindre
värme samt även så att i sluttningar den jord, som ligger i gropen, inte
sköljs bort av regnen.
10.5 Sätt träden med stora mellanrum, så att de har utrymme att
sträcka ut sina grenar, när de växt ut. Om man planterar för tätt, kan
man nämligen inte så något under träden, och inte heller blir dessa rikbärande, om man inte gallrar i raderna. Därför är det lämpligt att lämna
mellanrum om 40 fot [12 m] mellan raderna eller minst 30 fot [9 m].
10.6 Välj plantor, som inte är mindre tjocka än skaftet på en tvåkloig
hacka, vidare raka, släta, kraftiga, utan sår och med oskadad bast. Sådana kommer att rota sig väl och snabbt. Om man tar grenar från gamla
träd, så skall man helst ta från sådana som varje år bär fin och riklig
frukt. I övre grenvarv skall man lägga märke till dem, som vetter mot
den uppgående solen, så att man tar från dem. Om man vidare sätter en
planta med rot, så kommer man att märka, att dess tillväxt blir större än
de övrigas. Träd, som man ympat, är mer rikbärande än de som inte blivit
ympade, alltså än de som sätts som sticklingar eller plantor.
10.7 Men innan man flyttar de små träden, skall man märka dem, så
att de kan sättas i samma riktning mot vindarna, som de tidigare stått.
Var noggrann med att föra över plantor från ett backigt och torrt läge
till ett fuktigt fält. Sätt helst plantor med tre toppar, och de bör sticka
upp åtminstone tre fot [90 cm]. Om man vill sätta två eller tre små träd
i samma grop, bör man se till att de inte snärjer in sig i varandra, ty
på så sätt kommer de att dödas av maskar. 10.8 När man tänker sätta
plantorna, sätter man till höger och vänster ända ner till botten av gropen risknippor av en arms tjocklek, på så sätt att de sticker upp lite över
markytan. Genom dessa kan man sedan under sommaren med mycket
liten möda leda ner vatten till rötterna. Träd och plantor med rötter skall
man plantera på hösten, alltså runt den 15 oktober. 10.9 Sätt dock grenar
på våren, innan träden knoppas. För att inte maskar skall bli besvärliga
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för plantor av fikon, skall man längst ner i gropen sätta en pinne av mastixbuske med toppen neråt.

Om fikon
Plantera inte fikon i kyla. Det tycker om soliga lägen, kalkrika, leriga,
ibland till och med steniga. På ett fält av det slaget tar det sig snabbt, om
man gjort groparna stora och vida. 10.10 Även om de olika slagen av fikon
är olika i smak och utseende, så skall de planteras på samma sätt, men
olika på olika platser efter de skilda jordförhållandena: Man planterar
på kalla platser och där höstvädret är rikt på vatten sådana, som mognar
tidigt, för att kunna plocka frukten före regnen. Sätt i varma lägen vinterslag och sena slag. Om man dock vill göra ett fikonträd senbärande,
fast det inte är det av naturen, så skall man skaka ner karten av den första
fruktomgången. Då kommer det att utveckla en andra fruktomgång, som
det kommer att skjuta upp mot vintern. Åtskilliga gånger är det vidare
nyttigt att, när träden börjar grönska, skära av grentopparna med kniven.
Så blir träden kraftigare och mer rikbärande. Det är alltid lämpligt att,
så snart fikonträdet börjar få blad, späda ut röd lera med olivdrägg och
hälla det över rötterna tillsammans med gödsel från människor. 10.11 Det
gör att frukten blir rikligare och fikonets innanmäte mera fullmatat och
bättre. – Man bör särskilt plantera slagen Liuiana, Africana, Calchidica,
Chia, Lydia, Callistrutia, Marisca, Rhodia, Libyca och Tiburna, samt överhuvud alla som blommar två eller tre gånger per år.
10.12 Sätt mandelträd omkring 1 februari, eftersom det grönskar tidigt. Det vill ha hård, varm och torr jord. Om man lägger ner en mandel
i annan jord, ruttnar den nämligen ofta. Innan man sätter ner <fröet>
mandeln, bör man blöta upp den i icke alltför sött honungsvatten. Då
kommer den, när den växt upp, att ge frukt med angenämare smak, och
den växer för övrigt under mellantiden bättre och snabbare. 10.13 Sätt
mandlarna tre och tre i en triangel. En mandel skall vara minst en handsbredd [7,5 cm] från en annan, och triangelns spets skall peka åt väster.
Varje mandel skickar ut en rot och kommer fram i en enkel stam, och när
roten kommit till jorden i gropens botten, böjs den av att jorden är hård,
och när den då spänns, skickar den ur andra rötter liksom grenar.
10.14 Mandel och hassel från Tarent kan man sköta på följande sätt:
I den grop, där man avser att sätta nötterna, skall man lägga lucker jord
en halv fot [15 cm] djup och där sätta fröet av jättestinkfloka. Då denna
jättestinkfloka växt upp, skall man klyva den och i dess märg gömma en
mandel eller hasselnöt utan skal och så gräva ner det hela. Gör detta före
1 mars eller mellan 5 och 15 mars. – Vid samma tid är det tillbörligt att
plantera valnöt, pinje och äkta kastanj.
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Om att behandla granatäpple
10.15 Granatäpple planteras från vårens början ända till den första april.

Om det ger frukt, som är sur eller mindre söt, skall det botas på följande
sätt:
Vattna rötterna med gödsel från svin eller människa och gammal
urin. Detta kommer dels att göra trädet rikbärande, dels göra att frukten
de första åren får smak som liknar vin och därefter blir söt och kärnfri.
Jag brukar späda ut lite saft av ’stinkfloka’ i vin och smörja de högsta
topparna av trädet med det. Detta har brukat bota den sura smaken hos
frukten. 10.16 För att inte granatäpplena skall spricka redan på trädet
kan det vara ett botemedel att man sätter tre stenar intill själva roten,
när man planterar trädet. Om man däremot har ett träd, som redan är
planterat, så då ’scilla’ vid trädets rot. Ett annat sätt är detta: Då granatäpplena redan är mogna, men innan de spricker, skall man böja om
de små grenar, på vilka de hänger. På det sättet kommer de att bevaras
oförstörda till och med ett helt år.
10.17 Plantera päron på hösten före vintersolståndet, så att det är minst
25 dagar kvar till vintersolståndet. För att det skall bli rikbärande, när
det växt till sig, skall man luckra jorden djupt och klyva stammen intill
själva roten. I klyvningen skall man sätta in en kilformig bit av furu och
lämna den där. Därefter skall man skotta igen den luckrade jorden och
strö aska ovanpå.
10.18 Man bör dock se till att man planterar fruktträdgårdarna med
så rikbärande slag av päron som möjligt. Dessa är Crustumina, Regia,
Signina, Tarentina, som också kallas Syria, Purpurea, Superba, Hordeacea,
Aniciana, Naeuiana, Fauoniana, Lateritana, Dolabelliana, Turraniana, Volema, Mulsa, Praecocia och Veneria samt några ytterligare, som det nu
är för långt att räkna upp. 10.19 Men för övrigt måste även slag av äpple
väljas med omsorg, såsom helst Scaudiana, Matiana, Orbiculata, Cestiana,
Pedusiana, Amerina, Syrica, Melimela och Cydonea, av vilka det i sin tur
finns tre slag, Strutia, Chrysomelina, Mustia. Alla dessa bringar inte endast njutning utan även god hälsa.
10.20 Även äppelrönn, aprikos och persika är mycket omtyckta. Äpple,
äppelrönn och plommon skall man plantera efter midvintern och fram
till 13 februari. Planteringen av svarta mullbär ligger från 13 februari fram
till vårdagjämningen. Johannesbröd, som somliga kallar Ceration, och
persika planterar man hösten igenom fram till frosten. Om mandelträdet
inte bär så rikligt med frukt, skall man borra hål i stammen och sätta dit
en sten samt därpå låta trädets bark växa ut över stenen.
10.21 Av alla slags fruktträd är det vidare lämpligt att omkring 1 mars
sätta grenar, där jorden är både bearbetad och gödslad, och då i marke-
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rade bäddar. Man bör ägna omsorg så att de liksom befrias från vattenskott, medan de har späda kvistar, och att plantorna första året formeras
till en enda stam. Då hösten kommit, är det lämpligt att, innan frosten
bränner deras toppar, ta bort alla blad och kläda dem liksom med mössor
av tjocka käppar av rör, som i ena ändan har hela leder. 10.22 På så sätt
skyddas de ännu späda plantorna för köld och frost. Efter 24 månader
kan man, antingen man vill skola om dem och sätta ut dem i ordning i
fruktträdgården eller ympa dem, med ganska goda förutsättningar göra
bådadera.

11. Om ympning
11.1 Varje slags ympkvist kan emellertid ympas in, om den inte är olika

det träd, där den skall ympas in, vad angår barkens utseende. Om den
därtill ger likadan frukt och det på samma tid, så är den utan betänkande
utmärkt att ympa.
De gamle har vidare beskrivit tre slags ympning. Den första är en, där
trädet skärs tillbaka och klyvs, varpå ympkvistarna sätts in i klyvnaden17.
Enligt den andra metoden tar det beskurna trädet emot ympkvistarna
mellan barken och veden18. Båda dessa metoder tillämpas på våren. Den
tredje metoden är den, där trädet tar emot själva knoppen med lite omgivande bark i en liten del av sin egen stam, där man tagit bort barken. Detta kallar bönderna emplastratio [inplåstring] eller, som några, inoculatio
[inokulation], och detta sätt att ympa19 tillämpar man bäst på sommaren.
11.2 Då jag beskrivit tillvägagångssättet för dessa ympningsmetoder, skall
jag också ge instruktioner för en metod, som jag själv uppfunnit.
Alla träd ympas när månen är i tilltagande, så snart de börjat driva
sina knoppar, men olivträdet ympas omkring vårdagjämningen och fram
till 15 april. 11.3 Det träd, från vilket man vill ympa och hämta ympkvistar,
skall man ge akt på så att det är spensligt och rikbärande samt har talrika
knölar. Så snart knopparna sväller, skall man av de grenar, som vetter
mot soluppgången och som är oskadade, samla in sådana, som är tjocka
som lillfingret. Ympkvistarna bör dela sig i två- eller trekloiga gafflar. Det
träd, som man skall ympa in i, skall man skära tillbaka ordentligt med
sågen åt det håll, där det är som kraftigast och utan tidigare ärr, och man
skall vara noga med att inte skada barken. 11.4 Då man sedan stympat
trädet, skall man jämna till snittytan med en vass kniv och därpå föra in
liksom en smal kil av järn eller ben mellan barken och veden minst tre
fingerbredder [5,5 cm] djupt men försiktigt, så att man inte skadar eller
bryter barken. Man spetsar därefter ympkvistarna, som man vill sätta
in, med en vass kniv i ena ändan så långt som kilen gjort plats för dem i
trädet, och detta utan att skada märgen eller barken på den andra sidan
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av kvisten. 11.5 Då man gjort i ordning kvistarna, drar man ur kilen och
sätter genast in ympkvistarna i hålen, som man gjort genom att föra in
kilen mellan barken och veden. Med den ända först, som man vässat,
skall man sticka in ympkvistarna, så att de sticker ut en halv fot [15 cm]
eller mera från trädet. I samma <gren i> trädet kan man med rätta sätta
in två eller, om <den avsågade> stammen är grövre, flera ympkvistar, om
det bara inte är mindre mellanrum mellan dem än fyra fingerbredder
[7 cm]. Man handlar här efter trädets storlek och barkens kvalitet. 11.6
Då man trätt in alla ympkvistar som trädet ifråga tål, skall man snöra
om trädet med bark av alm, med tåg eller med vidjor. Man blandar sedan
lera ordentligt med agnar och stryker på det över hela ympstället och
mellanrummet mellan ymparna, dock så att dessa sticker ut minst fyra
fingerbredder [7 cm]. Lägg därpå mossa utanpå leran och bind fast, så
att den inte kan sköljas bort av regnvatten. Somliga tycker dock bättre
om att på trädstammen göra i ordning ställen för ymparna med hjälp av
sågen, lätta på barken vid sågsnitten med en liten kniv och sedan sätta in
ympkvistarna där.
11.7 Om man vill ympa in på ett mycket litet träd, skär då av det längst
ner, så att det bara sticker upp en och en halv fot [45 cm] över marken.
Då man har kapat av det, skall man jämna till snittytan ordentligt och
klyva trädet mitt itu försiktigt med en vass kniv, så att det blir en spricka
om tre fingerbredders [5,5 cm] djup. Sätt sedan där in en kil, varmed det
skall spärras isär, och sätt in ympkvistarna, avfasade på båda sidor, så att
ympkvistens bark kommer i nivå med trädets bark. 11.8 Då man satt dit
ymparna ordentligt, tar man bort kilen och binder om trädet, som jag
sagt ovan, samt skyfflar upp jord runt trädet ända till ympstället. Detta
kommer att skydda trädet ordentligt för vindar och hetta.
Då det tredje sättet att ympa är det känsligaste, är det inte lämpligt för
alla slags träd, men i stort sett accepteras en sådan ympning av de träd,
som har en fuktig, saftig och kraftig bark, såsom fikonträdet. 11.9 Ty dels
ger det mycket sav, dels har det kraftig bark. Det ympas alltså med fördel
med den metod som kallas scarificium [ristning].

Om ympning av fikon
Välj från det träd, där du skall hämta ympkvistar, unga och kraftiga grenar, och sök sedan på dem en knopp, som ser bra ut och varur du med
säker förhoppning kan vänta dig ett skott. Markera runt om ögat ut en
bit om två fingerbredder [4 cm] i fyrkant, så att knoppen kommer i mitten, och när du har skurit runt om denna <knopp> med en vass kniv
på så sätt att du inte skadar den, så ta bort den försiktigt. 11.10 Välj på
samma sätt på det andra trädet, där du skall plåstra in okulanten, ut den
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vackraste grenen, skär ut barken på ett lika stort stycke och frilägg veden
från bark. Sätt därefter in i det ställe i trädet, som man barkat, den förberedda okulanten på så sätt, att den passar precis i det barkade utrymmet.
11.11 Då du gjort detta på detta sätt, så bind ordentligt runt om knoppen
och se till att du inte skadar själva anlaget. Smörj därefter skarvarna och
banden med lera och lämna ett mellanrum, så att knoppen lämnas fri
och inte skadas av banden. Ta vidare bort grenar nedanför och ovanför i
det ympade trädet, så att det inte finns något som kan ta kraft eller så att
trädet inte kan sörja för något annat än ympen. Lossa bindningarna efter
tre veckor. På detta sätt ympas också olivträd.

Om ympning av fruktträd
11.12 Det fjärde sättet att ympa har jag redan lärt ut, när jag gav råd om

vinstockarna, och därför är det överflödigt att på detta ställe upprepa
metoden med borrning, som jag redan skildrat.
Då emellertid de forna lärarna menade, att man inte kunde ympa in
alla slags ympkvistar på alla träd, och av den inskränkning, som även jag
nyss anförde, liksom stiftade en lag, att bara de ympkvistar kan ta sig,
som i fråga om bark, innerbark och frukt är lika de träd, där de ympas
in, så anser jag att jag måste bevisa misstaget i denna uppfattning och till
senare släktled överlämna en metod att ympa in alla slags kvistar på alla
slags träd. 11.13 För att inte trötta läsaren med en längre framställning
skall jag dock nedan endast ge ett exempel på hur alla slags ympkvistar
kan ympas på träd, som ser annorlunda ut.

Ympning av olivträd
Gräv en grop om fyra fot [1,2 m] åt varje håll så långt från olivträdet, att
de yttersta grenarna av olivträdet kan nå fram till gropen. Sätt därefter
ett litet fikonträd i gropen och se till att det blir kraftigt och vackert. 11.14
Två år senare, när det redan växt till sig ganska ordentligt, så böj ner den
gren av olivträdet, som tycks vackrast, och bind den till fikonträdets fot.
Skär därefter av de andra grenarna <på olivträdet> och lämna endast de
toppar, som du skall ympa in. Skär så av fikonträdet, jämna till snittytan
och klyv stammen mitt itu med en kil. 11.15 Spetsa därefter till olivkvistarna, så som de sitter på olivträdet, på båda sidorna med en kniv, sätt
in dem i klyvnaden på fikonträdet, ta bort kilen och bind om grenarna
ordentligt, så att de inte kan dras bort med något våld. På tre år kommer
så fikonträdet att växa ihop med olivträdet, och först därefter, på fjärde
året, då de gått ihop ordentligt, skall du skära loss olivträdets små grenar
liksom avläggare från deras egentliga moderplanta. På detta sätt skall du
ympa in alla slags träd på vilket träd som helst.
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Innan jag avslutar denna bok vill jag, eftersom jag går igenom nästan
alla slags odlingar men det var felaktigt och för tidigt att i de tidigare
böckerna börja tala om busklusernen, nu lämpligen erinra om detta,
eftersom jag ger instruktioner om odlingar av träd.

12. Om busklusern
kap. 12

12.1 Det är viktigt att det finns så mycket busklusern som möjligt på

ägorna, eftersom det är mycket viktig för hönsen, bina, fåren, getterna,
nötkreaturen och alla slags husdjur, då dessa snabbt får gott hull av det
och ger mycket mjölk och då fåren vidare kan nyttja det grönt som foder
åtta månader och därefter som torrfoder. Dessutom tar det sig snabbt
på alla slags mark, hur mager den än är, och tål all misshandel utan att
ta skada. 12.2 Om kvinnor har ont om bröstmjölk, är det lämpligt att
lösa upp torr busklusern i vatten och sedan, när det fuktat igenom hela
natten, följande dag blanda tre heminae [0,8 l] av den utpressade vätskan
med lite vin och så ge dem att dricka. På detta sätt kommer både kvinnorna själva att må bra och barnen att stärkas av den rikliga tillgången
på mjölk.
Busklusern sås antingen på hösten omkring 15 oktober eller på våren.
12.3 När du bearbetat jorden ordentligt, gör då sängar och så där på hösten frö av busklusern precis som frö av basilika. Sätt sedan ut plantorna
på våren, så att de står med fyra fots [1,2 m] mellanrum mellan sig åt varje
håll. Om du inte har frö, sätt toppsticklingar av busklusern på våren och
ös upp gödslad jord runt dem. 12.4 Om det inte regnar, vattna under de
närmaste femton dagarna. Så snart den fått nytt lövverk, hacka; beskär
den därefter efter tre år och ge löven åt djuren. Åt en häst räcker 15 skålpund [5 kg] grön busklusern, åt en oxe 20 [7 kg], och åt de andra djuren
i förhållande till deras styrka. Busklusern kan också med ganska gott
resultat sättas som grenar runt kanten av ägorna, eftersom den lätt rotar
sig och tål misshandel. Om du skall utfodra med torr busklusern, ge då
mindre, eftersom den är kraftigare, och blöt upp den i vatten i förväg, ta
upp den ur vattnet och blanda ut den med hackelse. 12.5 Då du vill torka
busklusern, skär den omkring september månad, då dess frön börjar bli
stora, och låt den ligga i solen några timmar, medan den slaknar. Torka
den sedan färdigt i skuggan och lägg den i förråd.
Så här långt är det tillräckligt för mig att ha givit råd om träd. I nästa
bok skall jag behandla skötsel och bot av husdjur.

Sjätte boken om lantbruk
Husdjursboken

Sjätte boken innehåller följande: Om att bedöma oxar. – Om att

köra in oxar. – Om omsorgen och utfodringen av oxar. – Sjukdomar hos
oxar och botemedel för dessa. – Om tjurar. – Om kor. – Om att kastrera
nötkreatur. – Om hästar. – Om botemedel för hästar. – Om mulor. – Mediciner för mulor.

J

Pf.1 ag vet, Publius Silvinus, att somliga kunniga lantbrukare avstått

från att arbeta med boskap och bestämt förkastat djurskötarnas kunskaper som något fientligt för deras yrkesområde, och jag bestrider inte,
att de har gjort detta med visst skäl, eftersom ju åkerbrukarens syfte är
motsatt herdens. Den förre gläder sig ju mest åt bearbetad och ren jord,
den senare åt obruten och gräsbevuxen, den förre hoppas på avkastning
ur jorden, den senare från djuren, och därför är plöjaren avogt inställd till
att det kommer fram växter, medan herden önskar detta. Pf.2 Det finns
dock en viss förening och anknytning mellan dessa så olika önskemål,
eftersom dels det är mera fördelaktigt att använda foderväxterna från
gården i huvudsak för egna djur än för andras, dels markens grödor blir
kraftigare, om man gödslar dem rikligt, vilket man kan göra, om man
har djur. Pf.3 Det finns vidare ingen trakt, där man utvinner spannmål,
som inte odlas med insatser från såväl människor som djur, varför även
iumenta [lastdjuren] och armenta [dragdjuren] har fått sina namn av det
verkliga förhållandet, nämligen att de underlättar [iuvare, hjälpa] våra
mödor eller bördor genom att flytta dem eller genom att dra plogen
[arare, plöja]1.
I likhet med vad de gamla romarna föreskrev anser även jag sålunda,
att jag skall gå igenom skötseln av både djur och mark. Pf.4 Ty inom
lantbruket är hanteringen av betesdjur till och med den äldsta och på
samma gång den mest intäktsbringande, på grund varav även orden pecunia [pengar] och peculium [förmögenhet] synes vara härledda ur pecus
[boskap], eftersom dels denna sorts rikedom var den enda som de gamle
ägde, dels man hos vissa folk fortfarande erkänner endast denna sorts
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rikedomar. Inte ens bland våra bönder finns det dock någonting mer inbringande, som Marcus Cato har anfört, han som till en, som undrade,
vilken gren av åkerbruket han borde ägna sig åt för att snabbt bli förmögen, gav svaret att han skulle driva boskapsskötsel med omsorg. Då denne
åter frågade, vad han därnäst skulle göra och få ganska god avkastning,
försäkrade Cato, att han borde driva boskapsskötsel sådär medelmåttigt.
Pf.5 Om denne så förståndige man är det dock motbjudande att berätta
något, som endast somliga källor uppger, nämligen att han för samma
person, när han frågade, vad som var på tredje plats i fråga om intäktsbringande lantbruk, försäkrade att det var att driva boskapsskötsel till
och med med dåliga förutsättningar, särskilt som det blir större skada av
en lat och okunnig herde än det blir vinst av en förståndig och flitig. Om
det andra svaret råder det dock inget tvivel, nämligen att avkastningen av
boskap klarar måttligt slarv från ägarens sida.
Pf.6 Av denna anledning har jag överlämnat även denna del av lantbruket till eftervärlden, Silvinus, med så stor noggrannhet, som jag mäktat, och med iakttagande av de äldres föreskrifter. Då det alltså finns två
kategorier av fyrfota djur, av vilka vi utnyttjar den ena till att hjälpa oss
i arbetet, såsom oxen, mulan, hästen och åsnan, och den andra till njutning, produktion och bevakning, såsom fåret, geten, svinet och hunden,
skall jag först tala om den kategorin, vars användning är en del av vårt
arbete. Pf.7 Det råder inget tvivel om att, som Varro säger, nötkreaturen
bör överträffa de andra djuren i ära, och detta särskilt dels i Italien, som
tros ha fått sitt namn av att en gång grekerna kallade tjurar italoi, dels i
den stad, vars murar en ko och en tjur tillsammans drog upp gränserna
för med plogen2, eller också, för att gå tillbaka till det äldre, beroende på
att samma djur i Aten i Attika sägs ha betjänat Ceres och Triptolemos,
att det är en av de mest lysande stjärnorna på himlen, att det slutligen är
den mest strävsamme medhjälparen till människan i åkerbruket och att
det stod så högt i kurs hos de gamle, att det var ett lika grovt brott att
ha dödat en oxe som att ha dödat en medborgare. Låt mig alltså utifrån
detta gripa mig an med mitt utlovade verk.

l. Om att undersöka oxar
kap. 1

1.1 Vad man skall sträva efter och vad man skall undvika, när det gäller

att köpa oxar, skulle jag inte så lätt vilja säga, eftersom djuren har både
kroppsform, sinnesegenskaper och färg på hårremmen allt efter traktens
och klimatets förhållanden. De asiatiska har ett utseende, de galliska
ett annat, de från Epirus åter ett annat, och det råder skillnad inte blott
mellan provinser, utan även själva Italien skiftar mellan sina olika delar.
Kampanien frambringar i regel ljusa och slanka oxar, dock inte olämpliga
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att arbeta och bruka jorden med i deras hemprovins. 1.2 Umbrien alstrar
stora och ljusa djur, men även rödaktiga, och inte mindre berömvärda för
sitt kynne än för sina kroppskrafter, Etrurien och Latium kompakta men
starka att arbeta, Apenninerna hårda djur, som uthärdar alla svårigheter
men inte är oävna3 att se på. Då dessa nu är så varierande och olika, bör
den som tänker plöja likväl följa vissa gemensamma och säkra regler, när
han skall köpa djur, och dem har karthagern Mago framställt för oss
så, som jag nu skall återge dem: 1.3 Man bör skaffa sig unga djur, satta,
med kraftiga lemmar, långa, mörka och starka horn, bred panna täckt av
krulligt hår, lurviga öron, svarta ögon och läppar, bred näsa med öppna
näsborrar, lång och muskulös hals, långa dröglappar, som räcker nästan
ner till knäna, stor bröstkorg, bred bringa, rymlig buk, som nästan ser
dräktig ut, långa sidor, breda länder, vågrät och plan rygg eller till och
med sluttande, runda skinkor, kraftiga och raka ben men hellre kortare
än längre och inte med fula knän, stora klövar, lång och borstig svans,
tät och kort hårrem på hela kroppen och av röd eller mörkbrun färg och
mycket mjuk, när man rör vid dess kropp.

2. Om att köra in oxar
2.1 Unga djur av detta utseende bör man, medan de ännu är späda, vänja

vid att bli behandlade med handen och att bindas vid krubborna, så att
det inte blir så mödosamt att tämja dem och därtill mindre riskabelt.
Det är emellertid olämpligt att tämja unga stutar före deras tredje år eller
efter deras femte, eftersom den förra åldern är alltför späd, den senare redan mycket motspänstig. De, som hämtas in otämjda från hjorden, skall
man dock tämja på följande sätt. 2.2 Först av allt bör ett rymligt stall
ställas i ordning, där tämjaren lätt kan arbeta och varifrån han kan ta
sig ut utan risk. Framför stallet bör det inte finnas några trånga passager
utan antingen ett fält eller en vidöppen väg, så att ungdjuren har fritt
utrymme att springa ut, då de släpps lösa, och inte skrämda trasslar in sig
i träd eller något annat, som är i vägen, och skadas av det. 2.3 Inne i stallet bör det finnas rymliga spiltor, och upptill bör bjälkar fästas på tvären
som en sorts ok på sju fots [2,1 m] höjd över golvet, vid vilka ungdjuren
kan bindas. Välj sedan, då du avser att börja med tämjandet, en dag som
är bra ur vädersynpunkt och med hänsyn till religiösa bruk, börja tidigt
på morgonen och bind om ungdjurens horn med rep av hampa. 2.4 De
snaror, med vilka de hålls fångna, bör vidare vara lindade med ulliga fällar, så att inte deras ömtåliga pannor under hornen tar skada. Då man
därefter fångat djuren, skall man föra dem till stallet och binda dem vid
pålar, så att de bara har liten rörelsefrihet och står ganska långt från
varandra, så att de inte skadar varandra, då de kämpar emot. Om de är
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alltför omedgörliga, skall man dock låta dem vara i fred en dag och en
natt, medan de rasar av sig. Då de släppt sin ilska, skall de föras ut tidigt,
så att dels flera, som följer efter dem bakifrån, kan hålla dem tillbaka
med tjuder, dels en man, som går före med en klubba av pilträ, då och då
med lätta slag kan hålla tillbaka deras utfall.
2.5 Om oxarna är fridsamma och lugna, går det bra att antingen samma dag, som man bundit upp dem, föra ut dem före kvällen och lära dem
att gå en <romersk> mil [1,5 km] lugnt och utan rädsla. Då man fört dem
tillbaka hem, skall man binda dem stramt vid pålarna, så att de inte kan
röra sig med huvudet. Då först skall man nalkas de bundna djuren varken
bakifrån eller från sidan utan framifrån, lugnt och med något vänligt tilltal, så att de vänjer sig vid att se någon komma, och sedan gnida dem om
näsborrarna, så att de vänjer sig vid lukten av människa. 2.6 Därpå är det
lämpligt att stryka dem över hela ryggen och fukta dem med vin, så att de
blir mer förtrogna med oxdrivaren, och även sträcka ner handen mot buken och under låren, så att dels de inte senare blir rädda för den sortens
beröring, dels man tar bort de fästingar, som ofta sätter sig på låren. Då
detta sker, bör oxtämjaren stå vid sidan, så att han inte kan träffas av klöven. 2.7 Spärra sedan isär käkarna, dra ut tungan, gnid in hela munnen
och gommen med salt, för in klumpar om ett skålpunds [327 g] vikt av
salt fett i svalget på djuret och häll en sextarius [0,55 l] vin genom ett horn
in i gapet på djuret. Genom dessa välvilliga behandlingar tämjs nämligen
djuren på ungefär tre dagar och accepterar på fjärde dagen att få ett ok,
vid vilket en gren är fästad i stället för en tistelstång. Ibland lägger man
också på en viss tyngd för att genom större belastning undersöka hur
tåliga de är vid arbete. 2.8 Efter försök av detta slag skall de spännas för
en tom vagn och så småningom föras ut på längre turer med last. Då de
tämjts på detta sätt, bör de därpå vänjas vid plogen, men då på en redan
upplöjd åker, så att de inte genast blir skrämda av det hårda arbetet eller
trycker ihop sina ännu späda halsar av att skära i hård jord. Hur oxdrivaren skall hantera oxen under plöjningen har jag dock beskrivit i första
boken. Man måste se till att oxen inte kommer åt någon med klöven eller
hornet under tämjningen, ty om man inte ser till detta, kan man aldrig
ta ur dem detta felaktiga beteende, hur man än försöker.
2.9 Jag ger dock råd om hur det där skall göras, om det inte finns några
äldre djur. Det finns dock en lättare och säkrare metod att tämja, som
jag tillämpar på mina gods. Ty då jag vänjer ett ungt djur vid vagnen eller plogen, sätter jag det starkaste och tillika det lugnaste av de tämjda
djuren tillsammans med det otämjda, och det djuret både håller tillbaka
det unga, om detta rusar på, och manar på det, om det sackar efter.
2.10 Om man å andra sidan inte drar sig för att göra ett ok, med vilket
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tre kan okas ihop, kommer man genom en sådan anordning att uppnå,
att även motspänstiga oxar inte vägrar de tyngsta arbetena. Då en lat oxe
okas som den mellerste mellan två äldre och sedan plogen sätts i mjuk
jord och spannet tvingas framåt, finns det nämligen ingen möjlighet att
sätta sig över befallningarna, ty om den vild störtar fram, hålls den tillbaka av de båda andras kontrollerande kraft, om den stannar upp, kommer
den även mot sin vilja att följa med de två andra, när de går framåt, och
om den försöker lägga sig ner, så hålls den uppe av de två andra, som är
starkare, och släpas med. På grund av detta lägger den alltid av nödtvång
av med sin motspänstighet och förs med blott några få rapp fram till att
tåla att arbeta.
2.11 Även efter tämjningen förekommer det, att en oxe av det mildare
slaget lägger sig ner i fåran. Honom anser jag skall man korrigera inte
med grymhet utan med en strategi. Ty de, som anser att detta fel rät�tare kan avlägsnas med stick, facklor eller andra plågsamma medel, är
ovetande om den verkliga orsaken, eftersom oxens envisa motspänstighet
oftast tröttar ut den, som visar sin vrede mot den. Därför är det nyttigare
att i stället för att misshandla oxens kropp hellre korrigera en oxe, som
lägger sig ner, med hjälp av hunger och törst, ty naturliga begär tar bättre
på honom än hugg och slag. 2.12 Om oxen alltså har lagt sig ner, är det
nyttigast att så binda ihop hans fötter med rep, att han varken kan stå
eller gå och därför inte heller beta, och därefter kommer han att upphöra
med sin lättja, tvingad av brist på mat och av törst. Detta är dock mycket
sällsynt bland djuren här i trakten, och i allmänhet är en oxe från trakten
mycket bättre än en främmande, ty den påverkas inte av något byte av
vatten, foder eller klimat eller störs av traktens förhållanden så som den,
som från släta och öppna trakter flyttas till bergiga och besvärliga eller
från bergstrakter ner på slätt. 2.13 Då man tvingas att hämta oxar längre
bortifrån, måste man därför även se till att de förs över till trakter, som
liknar dem de kom ifrån. Likaså bör man ge akt på att man inte okar ihop
en, som i kroppsform eller kroppskrafter är underlägsen, med en som
är starkare, ty olikheter i båda dessa avseenden medför, att den svagare
snabbt går under.
2.14 De sinnelag hos denna boskap anses berömvärda, som är snarare
fridsamma än häftiga men inte slöa, och vidare att de respekterar slag
och tillrop men dock litar på sina krafter, inte blir skrämda av ljud eller
av vad de ser eller är rädda för att gå ner i floder eller ut på broar, samt att
de är glupska på att äta en stor mängd foder men långsamma i att idissla.
Ty de, som idisslar långsamt, smälter maten bättre och skyddar därför
sina kroppskrafter bättre mot avmagring än de, som gör det snabbt.
2.15 Det är dock lika mycket oxdrivarens fel att oxen blir fet som att den
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blir mager. Ty ett arbetande djurs kroppsbyggnad bör vara lämplig och
medelgod och därtill kraftig, vad angår senor och muskler, men inte diger av fett, så att den inte tyngs ner vare sig av sin egen kropps tyngd eller
av mödorna i arbetet.
Eftersom jag nu framlagt, vad man skall eftersträva, när man köper
och tämjer oxar, skall jag ge råd om hur de skall skötas.

3. Om omsorgen och utfodringen av dem
kap. 3

3.1 Oxar skall under varma perioder vistas utomhus, under kalla under

tak. Därför skall man för deras stall under vintern förbereda halm, som
under augusti månad skall skäras inom trettio dagar efter det skörden
avslutats och därpå läggas i en hög. Denna skärning är nyttig både för
boskapen och för åkern. Fälten befrias från busksnår, som i regel utrotas
helt och hållet, om de skärs ner under sommaren vid Hundstjärnans
uppgång, och halm, som läggs under djur, ger mycket gödsel.
Då man gjort i ordning detta på så sätt, skall man också göra i ordning
alla slags foder och lägga ner möda på att inte boskapen magrar av brist
på föda. 3.2 Det finns dock inte bara en metod att rätt utfodra oxar. Ty
om traktens givmildhet ger grönt foder, tvivlar ingen på att detta slags
foder är att föredra framför de övriga, vilket dock inte inträffar på annat
än fuktiga och daggrika platser. Därför är det på just dessa det allra fördelaktigaste att man för varje dagsverke har två par oxar, vilka samtidigt
turas om med att dra plogen och att gå och beta. 3.3 På torrare marker
skall oxarna utfodras i krubbor, i vilka fodermedlen erbjuds efter traktens förhållanden, och då tvivlar ingen om att de bästa är fodervicker,
som bundits till knippor, ’liten vial’ och likaså ängshö. Man underhåller
med mindre framgång dragdjur med hackelse, vilket dock på vissa håll är
det enda som står till buds, och därav gillar man mest den av hirs, därpå
den av korn och därefter även av durumvete, men åt dragdjur, som utför
sitt riktiga mått av arbete, erbjuds korn vid sidan om hackelse.
3.4 Åt oxar anpassas dock fodret efter tiden på året. Under januari
månad är det lämpligt att ge var och en fyra sextarii [2,2 l] mald och i vatten uppblött linsvicker4, blandade med hackelse, eller en skäppa [8,75 l]
uppblött vitlupin eller en halv skäppa [4,4 l] uppblött ’liten vial’ och till
detta hackelse i tillräcklig mängd. Om det är brist på foderväxter, går
det även bra att blanda spolade och torkade vindruvsskal, som är kvar
efter eftervinet, med hackelse. 3.5 Det råder inget tvivel om att dessa
mycket bättre kan ges tillsammans med sina skal, innan de sköljs av, ty
de har kraft av både foder och vin och gör boskapen glänsande, munter
och välgödd. Om man avstår från korn, är en foderkorg med torra löv
om 20 skäppor [175 l] tillräckligt eller 30 skålpund [10 kg] hö eller utan
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någon begränsning gröna blad av lager och stenek. Om traktens resurser
så medger, läggs till detta ollon, och om detta inte ges, tills oxarna blir
mätta, blir resultatet skabb. Om tillgången gör, att priset är lågt, kan
man även ge en halv skäppa [4,4 l] mald bondböna. 3.6 Under februari är
det oftast samma foder. Under mars och april bör man öka på vikten av
hö, under vilken tid man gör första plöjningen, men det är tillräckligt att
ge var och en 40 skålpund [13 kg]. Från 15 april och fram till 15 juni skär
man med rätta grönt foder, och det kan likaså erbjudas på kallare platser
ända fram till 1 juli. Från denna tid ända fram till 1 november, under hela
sommaren och därpå hösten, skall de mättas med löv, men det är inte
nyttigt förrän det mognat av regn eller riklig dagg, och då är almens löv
särskilt lämpligt, därefter askens och efter det poppelns. 3.7 Av sämst
kvalitet är löv av stenek, ek och lager, men de är nödvändiga efter sommaren, om det inte finns andra. Även löv av fikon kan ges med rätta, om det
finns tillgång på det eller det är lämpligt att tukta träden. Stenek är dock
bättre än ek, men då av det slag som inte har taggar5, ty den, precis som
enen, ratas av boskapen på grund av att den sticks. 3.8 Under november
och december skall man ge boskapen under sådden så mycket den vill
ha, och i regel är det tillräckligt för varje djur med en skäppa [8,75 l] ollon
och hackelse så mycket det vill ha eller en skäppa [8,75 l] uppblött vitlupin
eller sju sextarii [4 l] linsvicker, som fuktats med vatten och blandats med
hackelse, eller tolv sextarii [6,6 l] ’liten vial’, som blötts på liknande sätt
och blandats med hackelse, eller en skäppa [8,75 l] vindruvsrester, om
man, som jag sade ovan, blandar i rikligt med hackelse i dem, eller, om
man inte har något av detta, 40 skålpund [13 kg] hö enbart.

4. Fel hos oxarna och botemedel för dessa
4.1 Men det kommer inte att tjäna något till att boskapen blir mätt av

foder, om man inte lägger all noggrannhet på att de är friska till kroppen
och behåller sina krafter, vilka två mål man uppnår genom att frikostigt
under tre dagar ge dem ett preparat, som är sammansatt av i lika delar
malda blad av kapris och stickmyrten samt barr av äkta cypress och som
man låter stå ute med vatten en natt. Detta bör ske fyra gånger om året
vid slutet av våren, sommaren, hösten och vintern. 4.2 Ofta blir man även
kvitt tröghet och kräkningar, om man för ner i gapet på djuret på fastande mage ett helt rått hönsägg och följande dag river blomställningar
av stor vitlök eller vitlök med vin och häller detta i näsborrarna. Det är
heller inte enbart dessa botemedel, som gör djuren friska. Många blandar
fodret med en riklig mängd salt, somliga krossar kransborre med olivolja
och vin, somliga tar späda blad från purjolök, andra tar kornad rökelse,
andra åter tar sävenbom och krossad vinruta, blandar ut det med vin och
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ger det till djuren att dricka som botemedel. 4.3 Många behandlar oxarna
med det gröna av röd hundrova och skidor av linsvicker6, många mal ett
ormskinn och blandar det i vin. Likaså tjänar som medicin även backtimjan, blandad med sött vin, och ’scilla’, som krossats och blötts upp i vatten. Alla dessa nu nämnda vätskor skall ges i doser om tre heminae [0,8 l]
varje dag i tre dagar, och de rensar magen och återställer krafterna, när de
skadliga ämnena rensats bort. 4.4 Särskilt nyttig anses dock olivdräggen
vara, om man blandar den med lika delar vatten och boskapen får vänja
sig vid den. Den kan inte ges i full dos från början, utan först stänker
man lite på fodret, därefter blandas vattnet ut med en liten mängd, därpå
blandas den med lika delar vatten och ges i så stor mängd, som djuren
vill ha.
5.1 Men vid inget tillfälle, och särskilt inte på sommaren, är det nyttigt
att oxarna drivs till språngmarsch, ty det sätter fart på magen eller ger
ofta feber. Man bör också vara noga med att grisar och höns inte kommer fram till oxarnas spiltor, ty om det, som dessa ger ifrån sig, blandas
i fodret, blir det döden för oxarna.
Ett sjukt svin kan åstadkomma en farsot, och då den drabbar en besättning av oxar, måste man genast byta klimat och trakt. Besättningen
bör delas upp i flera delar och föras till avlägsna trakter, och de sjuka
skall hållas skilda från de friska, så att inte något <sjukt djur> kan komma över <till de friska> och smitta ner de övriga. 5.2 Då de därför skall
skickas iväg, bör de föras till sådana trakter, där det inte finns någon
boskap, för att de inte vid sin ankomst skall smitta ner även dessa. Sjukdomar skall dock bekämpas, hur dödliga de än är, och hållas i schack
med särskilda läkemedel. Sålunda skall rötter av ’kranssilja’ och martorn
blandas med frön av fänkål och blötas med varmt vatten med tillsats av
mjöl av rostat och malt durumvete, och med det preparatet skall man
framkalla salivavsöndring hos det sjuka djuret. 5.3 Sedan skall man
blanda en dryck av lika delar tibast, myrra7 och rökelse och lika mycket
blod av en havssköldpadda med tre sextarii [1,7 l] gammalt vin och hälla
det i djuren genom näsborrarna. Denna medicin är det dock tillräckligt
att ge i en mängd om ett och ett halvt uns [41 g] under tre dagar, lika
mycket varje dag, tillsammans med vin. Som ett lätt tillgängligt botemedel har jag även fått anvisning om roten av den ört, som herdarna
kallar consiligo [grön julros]. Den finns i stora mängder på de Marsiska
bergen och är synnerligen hälsobringande för alla djur. Den grävs upp
med vänster hand före soluppgången, ty om den samlats in på det sättet tros den ha större kraft. 5.4 Den lär användas på följande sätt: Med
en kopparnål gör man en ring på bredaste stället på örat, så att det ser
ut som bokstaven O, när blodet rinner. Då detta skett både inifrån och
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från utsidan på örat, sticker man med samma nål genom mitten av den
ritade ringen. Den nyss nämnda roten sätts så in i det hål man gjort, och
då det nygjorda såret riktigt tagit fast roten, håller det den kvar, så att
den inte kan falla bort. Till det örat lockas därpå sjukdomens hela kraft
och det skadliga giftet, tills den del, som är markerad med nålen, faller
bort död och djuret för övrigt skonas med förlust av en mycket liten del.
5.5 Cornelius Celsus råder oss även att hälla in genom näsborrarna blad
av mistel, som malts ner i vin.
Detta bör man göra, om hela boskapshjorden är sjuk, och det som
följer nedan tillämpar man, om enstaka djur är dåliga.

6. Sjukdomar hos oxar
och botemedel för dessa
6.1 Tecken på dålig mage är täta uppstötningar och ljud från magen, ovilja

att äta, spända muskler och matta ögon, varför oxen varken idisslar eller
slickar sig med tungan. Som botemedel använder man två congii [6,5 l]
varmt vatten och därtill 30 små stånd av kål, kokta och behandlade med
vinäger, men en dag skall man avstå från annat foder. 6.2 Somliga håller djuret instängt under tak, så att det inte kan beta. Sedan river man
tillsammans fyra skålpund [1,3 kg] toppskott av mastixbuske och vildoliv
samt ett skålpund [327 g] honung, blandar det med en congius [3,25 l] vatten, som man därpå låter stå ute en natt och sedan häller i gapet på djuret.
Efter en timme lägger man så för djuret fyra skålpund [1,3 kg] uppblött
linsvicker och hindrar det från att dricka något. 6.3 Det är lämpligt att
göra så i tre dagar, så att alla orsaker till det dåliga tillståndet undanröjs.
Ty om man försummar dålig mage, följer både uppblåst mage och en
större smärta i tarmarna, vilken medför att djuren inte intar något foder,
utstöter klagande ljud och inte kan stå stilla på en plats. Den tvingar
dem att ofta lägga sig ner, vältra sig och att ofta röra på svansen. Det
är ett effektivt botemedel att binda den del av svansen, som är närmast
bakdelen, hårt med ett band, hälla i gapet på djuret en sextarius [0,55 l]
vin tillsatt med en hemina [0,27 l] olivolja och därpå driva oxen i rask
takt en och en halv <romersk> mil [2,3 km]. 6.4 Om smärtan håller i sig,
skall man skära runt klövarna, rensa ut innehållet i ändtarmen genom att
sätta in en smord näve där och därpå åter driva den att springa på samma
sätt. Om inte heller detta hjälper, skall man stöta tre torkade getfikon
och ge dem tillsammans med tre fjärdedels sextarius [0,4 l] varmt vatten.
När inte heller denna kur visat några framsteg, stöter man två skålpund
[650 g] blad av stickmyrten, blandar detta med lika många sextarii [1,1 l]
varmt vatten och häller det ur ett kärl av trä ner i gapet på djuret, och
därpå åderlåter man djuret under svansen. Då det runnit tillräckligt,
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stoppar man blodflödet med ett förband av papyrus. Sedan driver man
djuret hårt ända tills det börjar flämta. 6.5 Före åderlåtningen kan man
även tillgripa följande preparat: En tredjedels sextarius [0,18 l] krossad
vitlök blandas med tre heminae [0,8 l] vin, och efter den drycken tvingas
djuret springa. Alternativt river man en sjättedels skålpund [64 g] salt
med tio lökar, blandar i kokt honung och ger djuret detta i tarmen som
stolpiller. Därefter drivs oxen i snabbare takt.
7.1 Värk i magen och tarmarna mildras även av att oxen ser några som
simmar och då särskilt en anka. Om ett djur, som har ont i buken, får se
en sådan, befrias det snabbt från sina plågor. Samma anka botar genom
sin blotta åsyn med större framgång mulåsnor och hästar. Ibland hjälper
å andra sidan ingen medicin, utan det blir dysenteri8, som kännetecknas
av en blodig och slemmig avföring från magen. 7.2 Som botemedel tjänar
15 kottar från äkta cypress, lika många galläpplen och mycket gammal ost
i samma vikt som båda dessa, och då dessa <ingredienser> stötts ihop <i
en mortel>, blandar man i detta in fyra sextarii [2,2 l] surt vin. Detta ges
i lika doser under en fyradagarsperiod, och toppskott av mastixbuske,
myrten och vildoliv bör inte saknas. Diarré tar på kroppen och krafterna
och gör oxen oduglig till arbete. Då denna inträffar, skall oxen hindras
från att dricka under två dagar och första dagen även hållas borta från
foder. 7.3 Därefter skall man dock ge den toppskott av vildoliv och rör
samt likaså bär av mastixbuske och myrten. Tillgång till vatten skall man
inte bereda mer än mycket sparsamt. Det finns de som finfördelar ett
skålpund [327 g] späda blad av lager och grå helgonört9 i samma mängd
med två sextarii [1,1 l] varmt vatten och så häller detta i svalget på djuret
samt lägger för det samma födoämnen, som jag ovan sade. 7.4 Somliga
torkar två skålpund [650 g] vindruvsskal, mal detta med lika många sextarii [1,1 l] strävt vin och ger djuret att dricka som medicin, när all annan
vätska tagits undan, och de lägger likaledes fram toppskott av de nämnda
träden. Om däremot avföringen från magen inte är forcerad och det inte
heller finns någon värk i tarmar eller mage, men djuret avstår från föda,
ofta sänker huvudet och blundar samt tårar rinner ur ögonen och var
från näsan, skall man bränna mitt i pannan ända ner till benet och skära
bort öronen med en kniv. Medan de sår man gjort med eld läks, är det
lämpligt att gnugga dem med gammal urin från oxar, men de sår, som
skurits upp med en kniv, helas bättre med tjära och olivolja.
8.1 Djuren brukar också få motvilja mot att äta av sjukliga utväxter på
tungan, vilka veterinärerna kallar ranae [grodor]. Dessa skärs bort med
en kniv och såren gnids med salt, som malts med vitlök i lika mängd,
tills man framkallar slem och detta rinner fram. Då sköljs munhålan
med vin och efter en timme ger man djuret grönfoder eller blad, tills de
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gjorda såren ärrats. 8.2 Om djuret dock inte haft grodor och inte heller
diarré men ändå inte är intresserat av foder, är det bra att hälla krossad
vitlök med olivolja genom näsborrarna eller gnida svalget med salt och
sommarkyndel eller bestryka samma kroppsdel med krossad vitlök och
pasta av fisk, men detta bör göras endast om det inte finns något annat
symptom på något onormalt.
9.1 En oxe, som har feber, bör man hålla borta från foder en dag och
följande dag åderlåta den lite under svansen på fastande mage och efter
en timme blanda 30 kokta stånd av kål av måttlig storlek i olivolja och
garum som en salivretande medicin, och så ge den detta på fastande mage
som foder under fem dagar. Dessutom skall man erbjuda den toppar av
mastixbuske eller olivträd eller de allra spädaste bladen och skotten av
vinranka. Vidare skall man med en svamp torka läpparna och ge den
kallt vatten att dricka tre gånger om dagen. 9.2 Denna behandling bör göras inomhus, och djuret bör inte släppas ut förrän det tillfrisknat. Tecken
på feber är rinnande ögon, tungt huvud, slutna ögon, rinnande saliv från
munnen samt mer långdragen och något hindrad andhämtning, ibland
till och med förenad med visst ljud.
10.1 En nyligen uppkommen hosta botas bäst med ett preparat på
kornmjöl, som stimulerar saliven. Ibland är det bättre med finskuret
gräs med en tillsats av malda bondbönor. Även två sextarii [1,1 l] linser,
som tagits ur sina skidor och malts fint, blandas med varmt vatten, och
den gröpe som blir hälls i djuret genom ett horn. Gammal hosta botas
av två skålpund [650 g] isop, som blötts upp i tre sextarii [1,65 l] vatten.
Ty den medicinen rivs fint och ges tillsammans med fyra sextarii [2,2 l]
fint malda linser, som jag sade, som en salivretande medicin, och därefter
hälls vattnet med isopen i genom ett horn. 10.2 Även saften av purjolök med olivolja eller själva fibrerna, sammanrivna med kornmjöl, är ett
botemedel. Rötterna av samma växt, noggrant rengjorda och krossade
tillsammans med mjöl av durumvete samt givna åt djuret på fastande
mage, löser upp den mest ingrodda hosta. Samma verkan har linsvicker,
som malts utan sina skidor tillsammans med rostat korn och därpå förts
in i svalget som en salivretande medicin.
11 En varböld skärs bättre upp med en kniv än med medicin. Sedan
varet tryckts ut, sköljs den hålighet, som innehöll detta, med varm urin
från oxar och förbinds därpå med ett bandage, indränkt med flytande
tjära och olivolja. Om det inte går att lägga på ett bandage, droppar man
emellertid med ett hett järn in talg från get eller oxe. Somliga sköljer den
sjuka punkten, när de bränt den, med gammal urin från människa och
smörjer därpå in den med en blandning av lika delar okokt flytande tjära
och gammalt djurfett.
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12.1 Blod, som anhopats i fötterna, medför hälta. Då detta inträffar,

skall man genast titta på klöven. Rör man den, känner man förhöjd
temperatur, och oxen tillåter inte att man trycker hårt på den skadade
kroppsdelen. Om blodet däremot ännu finns ovanför klövarna uppe i
benet, sprids det ut genom en noggrann massage eller, om det inte hjälper, avlägsnas det genom ett snitt. Om det å andra sidan redan kommit ner till klövarna, öppnar man med en kniv försiktigt mellan två tår.
12.2 Därefter lägger man på bandage, indränkta med salt och vinäger,
samt klär foten med en sko av espartogräs. Stor omsorg läggs på att oxen
inte sätter ner foten i vatten och att den har en torr stallplats. Om inte
detta blod avlägsnas, kommer det att bildas en blodblåsa, och om det blir
varbildning i den, kommer det att ta tid att bota den. Först skall man
skära runt om den med kniven, så rena den och därpå bota den genom
att man först lägger på trasor indränkta med vinäger, salt och olivolja och
därefter gammalt djurfett och talg av get, som kokats ihop i lika delar.
12.3 Om blodet finns i nedre delen av klöven, skär man av yttersta delen
av själva klöven ända in till levande vävnad och släpper så ut blodet, varpå
foten lindas med bandage och skyddas av en sko av espartogräs. Mitt
på klöven nerifrån räknat är det inte lönt att öppna, om det inte redan
blivit en varböld på det stället. Om oxen haltar av muskelvärk, skall man
massera knäna, läggarna och benen med olivolja och salt, tills värken
försvinner.
12.4 Om knäna svällt upp, skall de behandlas med varm vinäger, och
man skall lägga på frö av lin eller hirs, som malts och blötts upp i honungsvatten. Även svampar, som blötts upp i varmt vatten, pressats ur
och därpå bestrukits med honung, fästs med fördel på knäna och omges
med bandage. Om det är en vätskeansamling under svullnaden, lägger
man på en surdeg eller kornmjöl, som kokats i russinvin eller honungsvatten, och när sedan varbölden mognat, öppnas den med kniven. När
den så avlägsnats, behandlas den med bandage så, som jag beskrivit ovan.
12.5 Som Cornelius Celsus anger, kan även roten av madonnalilja, ’scilla’
med tillsats av salt, den blodstillande ört, som grekerna kallar polygonum
[trampört], eller kransborre rena det som man öppnat med kniven. Nästan alltid är det nämligen så, att all värk i kroppen, som inte är förenad
med något sår, i tidiga skeden avhjälps bättre med omslag, men om den
är gammal, bränner man och häller sedan smör eller fett från get över
det brända stället.
13.1 Skabb lindras, om man gnider den med krossad vitlök, och med
samma medel botas ett bett av en galen hund eller varg, vilket dock botas
lika bra genom att man lägger gammal salt fisklake på såret. Mot skabb
finns en annan medicin, som är effektivare: Kungsmynta och svavel stöts
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och kokas tillsammans med olivdrägg, olivolja och vinäger. Då det är
ljumt, strör man finmald alun över. Denna salva gör bäst nytta, om man
lägger på den, när solen är het. 13.2 Mot sår hjälper malda galläpplen och
lika mycket saften av kransborre tillsammans med sot. Det finns också
en allvarlig sjukdom hos nötboskapen – lantbrukarna kallar den coriago
– som yttrar sig i att skinnet hänger så fast vid djurets rygg att man, när
man tar i det med händerna, inte kan lyfta det från benen. Detta inträffar
endast, när djuret antingen av någon sjukdom blivit utmärglat, förkylt sig
av att ha blivit svettigt under arbete eller blött av regn under en börda.
Eftersom detta är allvarliga åkommor, måste man se upp så att man, när
oxarna kommit in från arbetsdagen, stänker vin på dem, medan de ännu
är varma och flämtar, samt för in kakor av fett i deras svalg. Om dock den
sjukdom jag nämnde fått fäste, är det bra att koka lager och värma ryggarna med den, när den är varm, samt genast bearbeta djuret med mycket
olivolja och vin samt på alla håll ta tag i och dra i skinnet. Detta sker bäst
utomhus i brännande sol. Somliga blandar olivskal10 med vin och fett och
använder det som botemedel efter de omslag jag nämnde.
14.1 Även den sjukdomen är allvarlig, som gör att lungorna blir såriga.
Därav följer hosta, avmagring och till sist lungsot, och för att inte dessa
skall leda till döden, sätter man roten av grön julros, så som jag ovan
lärt ut, i ett hål i örat på djuret och blandar sedan saften av purjolök,
ungefär en hemina [0,27 l], med lika delar olivolja och ger det att dricka
i flera dagar tillsammans med en sextarius [0,55 l] vin. 14.2 Ibland gör
en svullnad i gommen att oxen inte vill äta, ofta drar djupa andetag och
ser ut som om den hänger med huvudet. Det är då bra att med kniven
göra ett sår i gommen, så att blodet rinner ut, och därpå ge linsvicker,
som tagits ur skidorna och blötts upp, grönt löv eller annat mjukt foder,
medan gommen läks.
14.3 Om oxen skadat halsen under arbetet, är det närmaste botemedlet
att göra en åderlåtning ur örat eller, om man inte väljer detta, att riva den
ört, som kallas avia [vanlig korsört], tillsammans med salt och lägga på
det. Om halsen är böjd åt sidan och hänger ner, skall man se efter åt vilket håll den viker av, och göra åderlåtningen vid motsatta sidans öra. Det
blodkärl, som tycks vara det största i örat, skall först slås med en pinne,
och då det sedan svällt upp av slaget skärs det upp med kniven. Följande
dag tappar man åter ur mer blod på samma ställe, och oxen får två dagars
frihet från arbete. På tredje dagen börjar man med en lätt uppgift, och
därpå återför man gradvis djuret till normala förhållanden. 14.4 Om däremot halsen inte böjs neråt åt någondera sidan utan har svällt upp mitt
på, gör man åderlåtningen ur båda öronen. Då blodet inte tappats ur
inom tre dagar, efter det att oxen skadats, sväller halsen upp och musk-
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lerna ansträngs, och den förhårdnad, som följer av detta, gör att djuret
inte tål oket. 14.5 Mot ett sådant fel har jag märkt att det är lämpligt
med ett preparat gjort på flytande tjära, oxmärg, gettalg, gammalt djurfett och gammal olivolja, som blandats i lika delar och fått koka. Denna
medicin skall användas på följande sätt: Då oxen okas av efter arbetet,
blöts svullnaden med vatten från den damm, varur oxen dricker, varpå
den gnuggas med nämnda preparat och smörjs in. 14.6 Om den helt och
hållet vägrar att ta oket på grund av svullnaden på halsen, skall man låta
den vila från arbetet några dagar, och därpå skall halsen gnuggas med
kallt vatten och smörjas med silverglans. Men Celsus råder till att stöta
och på den svullna halsen lägga den ört, som kallas avia [vanlig korsört],
som jag sade ovan. Vårtor, som stör halsen, är till mindre besvär, ty de
avhjälps lätt med olivolja, som man häller på genom en brinnande låga.
Det är dock en bättre metod att se till att det inte uppkommer sådana
eller att halsarna inte blir hårlösa, ty de blir inte kala på något annat sätt
än att halsen blivit våt under arbetet av svett eller regn. När detta inträffar, skall man därför strö gammalt malt tegel på djurens nackar, innan de
okas av, och därefter gnida dem med olivolja, när de torkat.
15.1 Om djuret skadat en fot eller en klöv på plogen, skall man veckla in
hård tjära och djurfett tillsammans med svavel i nyskuren ull och bränna
in det i såret med ett glödande järn. Samma preparat gör utmärkt verkan, när man tagit bort det vassa föremålet, om oxen råkat trampa på
en spetsig gren eller skadat en klöv på en vass skärva eller sten. Om den
dock blivit djupare skadad, skär man runt den lite vidare med kniven och
bränner den så, som jag angav ovan. Därefter behandlas den under tre
dagar med att man häller på vinäger och ger den en sko av espartogräs.
15.2 Om oxen skadat ett ben på plogen, lägger man likaledes på [saften
av] fetbladstistel11, den som grekerna kallar tithymallus, blandad med salt.
Om fötterna nötts av på undersidan, tvättas de med varm urin från oxar,
och därefter tänder man eld på en knippa ris och tvingar oxen att ställa
sig i den varma askan, när elden just falnar, och dess klövar smörjs med
flytande tjära blandad med olivolja eller djurfett. Dock kommer dragdjuren att halta mindre om man, när man okat av dem efter arbetet, sköljer
deras fötter med rikligt med kallt vatten och därpå gnuggar bakbogarna,
hårkransarna och själva mellanrummet, där oxens fot är delad, med gammalt djurfett.
16.1 Oxen drar ofta bogen ur led på grund av ansträngningen av en
längre marsch eller när den under första plöjningen kämpar med hårdare
jord eller en rot som kommit i vägen. Då detta inträffar, skall man åderlåta oxen på frambenen. Om den skadat höger skuldra, åderlåter man
på vänster sida, och på vänster sida, om höger skuldra skadats. Om den
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skadat båda mer allvarligt, skall man göra åderlåtning även på bakbenen.
16.2 Om hornen brutits, skall man lägga på bandage av tyg, indränkt med
salt, vinäger och olivolja, och när de bundits om, skall samma ämnen hällas på under tre dagar. På fjärde dagen lägger man på fett, som blandats
ut med lika delar flytande tjära och pinjebark, och till sist, när det redan
bildas ett ärr, gnider man in sot.
Sår, som försummats, brukar vidare vimla av larver, och om man på
morgonen sprutar kallt vatten på dessa, drar de ihop sig av kylan och faller av. Om de inte kan avlägsnas på detta sätt, mal man kransborre eller
purjolök och lägger på detta, blandat med salt. Detta dödar dessa djur
mycket snabbt. 16.3 När såren renats, skall man dock genast lägga på bandage med tjära, olivolja och gammalt djurfett, och man skall dessutom
smörja runtom såren med samma preparat, så att de inte attackeras av
flugor, som orsakar larver, om de sätter sig i såren.
17.1 Även ett bett av en orm är dödligt, och så är även gifter från mind
re djur. Ty både huggormar och ödlor tillfogar ofta oxen bett, när den på
betet oväntat lägger sig på dem och de då pressas av oxens tyngd. Även
en näbbmus, som grekerna kallar mygale, medför en inte ringa skada, fast
dess tänder är mycket små. Gift från huggorm motverkar man genom att
snitta upp bettet med kniven och därpå lägga den växt som kallas personatia [stor kardborre], mald och tillsatt med salt. 17.2 Mer nytta gör dock
den krossade roten av samma växt eller om man hittar sårväppling, bäst
den som växer i oländig terräng, med stark lukt och inte olika bitumen.
Därför kallar grekerna den för asfalteion, men vi kallar den taggig klöver
[sårväppling], ty den växer med långa och håriga blad och har en kraftigare stängel än rödklövern. 17.3 Saften från denna växt, blandad med vin,
hälls i svalget, och bladen själva, som malts tillsammans med salt, bildar
ett grötomslag. Om årstiden inte medger, att man har tillgång till denna
växt, ges dock som dryck dess insamlade frön, uppblandade i vin, och
på såret lägger man dess rötter, malda med stänglarna, blandade med
kornmjöl och salt samt uppblötta i honungsvatten. 17.4 Det blir också en
verksam medicin, om man mal späda skott av ask, fem skålpund [1,6 kg],
med lika mycket vin och två sextarii [1,1 l] olivolja och häller den ur detta
pressade saften i svalget, och likaså om du lägger toppskott av samma
träd, rivna med salt, på den skadade kroppsdelen.
Ödlebett orsakar svullnad och varböld, och så gör också bettet av
näbbmusen, men skadan av den förra botas med en kopparnål, om man
tar hål på det skadade stället och smörjer det med kimolsk lera blandad
med vinäger. 17.5 Näbbmusen botar den skada den gjort med sin egen
kropp. Djuret dödas nämligen genom att sänkas ner i olivolja och mals
sedan, när den jäst sönder, och med detta preparat smörjer man då och
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då näbbmusens bett. Om man dock inte har någon sådan och en svullnad visar skada av tänder, mal man spiskummin och tillsätter lite flytande tjära och lite djurfett, så att det får en konsistens som grötomslag.
17.6 Lägger man på detta, avvärjer man faran. Om det däremot uppstår
en varböld, innan man hunnit åtgärda svullnaden, är det bäst att snitta
upp anhopningen med ett glödande järn, bränna bort allt det skadliga,
som finns inuti, och därpå smörja det med flytande tjära, tillsatt med
olivolja. Man brukar också omge det levande djuret [näbbmusen] självt
med krukmakarlera, och när det torkat hänger man det om halsen på
oxen. Detta gör boskapen immun mot bettet från näbbmus.
17.7 Fel på ögonen botas oftast med honung. Ty om de svullnat upp,
blöter man mjöl av durumvete med honungsvatten och lägger på det. Om
det är en vit fläck i ögat kan man mildra åkomman med spanskt bergssalt, ammoniaksalt eller kappadokiskt salt, som malts fint och blandats
i honungen. Ett malt skal av bläckfisk, som tre gånger om dagen lagts
på ögat genom ett litet rör, har samma verkan, och så även den rot som
grekerna kallar silphion, de flesta på vårt språk dock laserpitium [’stinkfloka’]. 17.8 Till hur stor mängd som helst av detta sätts en tiondel ammoniaksalt och detta mals jämnt och förs in i ögat på liknande sätt. Eller
också rensas denna åkomma ut av samma rot, krossad och pålagd som
en salva tillsammans med olja av mastixbuske. Rinnande ögon botas av
kornmjöl, som blötts upp i honungsvatten och lagts på ögonlocken och
ögonen. Fröna av vildmorot och saften av åkerrättika, uppblandade med
honung, lindrar smärtor i ögonen. 17.9 Varje gång man använder honung
eller någon annan saft som behandling, skall man dock smörja kring ögat
med flytande tjära, blandad med olivolja, så att oxen inte ansätts av flugor.
Sötman och lukten av honung och de andra verksamma beståndsdelarna
får inte blott dessa utan även bina att komma flygande.
18.1 Ibland medför även en blodigel, som slukats med vattnet, stor fara.
Den sätter sig i svalget på oxen, suger blod och stänger vägen för fodret,
när den växer. Om den sitter på ett så svårt ställe, att den inte kan tas
bort med handen, måste man föra in ett ihåligt redskap eller ett strå av
rör och på det sättet hälla in varm olivolja, ty när blodigeln träffats av
oljan släpper den genast. 18.2 Man kan också genom röret föra in lukten
av en bränd lus, som lagts på elden och då bildat rök. Den fångar röret
upp och leder ända fram till blodigeln, och röken kommer att driva bort
den fastsittande igeln. Om igeln däremot håller sig fast i magen eller
tarmen, dödas den genom att man genom en tratt häller in varm vinäger.
Även om jag nu angivit, att dessa botemedel skall användas på oxar, råder
det inget tvivel om att de flesta av dem passar även till alla sorters större
husdjur.

bok 6.19.1–6.22.1
19.1 Man skall dock även ställa i ordning ett hjälpmedel, där man kan

stänga in lastdjur och oxar för behandling, så att dels de, som sköter om
dem, har närmare tillträde till djuren, dels fyrfotingen vid själva behandlingen inte avvisar de botande åtgärderna genom att dra sig undan. En
sådan anordning, <en spärrfålla>, ser ut som följer: Ett stycke mark, som
är nio fot [2,7 m] långt och på bredden i ena ändan är två och en halv fot
[75 cm], i den andra fyra fot [1,2 m], täcks med ekplankor. 19.2 Vid denna
yta sätts fyra raka störar om sju fots [2,1 m] längd på båda sidorna. Dessa
slås ned precis i de fyra hörnen och är hopfogade allesammans inbördes
med sex horisontella plankor liksom balkar, så att man bakifrån, där den
är bredare, kan föra in djuren liksom i en grotta och de sedan inte kan
gå ut åt andra hållet, eftersom tvärställda bräder hindrar detta. Vid de
två främsta störarna fästs en stadig tvärbjälke, till vilken dragdjuren kan
bindas med grimma eller oxarnas horn surras och där man även kan sätta
fast ett halsjärn, så att halsen fixeras av sprintar som går ner genom hålen, när djuret stuckit in sitt huvud. Kroppen, snarad och utspänd, binds
vidare vid stolparna och är så tillgänglig för undersökning av den, som
skall utföra behandlingen, utan att djuret kan röra sig. Denna spärrfålla
kan användas för alla större fyrfota djur.
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20. Om tjurar och kor
20 Eftersom jag sagt tillräckligt om oxarna, skall jag nu rätteligen be-

handla tjurar och kor. Jag menar, att de tjurar är att föredra, som har
stora kroppar och milda sinnen samt är i medelåldern. I övrigt skall man
iaktta ungefär detsamma, när det gäller att välja dessa, som när det gällde
oxar, ty en god tjur är inte på något annat sätt olik en kastrerad än att den
har vildare ansikte, livligare utseende, kortare horn, en nacke som är mer
svällande och så stor, att den är större delen av kroppen, samt buken lite
mer indragen, så att den blir rakare och mer hanterlig vid betäckningen
av korna.
21 De kor, som är att föredra, är höga och långa, med stor buk, breda
pannor, svarta och stora ögon, vackra, släta och mörka horn, öron med
hår, sammanträngda käkar, vida dröglappar och långa svansar, måttliga
klövar och korta ben. Även i övrigt skall man eftersträva detsamma hos
korna, som hos tjurarna, och särskilt att de är unga, ty när de kommit
över tio års ålder, är de oanvändbara till avel. Återigen kan de inte betäckas, när de är yngre än två år. Om de dock blivit dräktiga dessförinnan, bör man ta bort kalven och därpå tömma juvret under tre dagar, så
att de inte får ont av det, och därefter inte mjölka längre.
22.1 Man måste också se till att varje år mönstra djuren, precis som
med övriga hjordar av boskap. Ty utarbetade och gamla, som slutat få
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avkomma, skall tas bort, och särskilt skall gallkorna, som annars tar de
fruktsammas plats, avlägsnas eller tämjas till att dra plogen, eftersom
de på grund av sin sterila livmoder är lika tåliga för ansträngning och
arbete som unga stutar. 22.2 Ett dragdjur av detta slag, <en ko>, vill ha
soliga vintrar vid havet men på sommaren de skuggigaste skogarna och
bergen samt högt belägna snarare än plana betesmarker. Ty det betar
bättre i örtrika skogar, buskage och snår, eftersom dess klövar härdas
av torr och stenig terräng, och det vill inte ha floder och sjöar så mycket
som konstgjorda sjöar, eftersom dels flodvattnet, som i regel är lite kal�lare, driver bort fostret, dels regnvattnet är sötare. Kor är dock mer tåliga
mot alla sorters yttre kyla än hästar och övervintrar därför med lätthet
utomhus.
23.1 Inhägnaderna bör göras med gott om plats, så att inte en ko på
grund av brist på plats råkar trycka ut en annan kos foster och så att en
svagare kan undvika stötar från en starkare. Hägnen bör vara lagda med
mark av sten eller grus, inte utan fördel även av sand, de förra därför att
de avvisar regnvattnet, den senare eftersom den snabbt suger upp regnet
och släpper igenom det. Båda bör dock vara sluttande, så att vattnet rinner undan, och vetta åt söder, så att de lätt hålls torra och inte är utsatta
för kalla vindar. 23.2 Det är dock lätt att sköta en betesmark, ty för att
växterna skall komma upp bättre skall den brännas av vid slutet av sommaren. Detta återskapar <förutsättningarna för> de späda växterna, när
de täta snåren bränts bort12, och håller nere buskarna, som annars skulle
växa på höjden. Djuren själva mår också bra av att man strör ut salt intill
inhägnaden på stenar och vattenrännor, och till det söker de sig gärna,
mätta på att beta, när herden liksom ger tecken till återtåg. 23.3 Ty även
det bör alltid ingå i kvällsrutinen, att djuren vänjer sig vid att söka sig
tillbaka till inhägnaden vid ljudet av ett vallhorn, om nu något djur dröjer sig kvar i skogen. Ty endast en sådan hjord kan överblickas och dess
storlek bevaras, som liksom i militär ordning hålls innanför hägnets fasta
väggar. Man tillämpar dock inte samma typ av befälsföring på tjurarna,
som får lita på sina krafter, ströva fritt i skogarna och ha möjlighet att
fritt komma och gå, och som man inte kallar hem annat än för att betäcka korna.
24.1 Av tjurarna skall de, som är yngre än fyra år eller äldre än tolv år,
hindras från tjänst i aveln, de förstnämnda, eftersom de under ett slags
pojkår avses föga lämpade att avla god avkomma, de sistnämnda, därför
att de är uttröttade av hög ålder. Under juli månad skall man i regel
bereda tjurarna tillgång till korna, så att dessa föder de kalvar, som då
avlas, följande vår när betesmarkerna redan växt upp igen. 24.2 De går
nämligen dräktiga tio månader. De tar inte emot någon tjur på uppma-
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ning av någon herde utan av egen drift, och deras naturliga böjelser gör
sig också gällande vid ungefär den tiden, eftersom djuren ätit sig mätta av
vårbetet och då glada lever ut i lust och åtrå. Om däremot någon ko avvisar tjuren eller tjuren inte försöker, väcker man deras åtrå på samma sätt,
som jag nedan skall beskriva för motsträviga hästar, nämligen genom att
föra lukten av könsdelar till deras näsor. 24.3 Man skall också minska på
fodergivorna för korna vid tiden för betäckningen, så att de inte blir för
feta och därför sterila, och tjurarna skall man ge mera, så att de betäcker
bättre, och det räcker med en tjur för femton kor. Då tjuren kommit
upp på en kviga, kan man av säkra tecken avgöra, vilket kön den avlat,
ty om den hoppar ner till höger är det säkert, att den avlat en tjurkalv,
och om till vänster, en kvigkalv. Att detta stämmer är säkert endast när
en ko som blivit betäckt efter ett enda språng sedan inte tar emot någon
tjur. Detta händer dock ganska sällan. 24.4 Även om den blivit med kalv,
har den nämligen inte tillfredsställt sin lust. Så mycket betyder även hos
boskap lockelserna av ren njutning utöver naturens begränsningar.
Det råder dock inget tvivel om att man kan föda upp en kalv varje år,
om det finns gott om foder. När det är brist på detta, skall man däremot
göra det vartannat år, vilket man särskilt skall göra, där korna deltar
i arbetet på gården, så att årskalvarna kan få mjölk och en dräktig ko
inte samtidigt belastas av bördan av arbete och av foster. Om man inte
stöttar kon med foder, när den fött sin kalv, tröttas den ut av arbete, hur
god mjölkko den än är, och får inte mjölk till kalven. 24.5 Därför skall
man ge en ko, som fått kalv, färsk busklusern, rostat korn och uppblött
linsvicker, och en liten kalv skall ges att dricka rostad och mald hirs, som
blandats i mjölk. Till detta ändamål är dessutom korna från Altinum
bäst, vilka den traktens inbyggare kallar cevae. De är lågväxta och ger
mycket mjölk, varför man tar bort deras egna kalvar och låter boskap av
ädlare raser födas upp vid deras – för kalvarna främmande – juver. Om
denna utväg inte står till buds, tål kalven utan vidare malda bondbönor
och vin, och det måste man särskilt tillgripa i stora hjordar.
25 Kalvarna brukar dock skadas av spolmask, vilka brukar komma av
att magen överlastats. Därför är det noga att man ser till att de idisslar
ordentligt, men om de redan har fått känning av detta fel, krossar man
halvkokta <frön av> vitlupiner och kör in kakor av det i svalget på dem
som ett salivstimulerande medel. Man kan också mala strandmalört med
torra fikon och linsvicker, göra en kaka av det och föra ner det som salivstimulerande medel. Samma verkan har en blandning av en del fett och
tre delar isop. Saften av kransborre och purjolök kan också döda den
sortens skadedjur.
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26. Om kastrering av nötboskap
kap. 26

26.1 Mago anser att man skall kastrera ungtjurarna, medan de ännu är

späda, och inte göra det med en kniv utan i stället trycka ihop testiklarna
med en kluven käpp och gradvis bryta sönder dem. Han menar, att det
är det bästa sättet att kastrera, eftersom det sker vid ung ålder och inte
medför något sår. 26.2 Ty när tjuren sedan vuxit till sig lite, är det bättre
att kastrera den vid två års ålder än vid ett års, och det anser han skall
ske på våren eller hösten, när månen är i avtagande. Ungtjuren skall då
bindas i spärrfållan och därpå, innan man sätter kniven till, skall man
med två smala trästycken, liksom med en gaffel, ta tag i testiklarna, gripa
om just de senor, som grekerna kallar kremasteres [upphängningarna] av
den anledningen, att könsdelarna hänger i dem, därpå skära fram testiklarna med en kniv och trycka ut dem men skära så, att den yttersta delen
av dem lämnas kvar hängande i de nämnda senorna. 26.3 Ty på detta
sätt riskerar man inte ungtjuren med någon kraftig blödning. Han blir
heller inte helt berövad alla manliga egenskaper och gjord honlig, utan
han fortsätter att se ut som en hane, fast han förlorat möjligheten att få
avkomma. Han förlorar dock inte denna genast, ty om man låter honom
bestiga en hona direkt efter behandlingen, är det ett faktum att det kan
bli en kalv, men detta bör man inte tillåta, så att han inte får en kraftig
blödning och dör. Hans sår skall dock smörjas med träaska, blandad med
silverglans, och han skall hållas från vätska den dagen och utfodras med
en liten giva. 26.4 Under följande tre dagar skall han, som om han vore
sjuk, förnöjas med toppskott från träd och slaget grönfoder samt hindras
från att dricka mycket. Det är även lämpligt att efter tre dagar smörja
själva såren med flytande tjära och aska blandad med lite olivolja, så att
de snabbare ärras och inte förorenas av flugor.
Så här långt är det nog talat om nötkreaturen.

27. Om hästar
kap. 27

27.1 Den som har för avsikt att föda upp hästar skall framför allt se till att

skaffa sig en flitig hästskötare och ett förråd av foder. Båda dessa förutsättningar kan gälla även för andra husdjur, fast i mindre utsträckning.
Hästaveln kräver den största idoghet och stort överflöd, och det finns tre
grenar av den. Det finns nämligen den ädla hanteringen, som ger hästar
för kapplöpningarna och de heliga spelen, vidare uppfödningen av mulor,
som kan jämföras med den ädla genom det höga priset på ungdjuren, och
till sist den vanliga, som ger ordinära ston och hingstar. Ju mer inriktad
på ädlare djur aveln är, desto fetare bete kräver den. 27.2 Åt hästflockar
skall man välja rymliga och fuktiga men inte bergiga betesmarker, rika
på vatten och aldrig torra, glest bevuxna snarare än fulla av hindrande

bok 6.27.3–6.27.9

växter och ofta mer rika på mjuka än på höga örter. 27.3 De vanliga hästarna låter man gå och beta, hingstar och ston tillsammans, och man
iakttar inga bestämda tider för betäckning. För de ädla djuren gäller, att
hingstarna skall sättas in omkring vårdagjämningen, så att stona sedan
vid samma årstid, som de betäckts, kan föda sina föl med liten möda, när
fälten står i rik blomning efter ett år, ty de föder sina föl under den tolfte
månaden. Man måste sålunda i synnerhet vid nämnda tid på året se till
att man bereder möjlighet för både ston och hingstar, som så önskar, att
komma tillsammans, eftersom särskilt detta djur stimuleras av lustans
raseri, om man hindrar det. Därför har också den drog fått namnet hippomane, som hos människorna upptänder en kärlek, som liknar en hästs
åtrå. 27.4 Det råder inget tvivel om att stona i vissa trakter brinner av en
så stor sexuell iver att de, även om de inte har någon hingst till hands, av
en frekvent och överdriven åtrå inbillar sig att de blir betäckta och blir
dräktiga av vinden precis som fåglarna i hönsgården. Skalden [Vergilius]
säger nämligen inte alltför omotiverat följande:
27.5 	 Brunstraseriets kraft är dock allra starkast hos stona

Över Ascanius’ brusande sjö och Gargarus’ höjder
jagar dem brunsten, ty berg de bestiger och övergår floder.
27.6 	 Strax då begärens eld upptänds i den innersta märgen
(särskilt om våren, ty då vänder lidelsen åter i sinnet),
står de på klippornas höjd med huvudet vänt emot Västan,
och när de då super in dess ljumma fläktar, ej sällan
dräktiga blir de, förunderligt nog, helt utan betäckning.13
27.7 Det är ju väl känt, att på det heliga berget i Spanien, som sticker ut

åt väster nära havet, stona ofta blivit dräktiga utan att para sig och då
också fått föl, som dock är odugliga, eftersom de dör vid tre års ålder,
innan de blivit vuxna. Därför skall man, som jag sade, se till att man vid
vårdagjämningen inte lägger band på stoets naturliga lustar. 27.8 Man
bör dock under resten av året hålla de ädla hingstarna borta från stona,
så att de varken kan para sig närhelst de vill eller, om de hindras från
detta, upptänds av åtrå och tar skada av detta. Därför bör man skicka
iväg hingsten till avlägsna beten eller hålla honom tjudrad vid krubban,
och vid den tid, då stona kallar på honom, skall han styrkas med frikostigt foder och i början av våren gödas med korn och linsvicker, så att han
orkar med parningen och, när han bestiger stoet, med större kraft kan ge
bättre sperma till den blivande avkomman. 27.9 Vissa källor uppger även,
att man skall göda hingsten på samma sätt som mulorna, för att han på
grund av denna rikliga kost skall räcka till flera ston. Dock bör en hingst
inte användas till färre än femton ston och ej heller till fler än tjugo, och
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denna parning är i regel lämplig efter tre års ålder och sedan ända till
tjugo år. 27.10 Om hingsten dock är slö att para sig, stimuleras han av
den lukt som blir, när man torkar stoets könsorgan med en svamp, som
man sedan för till hingstens nos. Om däremot något sto inte tar emot
hingsten, smörjer man hennes könsorgan med mald ’scilla’, vilket tänder
hennes åtrå. Ibland tänder även en vanlig hingst av sämre härstamning
stoets lust att para sig. Ty då en sådan förts fram och liksom provat på
att få stoet med sig, för man undan den, och sedan sätter man i stället in
en ädlare hingst på det nu öppnare stoet.
Därefter skall man sköta de dräktiga stona noggrannare, och de skall
stöttas med rikligt med foder. 27.11 Men om det inte finns gröna växter på
grund av vinterkylan, skall de hållas under tak, inte ansträngas med vare
sig arbete eller lopp eller utsättas för kyla, och detta inte heller i ett trångt
slutet utrymme, så att inte stona trycker ut varandras foster. Ty alla dessa
olämpliga förhållanden orsakar kastning. Om stoet ändå har svårigheter
antingen vid födseln eller vid en kastning, är <roten av> stensöta, finfördelad, blandad med ljumt vatten och given genom ett horn, till bot.
27.12 Om det däremot går efter naturens ordning, skall fölet inte röras
med handen, ty det skadas redan av den lättaste beröring. Stor vikt skall
läggas vid att det får vistas med sin mor på ett rymligt och varmt ställe,
så att inte kylan skadar det, medan det ännu är ömtåligt, eller modern
trampar ner det i trånga utrymmen. Så småningom skall det sedan föras
ut, och då skall man se till att det inte bränner hovarna på spillning. Då
det sedan blivit starkare, skall det släppas ut på samma betesmark, där
modern är, så att inte stoet skadas av längtan efter sitt föl. 27.13 Ty detta
djurslag tar särskilt skada av kärlek till avkomman, om det inte får utlopp
för denna. Ett sto av vanligt slag brukar föla varje år, men den ädlare är
det lämpligt att hålla tillbaka vartannat år, så att fölet blir starkare av
modersmjölken och så beredas för påfrestningarna under tävlingar.
28 Man anser, att en hingst, som är yngre än tre år, är olämplig för parning men att den sedan kan göra tjänst i avel ända till sitt tjugonde år, och
att ett sto med rätta kan betäckas vid två års ålder, så att det föder vid tre
års ålder och uppfostrar sitt föl, men att det däremot inte är användbart
efter tio års ålder, eftersom avkomman efter en gammal mor är slö och
trög. Demokritos försäkrar, att man kan avgöra, om det skall bli ett föl
av kvinnligt eller manligt kön, då han uppger att man, när man vill skapa
ett hingstföl, skall snöra av den vänstra testikeln med ett snöre av lin eller
något annat och, när man vill ha ett stoföl, den högra testikeln, och han
anser att man bör göra så på nästan alla sorters boskap.
29.1 Då fölet är fött, kan man genast bilda sig en uppfattning om dess
läggning. Om det är ystert och inte lättskrämt, om det inte ryggar av att

bok 6.29.2–6.30.1

1 199 2

se eller höra något oväntat, om det springer före hjorden, om det överträffar sina jämnåriga i lekfullhet och glädje och ibland även i kapplöpning,
om det utan att tveka hoppar över ett dike och går över en bro eller en
flod, så är detta tecken på ett ädelt sinnelag.
29.2 Kroppsformen skall kännetecknas av litet huvud, mörka ögon,
öppna näsborrar, korta och upprättstående öron, smidig och bred men
inte lång hals, tät man som väller över åt höger, en bringa som är bred och
visar många muskelknippen, stora och raka frambogar, insvängda sidor,
dubbelrygg, indragen buk, likadana och små testiklar, breda och sluttande länder, lång, hårig och krusig svans, 29.3 smidiga, höga och raka ben,
släta och små knän som inte är riktade inåt, rund bakdel, kraftiga och
omfångsrika lår och hårda hovar, som är höga, skålformade och runda,
på vilka det sitter måttligt stora hårkransar. Hela kroppen bör vara så
disponerad, att den är stor, hög, upprättstående och till synes lättrörlig
och på långt håll väl samlad, så långt dess utseende detta medger. 29.4
Angående karaktären berömmer man dem, som reagerar snabbt, när de
vilar, och sedan återgår till vila efter anspänningen. Dessa anses nämligen lämpliga att lyda och är de bästa både till tävlingar och till arbete. En
häst tämjs till att användas hemmavid vid två års ålder men en, som skall
användas vid tävlingar, först efter fyllda tre år, så att den sedan kan börja
användas först efter det fjärde året.
29.5 Märkena för hästens ålder förändras med kroppen. Ty när hästen
är två år och sex månader, faller de två mellersta tänderna i över- och
underkäken. När den är på sitt fjärde år, släpper den de tänder, som kallas canini [vargtänder], och får nya, inom det sjätte året faller kindtänderna uppe och nere, under sjätte året växer de, som den bytte först, till
full storlek, under sjunde året fylls hela käkarna ut jämnt över och slits
därpå ner. Därefter kan man inte med säkerhet fastställa, hur många år
gammal hästen är. Under tionde året börjar dock kinderna att falla in,
ögonbrynen många gånger att bli grå och tänderna sticka ut.
Härmed anser jag mig ha sagt tillräckligt om sinnelaget, karaktären,
kroppen och åldern hos detta djur. Nu återstår det för mig att visa hur
man skall sköta dem, när de mår bra och när de mår mindre bra.

30. Om medicin för hästar
30.1 Om hästarna magrar, fast de är friska, botas de snabbare av rostat

durumvete än av korn, men man bör även ge dem vin att dricka, och
därefter bör man gradvis ta bort foder av detta slag genom att <gradvis>
blanda in korn och kli, tills de vänjer sig vid att leva på bondbönor och
rent korn. Djurens kroppar skall rengöras dagligen, precis som männi
skors, och ofta nyttjar det mera att ha masserat ryggen på hästen med
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ett fast handlag än att man ger dem mycket foder. Man bör lägga halm
under stående hästar. 30.2 Det är också mycket viktigt att bevara styrkan
hos kroppen och fötterna, vilka båda man sörjer för, om man vid lämpliga tillfällen leder ut djuren till stallarna, vattnet eller en viss kroppsövning och man varit noga med att de fått stå stallade på ett torrt ställe,
så att inte hovarna ruttnar av fukt. Detta undviker man lätt, om stallet
antingen har golv av ekplankor eller marken då och då blivit ordentligt
rengjord och beströdd med halm.
30.3 Oftast får lastdjur sjukdomar av trötthet och hetta, ibland även
av kyla, när de i rätt tid inte kastat vatten, när de kommit i svettning och
direkt därefter druckit vatten eller när de efter att ha stått stilla länge
plötsligt drivs i sporrsträck. För trötthet är vila ett botemedel och då på
det viset att man i gapet för in olivolja eller fett blandat med vin. Mot kyla
hjälper täcken, och benen smörjs med varm olivolja, huvudet och ryggen
med ljummet fett eller salva. 30.4 Om djuret inte kastar vatten, gäller
ungefär samma botemedel, ty olivolja, som blandats med vin, hälls över
ljumskarna och njurarna, och om detta inte hjälper, för man in ett stolpiller av kokt honung och salt i det hål, varifrån urinen skall rinna ut, eller
också sätter man in en levande fluga, ett korn av rökelse eller ett stolpiller
av bitumen i könsorganen. Samma preparat skall användas om <hingstens> genitalier är inflammerade. 30.5 Värk i huvudet kännetecknas av
tårar, som bryter fram, slokande öron samt tung och nedåtböjd hållning
på hela halsen och huvudet. Då öppnar man det blodkärl, som löper nedanför ögat, värmer ansiktet med varmt vatten och hindrar djuret från att
äta första dagen. Därefter får det på fastande mage en dryck av ljummet
vatten och grönt gräs, och därpå lägger man för det gammalt hö eller
mjuk halm. I kvällningen ger man åter vatten och lite korn med halm av
fodervicker, så att det kan föras tillbaka till det normala genom att få små
mängder foder. 30.6 Om hästen har ont i käkarna, skall de värmas med
varm vinäger och gnidas med gammalt djurfett, och samma preparat
skall användas, om de är uppsvällda. Om hästen har skadat skuldran eller förlorat blod, skall man åderlåta ungefär mitt på båda frambenen och
skuldrorna smörjas med stoft av rökelse blandat med det blod som rinner
ut, och för att det inte skall försvaga djuret mer än nödvändigt, skall man
lägga spillning från samma djur på de blödande blodkärlen och binda
om dem med bandage. Följande dag skall man åter tappa blod på samma
ställen och behandla på samma sätt, hindra djuret från att äta korn och
ge det lite hö. 30.7 Från tredje dagen fram till sjätte skall man ta ungefär
tre cyathi [1,4 dl] saft av purjolök blandad med en hemina [0,27 l] olivolja
och hälla det i svalget genom ett horn. Efter sjätte dagen skall djuret
långsamt tvingas att förflytta sig, och när det börjat gå, passar det att
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driva ner det i en damm, så att det får simma. Så kommer det gradvis att
återföras till ordningen, när man givit det tyngre foder. 30.8 Om djuret
har besvär med gallan samt magen blir uppsvälld och inte släpper väder,
sätter man in en insmord näve i tarmen och öppnar de blockerade naturliga utgångarna, och när så spillningen avlägsnats, blandar man därefter
sommarkyndel och giftriddarsporre, som malts med salt, i kokt honung
och ger som ett stolpiller, vilka sätter fart på magen och tar bort alla gallbesvär. 30.9 Somliga häller en kvarter [1,3 dl] mald myrra med en hemina
[0,27 l] vin i svalget på djuret och smörjer ändtarmen med flytande tjära,
andra tvättar tarmen med havsvatten, andra åter med nygjord saltlake.
Även maskar och spolmask brukar skada inälvorna, och ett tecken
på det är om djuren ofta vältrar sig av smärta, försöker nå buken med
huvudet eller ofta viftar med svansen. 30.10 Ett effektivt botemedel är,
som ovan angivits, att sätta in handen och ta ut spillningen, därpå tvätta
tarmen med havsvatten eller mättad saltlake och sedan hälla i mald rot
av kapris med en sextarius [0,55 l] vinäger i svalget. Ty på detta sätt dödas
de nämnda djuren.
31.1 Alla svaga djur skall få en djup bädd, så att de ligger mjukare. En
färsk hosta botas snabbt med stötta linser, som befriats från skidorna
och malts fint. Då man förberett detta, blandas en sextarius [0,55 l] varmt
vatten i samma mått av linser och hälls i svalget. Samma preparat ges i tre
dagar, och det sjuka djuret får hämta sig på gröna växter och toppskott
av träd. En gammal hosta skingras däremot med tre cyathi [1,4 dl] saft av
purjolök blandad med en hemina [0,27 l] olivolja, som i flera dagar hälls i
svalget, samtidigt som man ger samma foder som jag talat om ovan.
31.2 Skorv och alla sorters skabb avlägsnas med vinäger och alun. Om
de håller i sig, smörjs de med lika delar salpeter och krossad alun, blandat
med vinäger. Vårtor skärs av med en rakkniv under brännande sol så
djupt att det börjar blöda. Då blandar man lika delar rot av vildväxande
murgröna, svavel och flytande tjära med alun. Med detta preparat botas
nyssnämnda skador.
32.1 Skavsår tvättas två gånger om dagen i varmt vatten och gnids därpå med kokt och malt salt tillsatt med fett, tills det börjar blöda. Skabb
är dödligt för detta djur, om man inte hjälper djuret snabbt. Om den
är lindrig, smörjs den tidigt under brännande sol med cederolja14, olja
från mastixbuske, frön av ’nässla’ 15 blandad med olja eller det fiskfett,
som saltad tonfisk ger ifrån sig i karen. 32.2 Mot denna åkomma är dock
sälfett särskilt effektivt, men om åkomman redan blivit gammal behöver
man kraftigare botemedel, varför man kokar lika delar bitumen, svavel
och julros16, blandade med flytande tjära och gammalt djurfett, och behandlar djuren med detta preparat på så sätt, att skabben först skavs bort
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med kniven och sköljs med urin. 32.3 Det har ofta varit framgångsrikt att
även skära upp skabben ända ner till frisk vävnad och så avlägsna den och
sedan behandla såren, som uppkommit, med flytande tjära och olivolja,
vilket både renar och fyller såren. Då såren fyllts, kommer det att vara
mycket nyttigt att gnida in dem med sot från en bronskittel, så att de
snabbare ärras och täcks av päls.
33.1 Man skall också ta bort flugor, som orsakar obehag i sår, genom
att hälla på tjära och olivolja eller fett. Övriga sår botar man rätteligen
med mjöl av linsvicker. Ärr i ögonen mildras av att gnidas in med spott
från en som fastar, utblandat med salt, eller med ett bläckfiskskal malt
med bergssalt eller <också> med frön av vildmorot, som finfördelats och
fördelats över ögonen med ett bandage av linne. 33.2 All smärta i ögonen
botas snabbt, om man gnider dem med saft av groblad, som blandats
med orökt honung eller, om sådan inte finns, med honung från kryddtimjan. Ibland uppkommer även en hotfull situation av att blod rinner ut
genom näsborrarna, och det hejdas av att man genom näsborrarna häller
in saften av färsk koriander.
34.1 Ibland magrar boskap även av leda vid fodret. Botemedel för det
är fröet av den växt som kallas git [svartkummin]. Två cyathi [0,9 dl] av
mald sådan späs ut i tre cyathi [1,4 dl] olivolja och en sextarius [0,55 l] vin
och hälls på det sättet i svalget på djuret. Även illamående botas dock, om
man oftare ger att dricka en hel vitlök, som krossats i en hemina [0,27 l]
vin. En varböld öppnas bättre med ett glödande bleck än med en kall
kniv, och när man pressat ut varet, behandlas sedan såret med bandage.
34.2 Det finns även en dödlig sjukdom som yttrar sig i att stona inom
några få dagar magrar hastigt och sedan dör. Då detta inträffar, är det
nyttigt att hälla fyra sextarii [2,2 l] garum genom näsborrarna på varje
sto, om de är mindre, ty om de är större går det till och med åt en congius
[3,3 l]. Detta drar ut all orenlighet genom näsborrarna och rensar djuret.
35.1 Det finns en sällsynt galenskap, även den känd från stona, att de,
när de sett sin egen spegelbild i en vattenyta, grips av en fåfäng kärlek
och på grund av detta glömmer att äta och dör av olycklig åtrå. Tecken
på denna galenskap är att de springer omkring på betet liksom överstimulerade och därpå ser sig omkring och tycks leta och längta efter något.
Denna sinnesförvillelse avlägsnas, om man klipper håret på stoet ojämnt
och därpå för ner det till vatten. 35.2 När stoet då ser sin vanställda figur
i spegelbilden, glömmer det sitt tidigare utseende.
Detta är tillräckligt sagt om hästsläktet i allmänhet. Nu skall det mer
i detalj ges råd för dem, som har för avsikt att ägna sig åt uppfödning av
mulor.
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36. Om mulåsnor
36.1 När man ägnar sig åt uppfödning av mulåsnor, är det mycket viktigt

att noga ta reda på och undersöka föräldrarna till den blivande avkomman, hondjuret och handjuret, ty om det ena av dessa är olämpligt, så
blir också det dåligt, som skapas av dem båda. 36.2 Man bör välja ett sto
som är fyra år upp till tio, av stor och vacker kroppsbyggnad, med starka
lemmar och tålig att arbeta, så att det lätt skall kunna ta emot i sin livmoder ett inplanterat anlag av ett annat slag, bära det tiden ut och ge fölet
inte bara kroppens goda egenskaper utan även sinnets. Ty när sperman
endast med svårighet förs in i könsorganet och där ger upphov till liv, så
växer <fostren> även till under längre tid fram till nedkomsten, när de
väl tagits emot, och sedan ett <helt> år gått, föds de knappt ens under
den trettonde månaden <av dräktigheten>. Fölen har också i sig mer av
faderns slöhet än av moderns livskraft. 36.3 Dock är det mindre besvärligt
att hitta ston till detta ändamål, utan större svårighet är förknippad med
att välja en åsnehingst, eftersom omdömet hos den, som skall välja, ofta
tar fel på tecken. Många åsnehingstar, som till utseendet är förträffliga,
åstadkommer en usel avkomma till antingen utseende eller kön – ty
om det blir hondjur med små kroppar eller vackra men flera handjur
än hondjur, minskar detta intäkterna för familjefadern – medan andra,
som är avskyvärda att se på, är bärare av mycket värdefulla anlag. Ofta
visar någon sin ädla härstamning på avkomman, men då den är slö i att
söka njutning, kan den endast med svårighet förmås till parning. 36.4
Djurskötarna retar sinnet hos en sådan <åsnehingst> genom att föra
fram ett sto av samma art, eftersom naturen har gjort lika mera bekant
för lika. Då man genom att föra fram ett åsnesto smickrat åsnehingsten
att vilja para sig, tar man bort det sto han siktat in sig på och släpper
honom, då upptänd och förblindad av åtrå, på det sto han tidigare försmådde.
37.1 Det finns också ett annat slags åsnehingstar med en rasande lusta,
och om man inte håller en sådan under kontroll med list, blir det farligt
för hjorden. Dels sliter den sig nämligen och oroar ofta de dräktiga stona,
och när den används till betäckningar, biter den ofta stona på halsen och
ryggen. För att den inte skall göra så, skall man spänna den att dra kvarnen en tid och så med arbete bli kvitt sin vilda drift, och därefter används
den till betäckning, när den är fogligare. 37.2 Även en med måttligare
lust skall dock inte släppas fram till stona på annat sätt, eftersom det är
mycket viktigt, att djurets av naturen slöa karaktär kan ruskas om av en
måttlig övning och eggas och att åsnehingsten kan fås att betäcka ett sto,
när den blivit piggare, så att av någon tyst kraft själva sperman skapas
under livligare villkor.

kap. 36

kap. 37

1 204 2

bok 6.37.3–6.37.8
37.3 En mulåsna skapas dock inte bara av ett sto och en åsnehingst, utan

även av ett åsnesto och en hingst och likaså av en vildåsnehingst och ett
sto17. Vissa författare, som man inte bör förbise, såsom Marcus Varro och
före honom Dionysios och Mago, har angivit att föl av mulåsna i Afrika
så till den grad anses icke onaturliga, att de är lika bekanta för invånarna
där som för oss fölen av ston. 37.4 Det finns dock ingenting hos detta slags
husdjur, som till sinne eller utseende är mer framstående än det, som
alstrats av en åsnehingst, även om man med detta i viss mån kan jämföra
ett som en vildåsnehingst ger, om den nu inte, otämjd och motspänstig
att lyda, har kvar faderns vilda seder och magra kroppsform. Därför är
en åsnehingst av den sorten nyttigare för sonsönerna än för sönerna. Ty
när en hingst, som fötts av ett åsnesto och en vild åsnehingst, får betäcka
ett sto av häst, kommer dess vildhet att i någon mån brytas, och det som
kommer fram har faderns utseende och mildhet men farfaderns styrka
och snabbhet. 37.5 De föl, som föds av en hingst och ett åsnesto, har visserligen namnet efter fadern, eftersom de kallas mulor, men de är i allt
mera lika modern, och därför är det bäst att använda en åsnehingst för
att avla fram mulåsnor, vars utseende, som jag sade, erfarenhetsmässigt
är vackrare. 37.6 Men vad utseendet angår kan man inte fästa sig vid annat än att den har en stor kropp, kraftig hals, robusta och breda sidor,
muskulös och bred bringa, muskulösa lår, stadiga ben och mörk eller
fläckig färg, ty även om råttfärgen är vanlig hos åsnan, så är den inte
så vanlig hos mulåsnan. 37.7 Man bör vidare inte heller låta lura sig av
djurets utseende helt och hållet, om man betraktar en som man föredrar.
Ty lika väl som de fläckar, som man ser på tungorna och gommarna på
vädurar, ofta även syns på lammens päls, så får en åsna, som har hår av
avvikande färg i ögonlocken eller öronen, ofta även avkomma i avvikande
färg. Även om man noga undersökt förhållandena kring hingsten, blir
husbonden likväl ofta besviken över den. Ty ibland blir det mulåsnor,
som är mer olika sina fäder än så, vilket jag inte kan tro annat än beror
på att en färg från flera led tillbaka, som blandats med den ursprungliga
arvsmassan, nu gjort sig gällande hos den sentida avkomman.
37.8 Ett litet mulåsneföl, sådant som jag beskrivit det, bör genast det
är fött tas bort från sin mor och lämnas att dia ett ovetande häststo. Det
lurar man bäst med mörker. När det föl, som jag nämnde, sätts till stoet
på en mörk plats, när dess eget föl blivit avlägsnat, får nämligen fölet dia
precis som om det vore ett eget. Då därpå stoet blivit vant vid detta under
tio dagar, kommer det därefter alltid att släppa till sitt juver, när fölet så
önskar. Om den uppföds så, kommer den som hingst att gilla hästston.
Ibland kan dock en ung åsnehingst, som från späd ålder vistats bland
hästar, söka umgänge med dem, fastän den uppfötts av mjölk från sin

bok 6.37.9–6.38.2

1 205 2

egen mor. 37.9 Man bör dock inte låta den betäcka ett sto tidigare än vid
tre års ålder, och om detta beviljas, bör det ske på våren, då den kan stärkas med slaget grönfoder och rikligt med korn och ofta även behandlas
med salivfrämjande medel. Den bör heller inte släppas till stoet hur som
helst, ty om detta inte tidigare har någon erfarenhet av en hane, kommer
det att med bakhovarna störa hingsten, när han reser sig, och när han då
med orätt blivit avvisad, kommer han att bli ovänligt sinnad även mot
andra ston. För att detta inte skall ske, för man fram en dålig och alldaglig åsnehingst, som skall få stoet med på noterna, men han får inte para
sig, utan om stoet nu låter sig betäckas, tar man genast bort den enklare
hingsten och lämnar stoet till den ädle. 37.10 Det finns en anordning, som
är byggd för detta ändamål. Bönderna kallar det hela en apparat, där två
väggar byggts i en liten sluttning, vilka med sitt snäva mellanrum är så
långt ifrån varandra att stoet inte kan kämpa emot eller vända sig från
hingsten, när han stiger upp på henne. Ingångar finns från båda håll,
men neråt är den försedd med ett galler, vid vilket stoet binds och så
ställs i backens nedre del, så att det dels sluttar neråt och bättre tar emot
sperman från hingsten som tränger in, dels bereder det mindre djuret en
lättare stigning upp på sin rygg från den övre delen av sluttningen.
Då stoet sedan fött fölet, som åsnehingsten avlat, skall det inte betäckas nästa år igen utan dia sitt föl. Detta är nämligen fördelaktigare än
att, som vissa gör, de även betäcker det nyförlösta stoet genom att släppa
till en hingst av häst. 37.11 En mulåsna, som är ett år gammal, skiljs med
rätta bort från sin mor, flyttas och får beta i bergen eller vildmarken, så
att dess hovar blir hårda och den därefter lär sig tåla långa dagsmarscher.
Mulåsnan är nämligen mer lämpad att klövja, men mulan är vigare, och
båda slagen tar sig väl fram på vägen och skär jorden väl, om nu inte priset
på fyrfota djur belastar lantbrukarens kalkyler eller åkern kräver oxars
styrka på grund av tung jordmån.

38. Mediciner för mulåsnor
38.1 Mediciner för detta husdjur har jag redan undervisat om, när jag

behandlade de andra djuren. Jag skall dock inte förbigå några sjukdomar,
som är speciella för mulåsnorna, och botemedel för dem har jag angivit
nedan. En mulåsna, som har feber, ger man rå kål. En hostande åderlåter
man, blandar ungefär en hemina [0,27 l] kransborresaft med en sextarius
[0,55 l] vin och ett halvt uns [2 cl] olja av rökelse och häller det i djuret.
38.2 En mulåsna, som är sjuk i lårleden, lägger man på mjöl av korn, och
därpå öppnar man varbölden med en kniv och botar den med ett bandage,
eller också häller man en sextarius [0,55 l] god garum med ett skålpund
[327 g] olivolja genom vänster näsborre och tillsätter till denna behand-

kap. 38

1 206 2

bok 6.38.3–6.38.4

ling tre eller fyra äggvitor utan gulorna. 38.3 Åderbråck brukar skäras
och ibland brännas. Blod, som samlas i fötterna, släpps ut på samma sätt
som på hästar, eller om det finns en växt, som bönderna kallar veratrum
[’ julros’], kommer den in som foder. Det finns även bolmört, vars frö,
malt och givet tillsammans med vin, botar nyss nämnda sjuka.
Avmagring och slöhet tar man bort genom att ofta ge dem en dryck,
som består av ett halvt uns [7 g] svavel, ett rått ägg och så mycket myrra,
som ett denariemynt väger. Detta mals och blandas i vin och hälls så i
svalget på djuret. 38.4 Även hosta och magont botas dock av detsamma
lika bra. Mot avmagring är inget så bra som blålusern. Den växten är
ett bättre foder färsk men är inte heller något dåligt foder torr som hö,
men den skall ges i måttliga doser, så att inte djuren mår illa av att bli
alltför blodfyllda. På en trött och varm mulåsna skall man föra in fett i
svalget, och vin skall hällas i dess mun. Man skall utföra det övriga på
mulåsnorna så, som jag framställt det i de tidigare delarna av denna bok,
som innehåller skötseln av oxar och hästar.

Sjunde boken om lantbruk
Om småbosk apen

Sjunde boken innehåller följande: Om den mindre åsnan. – Om att
köpa och att sköta får. – Om att välja baggar. – Om klädda får. – Botemedel
för får. – Om herdarnas plikter. – Om getter. – Medicin för getter. – Om
att göra ost. – Om svin. – Medicin för svin. – Om att kastrera svin. – Om
hundar. – Medicin för hundar.

1. Om den mindre åsnan
1.1 När jag nu, Publius Silvinus, skall tala om de mindre husdjuren, skall

för mig första platsen innehas av den mindre åsnan, billig och allmänt
förekommande i Arkadien, som de flesta lantbruksförfattare vill anse
inta en särställning, när det gäller att köpa och sköta lastdjur. Detta är
inte heller med orätt, ty även i sådana trakter, som saknar bete, kan den
hållas, nöjd med obetydligt foder av vad slag som helst, eftersom den
livnär sig på blad och taggar av buskar eller med någon knippa strån,
som man lägger för den, och av halm, som det finns gott om i nästan alla
trakter, blir den rentav välnärd. 1.2 Vidare uthärdar den mycket väl våld
och slarv från en oförståndig skötare, då den är mycket tålig mot slag
och knapp föda, varför den ger upp senare än alla andra husdjur. Den är
nämligen mycket tålig mot arbete och hunger och blir sällan sjuk. Den
så obetydliga skötseln av detta djur ger över hövan mycket igen i många
nödvändiga göromål, eftersom den med lätta plogar kan bearbeta lätta
jordar, sådana som finns i exempelvis Baetica och hela Libyen, och den
dessutom kan dra vagnar med en icke oansenlig vikt. 1.3 Till och med,
som den berömde skalden [Vergilius] erinrar oss om,
Ofta med olja lastar man då sin sävliga åsna
eller med enklare frukt, och hämtar tillbaka från staden
sten som har huggits till kvarnen och svarta klumpar av tjära.1
Nu har detta husdjur nästan ständig sysselsättning i kvarnen och med
att bearbeta spannmål. Därför behöver alla lantgårdar den lilla åsnan
som ett synnerligen nödvändigt tillbehör, som, som jag sade, bekvämt
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på sin hals eller rygg kan forsla de flesta förnödenheter både till och från
staden. Men vilket utseende och vilken skötsel, som är bäst på en sådan,
har jag talat tillräckligt om i förra boken, då jag talade om den mera
värdefulla mulåsnan.

2. Om att köpa och att sköta får
kap. 2

2.1 Efter detta djur kommer härnäst fårsläktet, som är det förnämsta, om

man tänker på hur stor nytta man har av det. Ty det skyddar oss särskilt
mot köldens våld och ger våra kroppar frikostiga överdrag, och därpå
mättar det inte bara oss på landsbygden med ett överflöd av mjölk och
ost utan pryder även finare folks middagsbord med angenäma och mångfaldiga rätter. 2.2 Vissa folkslag, som inte känner bruket av spannmål,
har det som huvudsaklig källa för livsmedel, varför de flesta nomader
och nordliga folkslag kallas galaktopotai [mjölkdrickare]. Även om detta
djurslag är det ömtåligaste, som Celsus så klokt säger, så har det alltså
en mycket stabil hälsa och lider i mycket liten omfattning av sjukdomar,
men man måste likväl välja ett slag efter förhållandena i trakten. Detta
måste man alltid iaktta, inte blott i detta avseende utan inom hela lantbruket. Det råder oss Vergilius till, då han säger:
Allting kan dock ej gro och växa i varje slags jordmån.2
2.3 Fet och plan jord bär högresta får, mager och kullig bär medelstora

och skogig och bergig trakt föder små får. Klädda får betar lämpligast
på ängar och plana trädesåkrar. Det är mycket viktigt inte bara med ras
utan även med färg. Vår landsändas lantbrukare ansåg de kalabriska,
apuliska och milesiska vara särskilt utmärkta och av dessa allra bäst de
från Tarent. Nu anses de galliska dyrbarare och av dem särskilt de från
Altinum och likaså de, som hålls på de magra fälten runt Parma och
Modena. 2.4 När nu den vita färgen är bäst, så är den också den mest användbara, eftersom de flesta andra kan bildas från denna och denna inte
från någon annan. Det finns även några andra, som av sin egen natur är
att betrakta som mycket värdefulla, nämligen de mörkfärgade och svarta,
som man i Italien finner vid Pollentia, i Baetica vid Cordoba, och lika
mycket de rödaktiga från Asien, som de kallar erythraioi [röda]. Praxis
har dock lett till att man får fram även andra färgskiftningar hos detta
slags djur. När man till staden Gades förde in från det närbelägna Afrika
vilda baggar från skogen av en sällsam färg precis som andra djur till spelen på cirkus, köpte nämligen Marcus Columella, min farbror, en man av
skarpt intellekt och en berömd lantbrukare, några av dem, förde dem till
sitt gods, tämjde dem och lät dem betäcka hans klädda tackor. 2.5 Dessa
fick då lamm, som var raggiga men hade faderns färg, men då dessa i sin
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tur fick betäcka tarentinska tackor, gav de baggar med mjukare ull. Den
avkomma, som sedan kom av dessa, visade sig ha mödrarnas mjuka fäll
men fädernas och förfädernas färg. Columella brukade säga att vilket
utseende man än har hos vilda djur, så kommer det på detta sätt tillbaka
hos avkomman, men vildheten avtar. Nu återvänder jag dock till mitt
ämne.

Om att välja baggar
2.6 Det finns sålunda två slags får, det finulliga och det raggiga, men det

finns mycket gemensamt för dessa två, när det gäller inköp och skötsel.
En del är dock speciellt för det ädlare slaget, vilket man bör iaktta. När
det gäller att köpa fårhjordar, så är det gemensamma följande: Om man
är ute efter ull av särskild lyster, skall man aldrig välja andra baggar än
de allra vitaste, eftersom man efter en vit bagge ofta får ett mörkt lamm
men aldrig ett vitt lamm efter en röd eller mörk bagge. 3.1 Därför skall
man, när man väljer bagge, inte bara tänka på att den är täckt av vit päls
utan också att gommen och tungan är av samma färg som pälsen, ty om
de delarna av kroppen är svarta eller mörkfläckiga, blir avkomman mörk
eller brokig, och det har samme diktare som ovan [Vergilius] bland annat
framhållit på ett utmärkt sätt i verser som dessa:
Men om en gumse är aldrig så vit, så behåll honom inte,
om du får se att tungan är svart under fuktiga gommen.
Annars kan lammens ull få fläckar av svart i det vita.3
3.2 Samma övervägande gäller de röda och svarta baggarna, på vilka lika-

ledes ingendera delen bör vara av annan färg än ullen eller ännu mindre
hela ryggen vara brokig i fläckar. Därför skall man endast köpa får med
ull, så att man lättare kan se, hur enhetlig deras färg är, och om inte
denna enhetlighet är särskilt utpräglad hos baggarna, kommer faderns
märken oftast att återkomma hos lammen.
3.3 Utseendemässigt att föredra är särskilt en bagge, som är högväxt
och ståtlig, med nedhängande och ullig buk, lång svans med tät fäll, bred
panna, stora testiklar, inåtsvängda horn, inte eftersom den är lämpligare
så – ty en hornlös bagge är bättre – utan därför att inåtsvängda horn är
mindre skadliga än raka och utåtstående. I vissa trakter, där klimatet är
fuktigt och blåsigt, skulle man dock önska sig getter och baggar med till
och med stora horn, som kan nå högt upp och då skyddar den största
delen av huvudet från oväder. 3.4 Om alltså vintern är bistrare, skall man
välja det slaget, och om vintern är mildare, skall man föredra en hornlös bagge, eftersom man även har den svårigheten med en hornbärande
bagge, att den ofta ger sig i slagsmål, då den känner sig liksom försedd
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med något naturligt vapen på huvudet, och även blir mer närgången mot
tackorna. Fast han ensam inte räcker till att betäcka alla, förföljer han
nämligen kraftigt en rivaliserande bagge och låter ingen annan gå in och
betäcka i hjorden vid rätt tid, om han nu inte blivit alldeles utmattad
av sin lusta. 3.5 När däremot en hornlös liksom inser, att han inte har
något vapen, är han dels inte benägen till slagsmål, dels mildare vid betäckningen. Därför motverkar herdarna med följande knep det vilda hos
getter och baggar, som vill stångas: De genomborrar en stadig bräda, en
fot i storlek, med spikar och binder den frampå hornen, vänd mot pannan. Denna hindrar djuret från att stångas, eftersom det gör sig självt illa
med sitt eget angrepp, när det sticker sig. 3.6 Epicharmus från Syracusa,
som har skrivit ett grundligt verk om veterinärmedicin, försäkrar att en
stridslysten bagge blir mildare, om man borrar genom hornen vid öronen, där de böjer sig i en båge. Den bästa åldern för detta djur till avel är
tre år, men baggen är dock inte olämplig ända till åtta års ålder. Tackan
bör betäckas första gången efter tvåårsdagen och anses fertil även som
femåring. Den blir ofruktsam efter sjunde året. 3.7 Därför, som jag sade,
skall man köpa oklippta tackor och rata de brokiga och de gråa, eftersom
de är av osäker färg. En som är äldre än tre år, en som har utstående
tänder och en ofruktsam skall man rata. Man skall välja en tvååring med
kraftig kropp, bringa med lång och inte sträv päls samt ullig och stor
mage, ty en skallig och liten skall man undvika.
3.8 Vad jag nu sagt gäller i allmänhet för köp av får, och det följande
för skötseln av dem: Man skall göra låga stallar, väl tilltagna på längden
snarare än på bredden, så att de dels är varma på vintern, dels inte är så
trånga, att tackornas foster blir klämda. Stallarna bör vetta åt söder, ty
detta djur är visserligen det mest välklädda av alla djur men är också
minst tåligt mot kyla och likaså även mot sommarens hetta. Därför bör
man framför dörren anordna en inhägnad med en hög mur omkring, dit
fåren tryggt kan gå ut när det blir för varmt4, och man skall lägga vikt
vid att ingen fukt kan bli stående, att stallgolvet alltid är täckt av så torrt
strö eller strån som möjligt, så att modertackorna kan ligga renare och
mjukare, och att stallet är alldeles rent. 3.9 Fårens hälsa bör inte utsättas
för risker genom fukt, vilket man särskilt måste se upp med. Man bör
dock alltid ge alla djur rikligt med foder, ty dels ger ett litet antal djur
ägaren mera tillbaka, när de blir mätta av foder, än en mycket stor hjord,
som känner av brist på föda. Man skall dock sträva efter betesvallar, som
inte blott är rika på växter utan även i regel tomma på taggiga buskar.
Man skall nämligen ofta lyda det goda rådet från den gudomliga dikten
[Vergilius’ Georgica]:

bok 7.3.10–7.3.14

Om det är ull du vill ha, då måste du taggiga busksnår,
tistel och kardborr först röja bort 5
3.10 eftersom detta, som samme man säger, gör fåren smutsiga
om fåren har klippts, men du ej tvättat svetten utav dem,
eller de sargat sin kropp på grenar av taggiga törnen.6
Vidare minskas också dag för dag avkastningen av ull, ty ju längre den
växer på djuret, desto mera utsatt är den för björnbären, vilka tar tag i
den liksom med krokar och sliter den från ryggen på de betande djuren.
Djur med mjuk päls förlorar även den beklädnad, som skyddar dem, och
det återställer man inte utan en avsevärd utgift.
3.11 Om tidpunkterna för betäckningen är det nästan samstämmigt
bland författarna om att den bästa är den på våren kring Paliliafesten, om
tackan är beredd, men om tackan nyss lammat, är det bättre omkring juli
månad. Den tidigare är otvivelaktigt att föredra, så att först vinskörden
följer direkt på skörden av spannmål, därpå lamningen direkt på vinskörden, och lammen, mättade av hela höstens foder, blir kraftiga före de dystra tiderna med kyla och knappheten på foder under vintern. Ty ett höstlamm är bättre än ett vårlamm, som Celsus säger med stor rätt, eftersom
det är mer viktigt för hela proceduren, att lammen blir starka före sommarsolståndet än före vintersolståndet, och det är det enda husdjur, som
med fördel föds under vintern. 3.12 Om förhållandena tvingar till att man
måste få så många baggar som möjligt, har Aristoteles, en man mycket
bevandrad i naturens förhållanden, föreskrivit att man för betäckningen
skall välja torra dagar med nordanvind, så att man låter hjorden beta i
motvind och baggarna får betäcka med blicken riktad åt det hållet. Om
man däremot skall producera tackor, skall man passa på sunnanvinden,
så att modertackorna betäcks på samma sätt då. Det som jag angav i förra
boken, nämligen att hanens högra eller vänstra testikel skulle snöras av
med ett band, är ju mödosamt i hjordar med många djur.
3.13 Efter lamningen skall en uppmärksam fåraherde i en avlägsen
trakt spara nästan alla lamm för bete men nära städer lämna de späda
lammen till slakt, medan de ännu inte börjat beta gräs, eftersom de dels
forslas bort billigt, dels man inte får mindre intäkt i form av mjölk från
tackorna, när dessa lamm är borta. Även nära städerna bör man dock
låta vart femte lamm växa upp, ty husdjur, som fötts i trakten, är mycket
bättre <att föda upp> än främmande. 3.14 Man bör inte ställa det så, att
hela hjorden tröttas ut av hög ålder och sviker husbonden, särskilt som
det är nästan det viktigaste arbetet för en god herde att varje år i stället för
döda eller sjuka får sätta in lika många eller till och med flera, eftersom
grymheten hos kylan och vintern ofta lurar herden och tar bort får, som
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han inte tagit undan på hösten, eftersom han trodde att de fortfarande
var livsdugliga. 3.15 På grund av detta bör endast de kraftigaste tackorna
utsättas för vintern och hjordens antal fyllas upp med nya lamm. Den,
som skall göra detta, bör se till att han inte använder till avel en, som är
yngre än fyra år, eller en, som kommit upp i mer än åtta års ålder. Ingen
av dessa åldrar är nämligen lämpliga till avel, särskilt som det, som kommer ur gammal materia, ofta har med sig en medfödd ålderdomssvaghet
från föräldern, ty den blir antingen steril eller svag. 3.16 Den dräktiga
tackans lamning bör bevakas precis som barnmorskorna brukar. Detta
djur föder nämligen på samma sätt som kvinnan, och det har även oftare
besvärliga förlossningar, eftersom det inte är begåvat med något förnuft.
Därför bör djurskötaren vara insatt i veterinärmedicin, så att han om
nödvändigt kan dra ut hela lammet, när det sätter sig på tvären i livmoderhalsen, eller dela det med en kniv och ta ut det i delar utan risk för
tackan, vilket grekerna kallar embryoulkein [att dra ut fostret]. 3.17 Då
lammet kommit fram, skall man däremot resa det upp och föra det till
tackans juver, därpå öppna dess mun och fukta det på spenarna, som
man trycker på, så att det lär sig att suga i sig den näring tackan erbjuder. Men innan detta sker skall man mjölka ur lite mjölk, som herdarna
kallar colostra [råmjölk]. Om man inte drar ur lite av den, skadar den
lammet, som under de två första dagarna efter födseln skall stängas in
med sin mor, så att hon tar hand om sin avkomma. 3.18 Så länge lammet
inte är lekfullt, skall det därpå hållas i en mörk och varm inhägnad. När
det så lever ut, bör det stängas in i en hage inhägnad med ett staket av
käppar tillsammans med sina likar, så att det inte magrar av alltför stor
ungdomlig livslust, och man bör se till att de svagare skiljs från de kraftigare, eftersom ett stort lamm trycker ner ett svagt. 3.19 Det är tillräckligt
att på morgonen, då hjorden går ut på bete, och även i skymningen, då de
kommer mätta tillbaka, låta lammen komma till tackorna. Då lammen
sedan börjar vara starka, skall de i inhägnaden utfodras med busklusern
eller blålusern, vidare med kli eller, om skörden tillåter det, med mjöl av
korn eller linsvicker. Då de därefter växt till sig ordentligt, skall tackorna
vid middagstid föras till ängar eller trädesåkrar nära husen och lammen
föras ut ur sin inhägnad, så att de lär sig att beta i frihet.
3.20 Om slagen av foder har jag dels talat redan tidigare, dels vill jag
nu framhålla det jag utelämnade förut, nämligen att de örter är mest
välsmakande, som kommer upp på åkrar, som plöjts upp med plogen.
Därnäst kommer de som växer på ängar, som saknar vatten, medan de,
som växer i kärr och skogar, anses minst lämpliga. Det finns likväl inga
så tilldragande foderväxter eller betesmarker, att inte deras attraktionskraft avtar av att de ständigt används, om nu inte herden möter djurens
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leda vid foder genom att ge dem salt, som man på sommaren lägger i
träkar som en sorts smaksättning av dricksvattnet och fodret och som
fåren slickar på, när de kommit hem från betet. Av smaken av saltet får
de lust att dricka och beta. 3.21 Bristen på foder under vintern möter man
däremot genom att erbjuda dem foder under tak i krubbor. De utfodras
dock bäst på löv av alm eller ask, som man lagt undan, eller med det
hösthö, som kallas cordum [efterskörd], ty det är mjukare och därför mer
välsmakande än det tidiga. 3.22 De utfodras också bra med busklusern eller fodervicker, och när annat har tagit slut är det även nödvändigt att ta
till bortrensade delar av baljväxter. Ty korn ensamt eller ’liten vial’, som
malts med bondbönor, är för dyrt för att man skall kunna erbjuda det i
stadsnära trakter, men när ett lågt pris medger det, är det utan tvivel det
bästa. 3.23 Om den tidpunkt, när man skall låta fåren beta eller när man
skall föra dem till vatten under sommaren, är min uppfattning ingen
annan än den som <Vergilius> Maro har angivit:
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.
Sedan, när himmelens sol vid den fjärde timmen har törsten
väckt, …
då bjuder jag att du hjordarna för till brunnen att dricka.7
Vid middagstid skall man föra dem, som samme skald säger, till dalen
där en av Jupiters mäktiga ekar från åldriga stammen
grenarna vitt breder ut, eller där i sitt tätvuxna dunkel
järnekslunden, med helig frid bland skuggorna, ruvar.8
3.24 Då sedan hettan redan mildrats, skall man söka sig till vatten – detta

bör göras även under sommaren – och åter föra ut fåren på bete

ända tills solen går ned, då aftonens kyla ger svalka,
markernas gräs friskas upp av månen med fuktiga daggen.9
Man måste dock ge akt på sommarsolen vid Hundstjärnans uppgång, så
att hjorden före middagen drivs åt väster och går åt det hållet, efter middagen åt öster, ty det är mycket viktigt att inte huvudena på de betande
djuren är vända åt solen, som mycket ofta skadar djuren vid tiden för
den nämnda stjärnans uppgång. 3.25 Under vinter och vår skall de på
morgnarna hållas inom hägn, tills dagen tar bort frosten från åkrarna,
ty växter med frost på ger djuren glandigo [ollonfeber] och gör dem lösa i
magen, varför man också under årets kalla och fuktiga tider skall bereda
dem tillgång till vatten endast en gång om dagen.
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3.26 Den som följer hjorden skall vara kringsynt och vaksam – något

som man föreskriver för alla väktare av alla sorters djur – och styra dem
med stor mildhet och själv finnas nära dem, eftersom de är tysta10, och
när han driver eller motar djuren, skall han hota dem med rösten eller
staven och aldrig kasta något mot dem. Vidare får han inte avlägsna sig
för långt från dem och inte heller lägga sig ner eller sätta sig. Om han inte
går före dem, bör han nämligen stå stilla, eftersom skyldigheten hos en
vakt kräver liksom en upphöjd utkikspost, så hög som möjligt för ögonen, så att han inte låter de tunga och dräktiga avvika från de övriga, i och
med att de drar sig efter, eller låter de lättrörliga och dem, som fött sina
ungar, avvika med att springa i förväg, detta för att inte någon tjuv eller
något vilddjur skall kunna undgå en herde, som inte ser upp ordentligt.
Detta är ungefär det som är gemensamt för alla sorters får. Nu skall
jag tala om det som är speciellt för det ädla slaget.

4. Om klädda får
kap. 4

4.1 Den grekiska ras, som de flesta kallar tarentinsk, är det knappast lönt

att ha, om inte husbonden själv är närvarande på gården, eftersom den
kräver mera både omsorg och foder. Ty när nu hela det ullbärande släktet
är ömtåligare än andra djur, så är den tarentinska rasen den ömtåligaste
av dem alla, eftersom den inte tål något slarv från ägaren eller från dem,
som sköter den, ännu mycket mindre tål knusslighet och inte alls tål
värme eller köld. 4.2 Den utfodras sällan utomhus, oftast inomhus och
är mycket glupsk på foder, och om den av förvaltarens svek berövas något
av denna, går hjorden under. Varje djur utfodras rätteligen under vintern
vid krubban med tre sextarii [1,65 l] korn eller mald bondböna med skidor
eller med fyra sextarii [2,2 l] ärtor, så att man ger dem både torrt löv eller
torr eller färsk blålusern eller busklusern, och vidare sju skålpund [2,3 kg]
hö skuret på hösten eller så mycket de vill ha av halm från foderväxter.
4.3 Från dessa djur kan man endast få en obetydlig avkastning av att sälja
lamm och ingen av mjölk, ty dels slaktar man dem, som man måste ta
bort, nästan ofullgångna redan några få dagar efter det de blivit födda,
dels ger de tackor, som berövats sina lamm, sina spenar åt andra tackors
avkomma. Ty varje lamm ges till två tackor att dia, och det är inte lönt
att dra ner något på födan åt dem som man lägger an på, så att följden
blir att dilammet snabbare stärks av mjölken och att modertackan, som
fått en ammande tacka bredvid sig, får mindre besvär av att föda upp
sin avkomma. Därför måste man noga se till att lammen dagligen diar
både sina egna mödrar och andras, som inte känner någon moderskärlek
för dem. 4.4 Det är dock lämpligt att i detta slags hjordar föda upp flera
bagglamm än bland de raggiga. Baggarna, som kastreras innan de kan
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para sig med tackorna, slaktas nämligen sedan, när de blivit fulla två
år, och på grund av ullens skönhet lämnas deras fällar till uppköpare
för ett högre pris än andra fällar. Man måste dock komma ihåg att låta
de grekiska fåren beta på fria ytor, som saknar varje slags buskage och
<särskilt> buskbjörnbär, så att inte, som jag sade ovan, vare sig ullen
eller täcket får rivskador. 4.5 Likväl kräver de en icke mindre noggrann
omsorg utomhus, eftersom de inte dagligen går ut på bete, och större
omsorg hemmavid, ty ofta bör de befrias från täcket och kylas av, ofta bör
deras ull luckras upp och gnidas in med vin och olivolja och ibland bör de
till och med tvättas helt och hållet, om dagens solsken tillåter detta. Det
är tillräckligt att göra detta tre gånger om året. Vidare bör stallarna ofta
sopas och rengöras och all fukt av urin avlägsnas, och den torkas bäst,
om man borrar hål i de plankor, som bildar golv i fårhuset, så att djuren
kan ligga på dem. 4.6 Husen skall dock befrias inte bara från smuts och
spillning utan även från giftormar, och för det ändamålet
lär dig därtill att i stallet den doftande cedern förbränna
samt att med galbanums rök driva giftiga ormar på flykten.
Ofta, om kättarna stått där en tid, kan det ske att en huggorm,
farlig att röra vid, gömt sig därunder i rädsla för ljuset,
eller en giftsnok, detta fördärv för boskapen, van att
söka sig skydd under tak.11
Därför, som samme skald [Vergilius] säger
Tag då, herde, en sten i din hand, eller klubba,
och när han hotande höjt den väsande, svällande halsen,
slå honom ned.12
För att det inte skall vara nödvändigt att göra detta med fara för sig själv
skall man alternativt ofta bränna kvinnohår eller gethorn, vars lukt gör,
att nämnda skadedjur inte kan stanna kvar i stallarna.
4.7 Någon bestämd tidpunkt för klippningen går inte att iaktta för alla
trakter, eftersom sommaren inte kommer sent eller tidigt överallt, och
det bästa sättet är då att ge akt på de typer av väder, under vilka fåren
varken känner kyla, när man tagit av dem ullen, eller hetta, när man ännu
inte klippt dem. När de än blivit klippta, bör de dock smörjas in med
följande preparat: Saften av urkokt vitlupin, bottensats av gammalt vin
och olivdrägg blandas i lika delar och med den vätskan smörjer man det
klippta fåret. 4.8 Då man under tre dagar smort in fårets rygg och det
sugit åt sig dessa medel, för man det på den fjärde dagen ner till stranden,
om havet finns i närheten, och badar det där. Om så inte är fallet, kokar
man en kort stund regnvatten, som för detta ändamål sparats utomhus
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och härdats med salt, och sköljer hjorden med detta. Celsus försäkrar,
att ett djur, som behandlats så, inte kan bli skabbigt under hela året, och
det råder inget tvivel om att ullen också växer ut mjukare och längre av
samma anledning.

5. Mediciner för får
kap. 5

5.1 Då jag gått igenom hanteringen och skötseln av de djur, som mår bra,

skall jag nu ge anvisningar om hur man skall hjälpa dem, som lider av skador eller sjukdom, fastän denna del av min framställning är nästan helt
uttömd, eftersom jag i förra boken talade om botemedel för den större
boskapen. Fastän kroppens natur är nästan densamma för de mindre och
de större fyrfotadjuren, kan man nämligen hitta några få små skillnader i
fråga om sjukdomar och botemedel. Hur obetydliga dessa skillnader än
är, skall de dock inte förbigås i min framställning.
5.2 Så som jag både rått till ovan och nu återigen försäkrar, eftersom
jag anser, att det är det mest hälsobringande, skall man, om hela hjorden
är sjuk, skifta betesmark och vatten, vilket i detta fall är det effektivaste
botemedlet, och söka ett annat klimat för det hela. Om en farsot kommit,
som har sin grund i värme och hetta, skall man se till att välja skuggiga
trakter, och om den beror på kyla, skall soliga lägen väljas. 5.3 Djuren bör
dock föras över försiktigt och utan brådska, så att deras svaga tillstånd
inte försämras av långa dagsmarscher, men man skall dock inte driva dem
helt slött och utdraget. Ty lika väl som det inte är lämpligt att kraftigt
driva på och pressa djur, som är trötta av sjukdom, så är det nyttigt att ge
dem måttlig övning och liksom reta dem, när de stelnar till, och inte låta
dem förgubbas och gå under av ålderdom. Då hjorden därefter kommit
fram till den avsedda platsen, skall den fördelas i små grupper på bönderna. 5.4 De tillfrisknar nämligen lättare i små grupper än hela hjorden
på ett ställe, eftersom antingen utdunstningen av själva sjukdomen är
svagare bland ett litet antal eller det är lättare att ge ett mindre antal
bättre vård. Detta och det övriga, för att jag nu inte skall behöva upprepa
det, som jag gått igenom i min framställning ovan, bör man iaktta om alla
djur i hjorden är sjuka, och det följande om det gäller enstaka djur.
5.5 Fåret angrips av skabb oftare än alla andra djur, och den kommer, som
vår skald [Vergilius] påminner oss om,
			
när kylan från regnet och vinterns
isiga frost tränger in genom pälsen och biter i hullet13,
eller också efter klippningen, om man inte använder som botemedel det
preparat jag beskrev ovan, och vidare om man inte sköljer bort sommarens svett i havet eller en flod, om man låter en nyklippt hjord bli sårig av

bok 7.5.6–7.5.10

törnen och snår i skogen eller om man använder stallar, där mulor, hästar
eller åsnor stått. Särskilt leder brist på foder till att djuren magrar, och
avmagringen orsakar skabb. 5.6 Då den börjar komma, känner man igen
den på följande: Djuren gnager med tänderna på det angripna stället,
river det med hornen eller klövarna, gnuggar sig mot träd eller gnider
sig mot väggar. Då man ser, att något djur beter sig så, skall man ta fast
det och vika isär ullen, ty huden under är sträv och som skorv, och den
skall man sätta in motåtgärder mot vid första bästa tillfälle, så att den
inte angriper hela besättningen, ty den sprider sig snabbt med smitta till
andra husdjur och då särskilt till fåren. 5.7 Det finns dock ett stort antal
preparat, som jag skall räkna upp, inte därför att det är nödvändigt att
använda alla utan därför att man i åtskilliga trakter inte kan få tillgång
till vissa av dem, så att man alltså av det större antalet åtminstone kan
hitta något, som är till bot. God nytta gör dock först det recept, som jag
angav nyss här ovan, om man till bottensats av vin, olivdrägg och saft av
kokt vitlupin blandar i lika del riven vit nysrot14. 5.8 Skabben kan också
avlägsnas med saft av färsk odört, som skärs och stöts på våren, när den
utvecklat en stängel men ännu inga frön, och vars utpressade saft förvaras
i ett lerkärl med en halv skäppa [4,4 l] bränt salt tillsatt till två urnor
[26 l] vätska. Då man berett detta, försluter man kärlet, gräver ner det i
gödselstacken och låter det ligga där ett helt år och värmas av ångan från
gödseln. Därpå tar man upp det, värmer upp det lite och smörjer det som
salva på det ställe, som angripits av skabb, men detta bör dessförinnan
ha bearbetats med en sträv tegelskärva eller pimpsten. 5.9 Till botemedel
för samma sjuka tjänar också olivdrägg, som kokats ihop till två tredjedelar, och även gammal människourin, som blivit upphettad i heta lerkärl.
Somliga minskar genom kokning över eld just denna med en femtedel
och blandar i lika delar saft av färsk odört, och därpå häller de i varje urna
[13 l] av denna vätska en sextarius [0,55 l] malt salt. 5.10 Även lika delar
mald svavel och flytande tjära, som kokats över svag eld, duger bra, men
dikten Georgica försäkrar, att det inte finns någon förnämligare medicin
					
än att gripa till kniven
och med beslutsamt snitt skära upp den svällande bölden.
Dold under huden växer den till.15
Därför skall den skäras ren och botas med preparat precis som övriga sår.
Han [Vergilius] tillfogar därpå lika klokt, att man skall åderlåta får, som
har feber, vid fotknölen eller mellan två klövar, ty, säger han, mycket
då är det nyttigt ibland att dess hetta lindra och öppna
längst ned vid fårets klöv en åder, där blodet pulserar.16
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5.11 Jag brukar också åderlåta under ögonen och i öronen.

Hälta ansätter också fåren på två sätt, antingen då en svullnad och
valk uppstår i själva mellanrummet mellan klövarna eller när just den
platsen fått en liten knöl, på vars mitt håret liknar hundhår och det finns
en liten mask inuti. 5.12 Svullnaden och valken skall tas bort genom att
smörjas med tjära, som är flytande redan i sig, eller en blandning av alun,
svavel och vinäger eller med unga granatäpplen, som krossas med alun,
innan de bildar kärnor, och blandas med vinäger eller ärg från koppar,
eller åter genom att smörjas med galläpplen, som värmts upp i surt vin
och sönderdelats. 5.13 Den knöl, som det är en liten mask i, skall man
skära runt omkring så försiktigt som möjligt med kniven, så att man inte
sårar även djuret, som är under, medan vi skär bort knölen. Ty då det
blir skadat, utsöndrar det en giftig vätska, och den gör ett sår, som den
kommit in i, så omöjligt att läka, att man måste skära av hela foten. Då
man försiktigt skurit runt knölen, skall man emellertid droppa på het
talg med hjälp av en brinnande kådsticka.
5.14 Ett får, som har en lungsjukdom, skall man precis som svinet bota
med att i örat sätta den lilla rot, som djurläkarna kallar consiligo [grön
julros]. Jag har redan talat om den, när jag beskrev medicinerna för den
större boskapen. Den sjukdomen får dock djuren oftast på sommaren,
om det är brist på vatten, varför man under hetta bör lämna alla fyrfota
djur större tillgång till något att dricka. 5.15 Celsus råder till att man,
när djuret har fel på lungorna, ger det skarp vinäger, så mycket fåret tål,
eller häller ungefär tre heminae [0,8 l] gammal människourin, som blivit
ljummen, genom vänster näsborre medelst ett horn samt för in i djurets
svalg ett sjättedels skålpund [55 g] svinfett.
5.16 Rosfeber är obotlig, den som herdarna kallar pusula. Om man inte
gör något åt den hos det första djur, som drabbas av en sådan sjukdom,
fäller den hela hjorden genom smitta, eftersom man inte kan möta den
med vare sig preparat eller kniv, ty den bryter ut liksom vid minsta beröring. Det enda, som man inte avvisar, är omslag med getmjölk, som när
den hälls på liksom med sin beröring lindrar den häftiga febern och skjuter upp hjordens undergång snarare än förhindrar den. 5.17 Den berömde
egyptiske författaren Bolos från Mendes, vars råd, som på grekiska kallas
Cheirokmeta, med orätt sprids under Demokritos’ namn, anser däremot,
att man på grund av denna farsot ofta och noga skall granska fårens
päls, så att man, om man händelsevis ser något sådant fel hos något djur,
snabbt gräver en grop vid stalltröskeln, där begraver levande det djur,
som fått ros, liggande på rygg samt låter hela hjorden passera över det
nergrävda, eftersom man genom denna åtgärd avlägsnar sjukdomen.
5.18 Gallbesvär, en under sommaren ganska farlig åkomma, drivs
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bort, om djuren får dricka gammal människourin, som för övrigt även
hjälper djur med gulsot. Om djuret däremot besväras av slem, tar man
kungsmynta eller kvistar av stenkyndel, virar in dem i ull, sätter dem i
näsborrarna och vrider runt, tills fåret nyser. Benbrott på djur botas inte
på annat sätt än på människor, nämligen genom att man lägger om med
ull, som genomdränkts med olivolja och vin, och därpå binder ihop med
spjälor runt om. 5.19 Det är också mycket farligt med trampört, och om
fåret ätit av den, spänns djuret ut i hela magen, dras ihop, fradgar och
avsöndrar någon tunnflytande spillning med en vass lukt. Man måste då
snabbt åderlåta djuret under svansen på det ställe, som är närmast låren,
och likaså bör ådern öppnas i överläppen. På får, som har svårigheter att
andas, skall man skära i öronen med kniv och därpå flytta djuren till en
annan trakt, vilket jag anser skall göras vid alla utbrott av sjukdomar och
farsoter.
5.20 Även lammen måste man hjälpa, när de antingen har feber eller
försvagats av någon annan sjukdom. Då de lider av sjukdom, skall de inte
släppas till tackorna, så att de inte överför sin sjukdom på dessa. Därför
skall lammen ges mjölk avskilt. Regnvatten skall i lika del blandas i mjölken och den drycken ges åt de febriga lammen. Många botar dessa lamm
med getmjölk, som hälls i gapen genom ett litet horn. 5.21 Även sådana
utslag, som herdarna kallar ostigo, är dödliga för diande lamm. De uppträder ofta, om lammen eller även killingarna sluppit ut genom slarv från
herdarna och då ätit daggvåta örter, vilket man ingalunda bör tillåta. När
det skett, kommer det som ros och angriper mun och läppar med otäcka
sår. 5.22 Som botemedel tjänar isop och salt, som malts tillsammans i
lika delar, ty med den blandningen skall man gnida in gommen, tungan
och hela munhålan. Därpå tvättas såren med vinäger och smörjs med
flytande tjära, som blandats med svinfett. En del föredrar att blanda en
tredjedel ärg från koppar med två delar gammalt djurfett, värma upp det
lite och använda det som botemedel. Många blandar malda barr av äkta
cypress med vatten och sköljer såren och gommen med det. Metoden att
kastrera har jag redan presenterat, ty den är inte någon annan för lamm
än den, som gäller för större boskap.

6. Om getter
6.1 Eftersom jag sagt tillräckligt om fåren skall jag nu övergå till getterna.

Detta släkte önskar dungar mer än fält och betar utmärkt bra till och med
i oländig och skogig terräng. Det försmår nämligen inte björnbärsbuskar,
störs inte av törne och är särskilt förtjust i små träd och buskar. Sådana
är smultronträd, getapel och sydgullregn och i lika hög grad buskar av
stenek och ek, som inte växt på höjden.
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6.2 En bock, där under käkarna två små vårtor hänger ner från halsen,

anses bäst, med stor kropp, tjocka ben, fyllig och kort hals, fladdrande
och nerhängande öron, litet huvud och mörk, tät, glänsande och lång ull.
Man klipper nämligen även getabocken
för livet i fält och till torftiga höljen åt sjömän.17
6.3 Den är dock redan vid sju månaders ålder tillräckligt vuxen för avel, ty

då den är omåttlig i sin lusta, förgriper den sig ofta på sin mor, medan den
ännu diar, och åldras också redan före sex års ålder av den anledningen
att den blivit uttröttad av omogen kärlekslust i sin första ungdom. När
den är fem år, anses den därför olämplig att betäcka getter. 6.4 En get
gillar vi bäst, som är så lik bocken som möjligt, som jag redan beskrivit,
om den dessutom har stort juver, mycket rikt på mjölk. Detta husdjur
skall man i lugnt klimat skaffa sig utan horn, ty i stormigt och regnigt
klimat är det bättre med horn. Alltid och i alla trakter är det dock bäst
att avelsbockarna är hornlösa, eftersom de, som har horn, ofta är livsfarliga på grund av sin stridslystnad. 6.5 Det är dock ingen idé att ha fler än
hundra djur i samma hägn, medan det samtidigt är helt lämpligt att ha
ettusen får. När man första gången köper getter, är det emellertid bättre
att köpa en hel hjord än några få djur i taget från flera håll, så att de inte
delar upp sig i små grupper på betesmarken utan kan hållas i hägn under
större endräkt och lugn. Detta djur skadas av värme men mer av kyla,
och detta gäller särskilt de dräktiga getterna, eftersom en alltför kall
vinter skadar fostret. Det är dock inte bara den, som orsakar kastning,
utan även ollon, när man givit sådana i större mängd än getterna orkar
äta. Om man inte kan erbjuda sådana med måtta, skall man överhuvud
inte låta getterna äta dem.
6.6 Som tid för betäckning anger jag tiden under hösten fram ungefär till före december månad, så att killingarna föds, när våren närmar
sig och buskarna knoppas, då alltså skogarna grönskar av sitt nya lövverk. Gethuset bör väljas antingen med naturligt stengolv eller konstgjort sådant, eftersom man inte brukar lägga strö under detta djur och
en omsorgsfull herde varje dag sopar stallet och inte tillåter att någon
spillning eller fukt stannar kvar eller att det bildas någon lera, vilket allt
är skadligt för getterna. 6.7 Om det är en get av gott slag, brukar den ofta
föda två killingar, ofta tre. Det sämsta födelsetalet är det, när två getter
tillsammans får tre killingar. Då dessa blivit födda, skall de födas upp på
samma sätt som lamm, utom det att killingarnas ysterhet måste kväsas
och kontrolleras hårdare. Vidare bör man, utöver riklig tillgång på mjölk,
ge dem almfrö, busklusern eller murgröna, eller också bör man lägga för
dem toppar av mastixbuske och andra späda löv. Av varje tvillingpar bör
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den ena, som tycks vara den starkare, sparas för att komplettera hjorden,
men den andra lämnas till uppköpare. 6.8 Man bör inte lägga an på killingar efter årsgamla eller tvååriga getter – båda dessa åldrar ger nämligen avkomma – ty geten bör inte få föda upp någon killing förrän vid
tre års ålder. Killingen av en årsgammal get skall man genast ta bort, och
<killingen> av en tvåårig skall man låta dia så länge, att man sedan kan
sälja den. Modergetterna bör dock inte behållas över åtta års ålder, eftersom de blir sterila av att ha tröttats ut av täta nedkomster. 6.9 Han, som
sköter getterna, bör vara uppmärksam, hårdför, ihärdig, tålig för arbete,
livlig och djärv, så att han lätt tar sig fram bland klippor, i ödemarker och
genom snår och då inte, som herdarna för de andra djuren, enbart följer
sin hjord utan till och med ofta går före den. En get, som leder hjorden, är
ett särskilt energiskt djur; den, som går så, bör då och då hållas tillbaka
för att inte komma för långt före utan beta lugnt och långsamt, så att hon
får både stort juver och inte särskilt mager kropp.

7. Mediciner för getter
7.1 När övriga husdjur drabbas av någon farsot, blir de först magra av sjuk-

dom och svaghet, men getterna är de enda som, hur feta18 och pigga de än
är, plötsligt faller ihop och liksom fälls hjordvis liksom i någon sorts katastrof. Detta brukar dock hända huvudsakligen på grund av rik tillgång
på foder, varför man, medan farsoten ännu hunnit drabba blott några få,
skall åderlåta dem alla och inte låta dem beta hela dagen utan stänga in
dem i hägn under de fyra mittersta timmarna. 7.2 Om någon annan sjuka
ansätter dem, botas de av en dryck gjord på rötterna av italienskt rör och
rundhagtorn. Då man krossat dessa ordentligt med stötar av järn, tillsätter man regnvatten och ger djuren att dricka detta ensamt. Om detta
inte häver sjukdomen, bör man sälja djuren eller, om inte heller det går
att genomföra, döda dem med slaktkniven och salta in dem. Sedan bör
man efter en tid skaffa sig en ny hjord, men det inte förrän den tid på
året, då sjukdomen visat sig, gått över till sommar från vinter eller till vår
från höst. 7.3 När enstaka djur angrips av en sjukdom, skall man tillgripa
samma botemedel som man använder på fåren. Ty när huden spänns ut av
vatten, en sjukdom som grekerna kallar hydrops [vattusot], bör skinnet lätt
snittas under frambogen och den skadliga vätskan släppas ut, och därpå
bör det sår man gjort behandlas med flytande tjära. 7.4 När könsorganen
sväller upp på en get, som fått killingar, eller efterbörden inte kommit,
skall man hälla en sextarius [0,55 l] druvmust eller, om sådan saknas, lika
mycket gott vin i djurets hals och fylla slidan med flytande vax. Kort sagt,
för att nu inte gå igenom alla enskildheter, skall man behandla getterna
på samma sätt som jag ovan beskrivit beträffande fåren.
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8. Om att göra ost
kap. 8

8.1 Det är inte lämpligt att förbigå arbetet att göra ost, särskilt i avlägsna

trakter, där det inte är lämpligt att forsla bort mjölken. Om den görs på
mager vätska, bör den säljas så fort som möjligt, medan den ännu är färsk
och behåller fukten. Om osten görs på tjock och fet vätska, tål den längre
lagring. Ost bör dock göras på oblandad mjölk, så färsk som möjligt – ty
om mjölken fått stå eller blandats med vatten, blir den snabbt sur – och
bör vanligen ystas med löpe från lamm eller killing, fast man också kan
få den att ysta sig med blomman av agrestis carduus [’vild tistel’], frö av
safflor19 och likaså med den mjölksaft från fikonträdet, som det släpper ifrån sig, om man gör hål i dess bark, medan denna ännu är grön.
8.2 Den ost är dock bäst, som inte innehåller mer än obetydligt av tillsatser. Den minsta dosen löpe i en stäva mjölk är vikten av en silverdenar,
och det råder inget tvivel om att en ost, som stelnat av små fikongrenar,
har den bästa smaken. 8.3 Då stävan är fylld med mjölk, bör den hållas
lite ljum, men man bör inte föra den till elden, som somliga föreslår, utan
man bör ställa den på lite avstånd från elden. Då vätskan tjocknat, skall
den genast föras över till små påsar, korgar eller formar, ty det är mycket
viktigt, att vasslan silas ifrån så fort som möjligt och skiljs från den fasta
massan. 8.4 Därför bör lantbrukarna inte ens låta den rinna av själv som
en trögflytande vätska, utan när osten blivit lite hårdare, lägger de på
tyngder för att pressa ut vasslan. När osten sedan tas ur formarna eller
korgarna, lägger man den på en skuggig och kall plats, så att den inte tar
skada, och på så rena hyllor som möjligt, samt strör på malet salt, så att
den svettas ut sin sura vätska. När den hårdnat pressas den hårdare, så
att den blir tät, behandlas åter med bränt salt och pressas igen ihop med
tyngder. 8.5 Då detta fortgått i nio dagar, tvättas osten i sötvatten och
läggs i skuggan på galler, tillverkade för ändamålet, så att en ost inte är
i kontakt med någon annan och så att de torkar lite. För att osten sedan
skall hålla sig färsk lagras den på flera hyllor på ett ställe, som är stängt
och inte utsatt för vinddrag. På detta sätt blir den varken ihålig, salt eller
torr. Av dessa fel brukar det första uppkomma om osten pressats dåligt,
det andra om den saltats för kraftigt och det tredje om den bränts av
solen. 8.6 Denna sorts ost kan till och med hålla att skickas över haven,
ty den, som bör ätas färsk inom några dagar, gör man i ordning med
mindre besvär. Då den tagits ur sina små påsar, lägger man ner den i
salt och saltlake och därpå torkar man den en kort tid i solen. Många
lägger ner färska pinjenötter i mjölkstävan, innan de tjudrar djuren för
mjölkningen, låter mjölken skölja ner ovanpå och silar inte från nötterna,
förrän de fört över den ystade massan till formarna. En del mal dessa
nötter färska, blandar dem i mjölken och får den att ysta sig på det sättet.

bok 7.8.7–7.9.5

1 223 2

8.7 Det finns de som mal kryddtimjan och häller den genom en sil ner

i mjölken. På samma sätt kan man göra ost med vilken smak som helst
genom att sätta till den krydda man väljer. Den metoden att göra ost
är mycket välkänd, som man kallar manu pressum [handpressad]. När
den ystat sig lite i stävan, medan den är ljum, arbetas den upp, genomsköljs med hett vatten och formas sedan för hand eller pressas ut i formar
av buxbom. Den har också en inte oäven smak, då den är härdad med
saltlake och färgad med rök från äppelved20 eller halm. Låt oss dock nu
återgå till det ursprungliga temat.

9. Om svin
9.1 Inom alla slags fyrfota husdjur granskar och väljer man noggrant efter

handjurets utseende, eftersom avkomman oftare är lik fadern än modern.
Därför skall man även hos svinen föredra dem, som kännetecknas av en
stor kropp, men då sådana, som är kvadratiska i kroppsformen hellre
än långsträckta eller runda, och som vidare kännetecknas av hängande
buk, stora skinkor, inte långa ben eller fötter, breda och muskulösa halsar
samt kort och uppåtvänt tryne, och det är mycket viktigt att de är mycket
språngvilliga vid betäckningen. 9.2 De lämpar sig för avel från ett års
ålder, tills de blir fyra år, och kan betäcka en sugga redan vid ett halvt
års ålder. Suggorna är bäst, när de är långa men i fråga om övriga lemmar lika de galtar jag nyss beskrev. Om trakten har ett kallt och frostigt
klimat, skall man välja en hjord svin, som har så hårt, tätt och mörkt hår
som möjligt, men om klimatet är tempererat och soligt, kan man lägga
an på en hårlös eller vit som mjöl. 9.3 En sugga anses lämplig att föda
kultingar i regel ända till sju års ålder, men ju flera hon får, desto snabbare åldras hon. Det är inte ur vägen att hon betäcks första gången vid
ett års ålder, men hon bör då betäckas under februari månad och sedan
gå dräktig i fyra månader och föda under den femte, när redan växterna
blivit lite kraftigare, så att kultingarna dels har säker tillgång till mjölk,
dels, när de slutat dia, kan beta av stubbåkern och det övriga som blivit
kvar efter grödorna. 9.4 Detta gäller dock i avlägsna trakter, där det inte
är lönt med annat än att låta kultingarna växa upp. Ty nära städer bör
man ta bort en diande kulting av hankön ur svinstallet. På det sättet lindrar man mödan för modersuggan, som slipper ge di, och hon kommer att
tidigare betäckas igen och ge en ny kull, och det skall hon göra två gånger
per år. Galtarna kastreras vid ett halvt års ålder, när de betäcker första
gången, eller vid tre eller fyra år, då de ofta betäckt suggorna, detta för att
de skall kunna bli feta. 9.5 Även på suggorna gör man ingrepp, opererar
bort slidan och stänger den med en ärrbildning, så att de inte kan para
sig, men jag begriper inte, vad det är för uträkning med att göra det, om
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det inte råder brist på foder. När det finns gott om foder är det nämligen
alltid lönsamt att producera smågrisar.
9.6 Det här slagets husdjur klarar alla lägen på gården. Den livnär sig
nämligen bra både i bergstrakter och på slätter, dock bättre i våta fält än
i torra. Lundar är bäst som består av ek, korkek, bok, turkisk ek, stenek,
vildoliv, terpentinträd21, hassel och vilda fruktträd, såsom rundhagtorn,
johannesbröd, en, bäralm, vin, körsbärskornell, smultronträd, plommon,
kristitörne och ’vilt päron’. Dessa mognar nämligen vid olika tidpunkter
och kan mätta flocken nästan hela året. 9.7 När det är brist på träd, skall
man dock lägga an på föda, som finns i jorden, och då hellre välja en
lerig jord framför en torr, så att de kan böka upp sankmarken, gräva
upp maskar och vältra sig i leran, vilket dessa djur tycker mycket om. De
bör till och med kunna utnyttja ett vattendrag så mycket de vill. Det är
nämligen mycket fördelaktigt att de gör detta, särskilt på sommaren, och
att de då gräver upp rötterna på vattenväxterna, såsom säv, tåg och det
dåliga slag av rör, som de flesta kallar canna [’vass’]. 9.8 Ty ett odlat fält
gör svinen feta, då det är gräsbevuxet och planterat med många sorters
fruktträd, så att det över årets olika delar erbjuder äpplen, plommon,
päron, flera slags nötter och fikon. Man skonar dock av den anledningen
inte sina lador, ty man måste ofta utfodra dem för hand, när det saknas
bete utomhus, och av den anledningen bör man lägga in mycket ollon
antingen i vatten i dammarna eller på hyllor i rök. 9.9 Man bör också
bereda dem tillgång till bondbönor och liknande växter, när ett lågt pris
på dessa så medger, och då särskilt på våren, medan de gröna växterna
ännu är ofullgångna, vilka oftast skadar svinen. Innan de går ut på bete,
skall de därför på morgonen styrkas med foder ur förråd, så att inte deras magar retas av outvecklade växter och djuren magrar av denna störning. Inte heller bör hjordarna, som andra, hållas i hägn samlade, utan
man skall inrätta boxar med stängsel, i vilka de kan stängas in, sedan
de grisat eller redan innan de grisar. Ty särskilt suggorna lägger sig på
varandra hur som helst, när de stängs in flera tillsammans, och pressar
ut smågrisarna.9.10 Därför skall man, som jag sade, inrätta boxar vägg
mot vägg, fyra fot höga, så att grisen inte kan hoppa över skiljeväggen. De
bör nämligen inte täckas, så att svinaherden kan kontrollera hela antalet
smågrisar uppifrån och dra ut någon under en liggande modersugga, om
hon råkat trycka ner någon, när hon lade sig. Herden bör vara vaksam,
energisk, flitig och strävsam. Han bör hålla reda på alla både modersuggor och smågrisar, som han har att sköta om, så att han kan ge akt på
grisningen för var och en, upptäcka en sugga, som skall grisa, och stänga
in henne, så att hon föder i boxen. 9.11 Sedan skall han genast se efter, hur
många och av vilket slag smågrisarna är som fötts, och han skall se till
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att ingen dias av en annan modersugga. Grisarna beblandar sig nämligen
mycket lätt, om de lämnat boxarna, och när en modersugga lagt sig att
ge di, lämnar hon tillträde till spenarna lika väl till egna som till andras
ungar. 9.12 Därför är det grisuppfödarens viktigaste åliggande att stänga
in varje modersugga för sig med sina smågrisar. Om han inte är tillräckligt minnesgod för att hålla rätt på varje suggas avkomma, bör han med
flytande tjära sätta samma märke på suggan och smågrisarna och på det
sättet hålla isär varje kull med sin modersugga med hjälp av bokstäver
eller andra tecken. I en större besättning behöver man nämligen olika
tecken, så att inte svinaherden rör ihop det i minnet. 9.13 Eftersom detta
verkar arbetsamt i en stor besättning, är det dock det lämpligaste att göra
svinboxarna på så sätt, att deras tröskel går upp till en sådan höjd som
modersuggan kan passera men inte smågrisarna. På det sättet kommer
ingen främmande smågris in, och vidare väntar varje kull för sig på sin
modersugga i sin box. En sådan kull bör dock inte vara större än åtta
smågrisar, inte eftersom jag skulle vara ovetande om att en sugga kan få
flera utan eftersom den sugga snabbt tröttnar, som skall ge di åt flera.
Vidare skall de, vars kullar man lägger an på, stöttas med kokt korn,
så att de inte blir helt avmagrade och därigenom utsatta för någon risk.
9.14 En duktig grisuppfödare sopar dock ofta svinstallet och ännu oftare
boxarna, ty även om nämnda djur går lortigt tillväga i sitt sökande efter
föda, önskar det likväl ett mycket rent ställe att ligga på.
Detta är ungefär skötseln av svinen, när de mår bra. Nu följer att jag
skall säga, vilken omvårdnad de skall ha, när de är sjuka.

10. Mediciner för svin
10.1 Tecken på att svinen har feber är, att de neråtböjda bär huvudena åt

sidan, ofta plötsligt stannar upp på betet, när de har sprungit framåt en
liten bit, och faller ner drabbade av yrsel. 10.2 Man skall då lägga märke
till, åt vilket håll deras huvud böjs, så att man kan åderlåta ur örat på
motsatta sidan av huvudet. Likaledes skall man under svansen två fingerbredder [3,7 cm] från skinkorna ta hål på en åder, som just där är ganska
stor. Den skall man först slå på med en träbit, och när den sedan sväller
upp av beröringen med pinnen skall man skära upp den med kniven och
åter förbinda med bark av pil eller alm, när blodet runnit ut. 10.3 Då man
gjort detta, skall man hålla djuren en eller annan dag under tak och ge
dem måttligt varmt vatten, så mycket de vill ha, och en sextarius [0,55 l]
var av kornmjöl. Dem, som har en böld i halsen, skall man åderlåta under
tungan, och då blodet runnit ut, bör man gnida in hela munnen med
malt salt tillsammans med mjöl av durumvete. Somliga anser att det är
ett effektivare botemedel, när de genom ett horn ger varje djur tre cyathi
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[1,4 dl] garum. Därefter binder de kluvna bitar av jättestinkfloka i ett
snöre av lin och hänger det om djurets hals, så att bölderna berörs av
käpparna. 10.4 Om svinen kräks, betraktar man som botemedel spån av
elfenben, blandade med finmalt salt och fint malda bondbönor, vilket
ges djuren på fastande mage, innan de går ut på bete. Även hela hjorden
brukar bli sjuk, så att djuren magrar av, inte tar foder, lägger sig mitt på
betesvallen, när de förts ut där, och lägger sig att sova under middagssolen liksom angripna av någon sorts ålderdomssvaghet. 10.5 Då hjorden
beter sig så, stänger man in hela den i ett stall med tak och håller den
borta från dryck och föda en dag. Dagen därpå ger man de törstiga djuren mald rot av sprutgurka blandad med vatten. Då djuren druckit detta,
får de ett anfall av illamående, spyr och renas på så sätt. Då all galla tömts
ut, ger man dem ’liten vial’ eller bondböna, uppblött i mättad saltlake,
och därefter varmt vatten att dricka, precis som man gör åt människor.
10.6 När nu törsten är en fiende till alla djur under sommaren, så är
den emellertid särskilt skadlig för svinen, varför jag nu råder till att detta
djur inte, liksom geten och fåret, förs till vatten två gånger, utan om det
är möjligt hålls nära en flod eller ett kärr vid tiden för Hundstjärnans
uppgång. Då det är som hetast, är detta djur nämligen inte tillfreds med
att dricka vatten, om det inte sänkt ner sin feta och av foder utspända
mage i gyttja och kylt av den, och det gläder sig mest av allt åt att vältra
sig i bäckar och en lerig sjö. 10.7 Om platsens läge dock inte medger, att
man kan ordna det så, skall man ge dem att dricka vatten, som tagits ur
gropar och i rikt mått hällts ut i såar. Om de inte får tillräckligt av detta,
får de en sjukdom i lungorna. Denna sjukdom botas utmärkt genom att
man sätter grön julros i öronen, och om den roten har jag redan talat noggrant och flera gånger. 10.8 Dessa djur brukar också drabbas av smärta
i en sjuk mjälte, vilket inträffar när det är mycket torrt och, som den
bukoliska dikten <av Vergilius> säger,
Här ligger äpplena strödda kring var sin apel i gräset.22
Ty detta djur är omättligt på att söka välsmakande foder och lider under
sommaren i övermått av att mjälten växer, vilket man botar genom att
man gör rör av tamarisk och stickmyrten, fyller dessa med vatten och
erbjuder dem åt de törstiga djuren <att äta>, ty den botande vätskan från
träet tränger tillbaka den inre svällningen, när den druckits.

11. Om kastrering
kap. 11

11.1 För kastrering iakttar man för detta djur två tidpunkter, på våren

och på hösten, och det finns två metoder att ombesörja detta. Den första
är den, som jag redan beskrivit, då man gör två sår och trycker ut en
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testikel genom vardera. Den andra är elegantare men farligare, men jag
skall dock inte förbigå den. 11.2 Då man har skurit upp med kniven och
dragit ut den ena23 testikeln, skall man föra in en kniv i såret, skära upp
den hudliknande vävnad, som finns mellan de två könsdelarna, och dra
ut även den andra med krökta fingrar. På det sättet blir det bara ett enda
ärr, när man har använt de övriga behandlingsmedel, som jag beskrivit
ovan. Följande, som har att göra med familjefaderns respekt för gudarna,
har jag dock ansett att jag inte bör förtiga: 11.3 Det finns vissa suggor,
som äter upp sina smågrisar. Då detta sker, anses det inte som ett dåligt
omen, ty grisar, som av alla djur är de som tål hunger sämst, får ibland
sådant behov av föda, att de äter upp inte blott andra suggors ungar, om
tillfälle bjuds, utan även sina egna.

12. Om hundar
12.1 Om dragdjuren och de andra husdjuren samt medhjälparna, genom

vilka hjordarna av fyrfota djur sköts och iakttas med mänsklig omsorg
hemma och ute, har jag nu, om jag inte misstar mig, talat tillräckligt ingående. Som jag lovade i inledningen ovan, skall jag nu tala om de stumma
väktarna, fast hunden med orätt kallas en tyst väktare. Ty vilken människa signalerar tydligare och med lika hög röst ett djur eller en tjuv, än
vad hunden gör med sitt skall, och vilken tjänare kan påträffas mer tillgiven sin herre, vem en trognare kamrat, vem en mer omutlig vakt, vem en
uppmärksammare dörrvakt, vem slutligen en mer konsekvent hämnare
och domare? Därför bör bonden framför allt skaffa och hålla ett sådant
djur, som vaktar både huset, skörden, gårdsfolket och boskapen. 12.2 Det
finns tre avsikter med att skaffa sig och hålla en hund. Man väljer ett
slags hund mot människors onda avsikter, och det vaktar gården och det
som hör till gården. Ett annat slags hund skaffar man däremot för att förhindra oförrätter från människor och vilddjur, och det skyddar hemma
stallet, ute på ägorna den betande boskapen. Ett tredje slags hund skaffar
man sig för att jaga, och det bidrar överhuvud taget inte alls till bondens
värv utan lockar honom fastmer bort därifrån och gör honom försumlig
i sitt arbete. 12.3 Därför skall jag nu tala om gårdvaren och vallhunden, ty
jakthunden har ingenting med vårt yrke att skaffa.
Som vakthund för gården bör väljas en med stor kropp och kraftigt
och genomträngande skall, så att den skrämmer en missdådare först med
vad han hör, därefter också med vad han ser, och ibland skrämmer bort
en angripare redan med sin rysliga morrning, utan att ens ha blivit sedd.
Den bör dock vara enfärgad, och den väljs helst ljus för vallhunden och
mörk för gårdvaren, ty brokig färg är inte att föredra i någondera. En
herde gillar en ljus hund, eftersom den är olik ett vilddjur, och ibland
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behöver han en stor kontrast, när han skall driva bort vargar i mörkret
på morgonen eller i skymningen, så att han inte träffar hunden i stället
för vilddjuret. 12.4 En gårdvar, som är satt att skydda mot människors
illgärningar, ser mer skräckinjagande ut, när den är svart, om tjuven
kommer i fullt dagsljus, och om natten gör den mörka färgen att den inte
ens syns, då den är lik nattmörkret, varför hunden då i skydd av mörkret
kan närma sig den anfallande med mindre risk. En hund med kvadratisk
kroppsform anses bättre än en långsträckt eller en kort, och huvudet
bör vara så stort, att det tycks vara den största delen av kroppen, öronen
lågt sittande och hängande, ögonen mörka eller gröna samt strålande
av skarp syn, bringan stor och hårig, bogarna breda, benen tjocka och
sträva, svansen kort, lederna och klorna på fötterna kraftiga, de som på
grekiska kallas drakes [händer]. Detta är den kroppsform, som är särskilt
berömvärd på en gårdvar. 12.5 Till sinnelaget skall de dock vara varken
alldeles för milda eller åter råa och grymma, eftersom de förra till och
med hälsar tjuven välkommen och de senare angriper även gårdens eget
folk. Det är tillräckligt, att de är stränga och inte inställsamma, så att de
ibland betraktar även gårdens slavar med ett vredgat uttryck och alltid
brusar upp mot främmande. De bör i synnerhet befinnas vara vaksamma
i sin bevakning och inte kringdrivande utan trägna och uppmärksamma
snarare än planlösa, ty de förra påtalar endast det, som de säkert uppfattat, medan de senare retas upp av fåfängt buller och felaktiga misstankar.
12.6 Detta har jag ansett att jag borde påminna om av den anledningen,
att sinnelaget inte beror enbart av naturen utan även av uppfostran, så
att man dels granskar med detta i åtanke, när man har möjlighet att
köpa hund, dels tränar hunden med sådana avsikter, när man skall uppfostra valpar, som fötts på gården. 12.7 Det är vidare inte heller viktigt om
gårdvararna är tunga och inte så snabba i kroppen. De skall nämligen uträtta mera på nära håll och gående än på längre håll och under språng ute
på fälten. De håller sig nämligen alltid runt inhägnaderna och inomhus,
ja de bör helt enkelt inte avlägsna sig särskilt långt därifrån, och de gör
sina plikter tillräckligt bra, om de noggrant känner lukten av den som
kommer, skrämmer honom med sitt skall och inte låter honom komma
närmare eller också angriper honom med kraft, om han framhärdar i att
komma närmare. Det viktigaste är nämligen att inte bli angripen, det
andra är att kraftigt och uthålligt försvara sig, om man blir utmanad.
Detta var alltså gårdvararna, och nedan följer vallhundarna.
12.8 En vallhund behöver inte vara vare sig så mager eller så snabb
som de, som skall förfölja dovhjortar, hjortar eller andra mycket snabba
djur, och inte heller så fet eller tung som den, som vaktar gården och
ladorna, men dock kraftig och tämligen rask och rörlig. 12.9 Den skall
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ju vara beredd för slagsmål och kamp och lika mycket för att springa,
när den skall slå tillbaka anfall från varg, förfölja ett vilddjur, som tagit
ett djur, eller ta från detta dess byte och bära bort det. Därför är hos
den en kroppsform, som är längre och mer utdragen, lämpligare än en
kort eller kvadratisk, eftersom, som jag sade, den ofta blir tvungen att
springa ikapp ett vilt djur. De andra kroppsdelarna bör gillas, om de är
lika gårdvarens lemmar.
12.10 Båda slagen av hundar bör erbjudas ungefär samma sorters föda.
Om lantegendomen är så vidsträckt, att den kan underhålla hjordar av
boskap, äter nämligen de båda utan åtskillnad lämpligen kornmjöl med
vassla. Om däremot egendomen planterats med växter och utan betesmark, skall de mättas med bröd av emmervete eller durumvete med tillsats av en vätska från kokta bondbönor, men detta bör vara ljumt, ty om
det är hett blir hunden galen.
12.11 För detta djur gäller att varken tiken eller hanhunden bör tillåtas
para sig förrän efter ett år, och om de tillåts detta, medan de är spädare,
både frestar det på kroppskrafterna och skadar psyket. En ung tiks första
kull bör tas bort, eftersom dels hon inte kan dia dem ordentligt, när hon
gör det för första gången, dels diandet skulle avbryta tillväxten på hela
kroppen på henne. Hanhundarna kan användas till avel från ungdomen
fram till tio års ålder, men efter den tiden anses de inte lämpliga att betäcka tikarna, eftersom avkomman blir svag av äldre föräldrar. Tikarna
kan bli dräktiga ända till nio års ålder och är inte användbara efter tio
år. 12.12 Valparna bör man under de sex första månaderna, medan de får
styrka, inte släppa ut annat än till modertiken för att leka och rasa, men
därefter bör de hållas kedjade om dagarna och släppas lösa nattetid. Man
bör aldrig låta dem, vars anlag man vill bevara högklassiga, dia en annan
tiks spenar, eftersom alltid modersmjölken och moderns ande starkt bidrar till att utveckla både begåvningen och kroppen. 12.13 Om tiken, som
fått valpar, saknar mjölk, är det dock lämpligast att ge valparna getmjölk,
tills de blir fyra månader gamla.
Man bör inte ge hundarna långa namn, för att varje hund snabbare
skall lära sig känna igen sitt namn, men dock inte kortare än att de uttalas med två stavelser, såsom det grekiska Skylax [valp], latinets Ferox
[vild], grekiska Lakon [spartan], latinets Celer [snabb], eller tikarna,
som till exempel de grekiska Spoude [snabbhet], Alke [styrka], Rhome
[styrka], latinets Lupa [varginna], Cerua [hind av hjort], Tigris [tigrinna].
12.14 Svansarna på valparna bör man kupera fyrtio dagar efter födseln,
och då på följande sätt: Det finns en sena som löper genom ryggkotpelaren ända till slutet på svansen. Den skall man gripa tag i av alla krafter,
dra ut den lite och riva av den. Därefter växer svansen dels inte ut fult
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på längden, dels hålls vattuskräcken borta, något som de flesta herdar
försäkrar, en sjukdom, som är dödlig för detta djurslag.

13. Mediciner för hundar
kap. 13

13.1 Under sommaren brukar i regel hundarnas öron bli så såriga av flu-

gor, att de ibland tappar dem helt och hållet. För att inte detta skall ske,
skall de smörjas med malda bittermandlar. Om de redan blivit angripna
av sår, är det dock lämpligt att droppa kokt flytande tjära blandad med
svinfett i såren. Då de kommit i beröring med detta preparat, faller skadedjuren av, ty de bör inte dras ut för hand för att inte skapa sår, som jag
även tidigare sagt. 13.2 En lusig hund botas med mald spiskummin, som i
lika delar blandats med julros och vatten och smorts på, alternativt med
saften av sprutgurka eller, om dessa <medel> inte finns, med gammal
olivdrägg, som smörjs in över hela kroppen. Om det kommit skabb, skall
man mala ihop lika delar gips och sesam, blanda detta med flytande tjära
och smörja in det skadade stället, och detta preparat anses även vara passande för människor. Om samma sjukdom är kraftigare, avlägsnas den
med sav från ’ceder’. Övriga sjukdomar bör botas så, som jag givit råd om
beträffande de övriga djuren.
13.3 Så här långt om de små fyrfota husdjuren. Härnäst skall jag i nästa
bok tala om ägorna hemma vid gården, vilka innefattar skötseln av fåglar,
fiskar och skogens fyrfota djur.

Åttonde boken om lantbruk
Om djuren när a husen:
Fåglar och fisk ar

Åttonde boken innehåller följande: Om att hålla tamhöns och att

sätta upp en hönsgård. – Om att förvara ägg. – Om att göda hönor. – Om
att göda skogsduvor och tamduvor. – Om att sätta upp duvslag. – Om turtur
duvor. – Om trastar. – Om påfåglar. – Om pärlhöns och vildhöns. – Om
gäss. – Om ankor. – Om att anordna fiskdammar och att odla fisk.

1.1

Det, som i princip är hela innehållet i vetenskapen att sköta jord,

Publius Silvinus, och det, som inriktning på djurhållning krävde, har
jag nu presenterat i sju böcker. Denna <bok> skall nu som överskrift ha
följande nummer, inte därför att de områden, som jag tänker behandla,
kräver den därnäst näraliggande och särskilda omsorgen från lantbrukarens sida utan därför att de inte bör skötas någon annanstans än ute
på landsbygden eller på lantgårdarna. Likaså lär de vara mer till nytta
för lantbrukarna än för stadsborna. 1.2 De marker, som man har intill
gårdens byggnader, bidrar nämligen precis som de, där nötboskapen
betar, i icke ringa mått till avkastningen för bonden, eftersom de dels
med gödseln från fjäderfä botar de magraste vingårdar och alla sorters
odlingar av träd och gröda, dels berikar familjens härd och middagsbord
med dyrbara måltider och slutligen ökar avkastningen genom värdet av
sålda djur. Därför har jag ansett att jag måste behandla även detta slags
djurhållning.
1.3 Detta slag <av lantbruk> bedrivs nu antingen på gården eller runt
om gården. I gårdskomplexet finns det, som grekerna kallar orneithones
kai peristereones [fågelhus och duvslag], och dessutom, om man har möjlighet att ha vatten, driver man med ihärdighet ichthyotrofeia [fiskuppfödning]. För att hellre tala latin gäller allt detta inhägnader åt de fåglar,
som går omkring på gården, och lika mycket åt de fåglar, som hålls instängda i bås och gödas, samt även utrymmen för vattenlevande varelser.
1.4 Omkring gården sätts åter melissones kai chenoboskia [bigårdar och
gåshägn], ja även lagotrofeia [hägn för harar] sköts noggrant, vilka jag på
samma sätt kallar viloplatser för bin, bigårdar, fågelhus för simmande
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fåglar, som trivs i sjöar och dammar, eller hägnader för vilda djur, som
hålls i avgränsade skogspartier.
2.1 Först skall jag ge råd beträffande dem, som hålls inom gårdskomplexet. Om de andra kan det kanske finnas viss osäkerhet, huruvida
man måste ha sådana på en lantgård, men skötseln av höns är mycket
väl etablerad hos lantbrukarna. Typerna av höns är tamhönsen, de vilda
hönsen och de afrikanska. 2.2 Tamhönan är den, som man ser överallt vid
nästan alla gårdar, den vilda den, som inte är olika tamhönan men fångas
av fågelfängare, och den är mycket vanlig på en ö, som ligger i liguriska
havet och som sjömännen med härledning av namnet på fågeln kallar
Gallinaria. Den afrikanska hönan är den, som de flesta kallar numidisk,
lika pärlhönan, utom på det att den har en rödaktig slör1 och kam på
huvudet, vilka två är blåa på pärlhönan.
2.3 Av dessa tre slag kallas de tama honfåglarna egentligen hönor,
hanarna tuppar och snöpingarna kapuner, vilka kallas så, när de blivit
kastrerade för att ta bort könsdriften. Detta sker på dem dock inte genom att man skär bort deras könsorgan utan genom att sporrarna bränns
med ett glödande järn, och när dessa förintats av häftig hetta, smörjer
man krukmakarlera på såren, medan de läker. 2.4 Av detta slags husdjur
kommer en icke oansenlig avkastning, om man tillämpar lite kunskap vid
uppfödningen, en kunskap, som de flesta greker och särskilt de på Delos
är framstående i. Då dessa emellertid strävade efter resliga kroppar och
karaktärer, som var uthålliga i slagsmål, gillade de framför allt slagen
från Tanagra och Rhodos och lika mycket även de från Chalkidike och
Medien, vilken sort kallas melisk, sedan en okunnig allmänhet bytt ut en
bokstav. 2.5 Jag är mest förtjust i vår egen inhemska ras, då jag ju struntar
i det där intresset hos grekerna, som brukade avla fram de allra vildaste
fåglarna till slagsmål och strider. Jag vill nämligen skapa intäkt för en
flitig familjefader och inte för en fäktmästare för stridslystna fåglar, vilkens hela egendom, som satsats på hasard, en segerrik stridstupp ofta
lagt beslag på.
2.6 Den, som vill följa mina råd, bör alltså först tänka över hur många
och hurudana hönor han bör skaffa sig, därefter hur han skall hålla dem
och utfodra dem, därpå vid vilka årstider han skall ta hand om deras ägg,
därefter att han skall åstadkomma, att de ruvar och kläcker, och slutligen
att han skall vinnlägga sig om att kycklingarna föds upp på ett lämpligt
sätt. I och med dessa omsorger och tjänster tillämpar man nämligen den
metod att hålla tamhöns, vilken grekerna kallar ornithotrofia [fågeluppfödning]. 2.7 Det går en gräns för anskaffningen vid 200 individer, vilka
kan läggas under en enda herdes omsorg, medan en flitig gumma eller en
gosse kan sättas in som vakt åt de djur, som ger sig ut på strövtåg, så att
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de inte skingras av angrepp från människor eller rovgiriga djur. Det är
vidare inte någon idé att skaffa andra fåglar än de allra mest fruktsamma.
De bör ha rödaktig eller svart fjäderdräkt och svarta vingpennor, och om
det är möjligt bör man välja alla med denna färg eller mycket nära denna.
I annat fall bör dock vita undvikas, som å ena sidan i regel är känsliga
och mindre livskraftiga och av vilka man å andra sidan inte så lätt kan
finna några, som är riktigt fruktsamma. Dessutom är de på grund av sin
lysande färg lätta att se och rövas därför oftare bort av hökar och örnar.
2.8 Hönorna bör alltså vara rostfärgade, kvadratiska, med stor bröstkorg,
stora huvuden, upprättstående och röda kammar, vita öron och så stora
som möjligt för arten samt udda antal tår. De anses av finast slag, som
har fem tår, men så att det inte växer ut sporrar åt sidan på benen. Ty den
höna, som har detta manliga kännetecken, är motspänstig och värdigas
inte släppa fram tuppen till att betäcka, den är sällan fruktsam och gör,
när den ruvar, sönder äggen med sina spetsiga sporrar.
2.9 Det är inte lönt att ha andra tuppar än de allra mest språngvilliga,
och hos dessa eftersträvar man samma färg som hos hönorna, samma
antal tår och en högre kroppshållning. Vidare bör de ha höga, blodfyllda
och inte sneda kammar, gråa eller mörka ögon, korta och böjda näbbar,
stora och ljusa öron, rödaktiga slör med dragning åt vitt, som hänger ner
som ett gråaktigt skägg, mångfärgad fjäderbuske eller gul som av guld och
utbredd över halsen och nacken ner på skuldrorna,2.10 vidare breda och
muskulösa bröstkorgar, muskulösa vingar liknande armar, långa stjärtar
bildade av fjäderpennor, som i dubbla rader växer ut på båda sidorna, och
dessutom stora lårmuskler, tätt klädda med sträva fjädrar, samt kraftiga
ben, som inte är långa men beväpnade på ett aggressivt sätt med liksom
fientliga spetsar. 2.11 Fast de inte drivs fram för att kämpa eller eftersträva
berömmelse för någon seger, gillas de till karaktären stolta bäst, så att de
är högresta, livliga, vaksamma och beredda att gala ofta samt att de inte
är lättskrämda. De bör nämligen ibland göra motstånd och skydda sin
flock av makor, ja till och med döda en orm, som kommer och hotar, eller
något annat skadligt djur.
2.12 Åt sådana tuppar skaffar man fem hönor var. Av det rhodiska
eller mediska slaget är varken tupparna särskilt språngvilliga på grund
av sin tyngd eller hönorna särskilt fruktsamma, men de fördelas dock
tre hönor på varje tupp. Då de sedan lagt några få ägg, är de ovilliga att
ruva och mycket mera ovilliga att kläcka äggen, så att de endast sällan
får kycklingar. De, som är angelägna om att äga dessa sorter på grund av
att de är så vackra att se på, lägger ofta deras ägg under vanliga hönor,
när de fått ägg av hönorna av ädelt slag, så att kycklingarna kläcks av
dessa och föds upp. 2.13 De tanagriska, som i regel är lika de rhodiska
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och mediska i storlek, avviker inte mycket från våra inhemska i karaktär,
liksom även de chalkidiska. Dock är de bästa kycklingarna av alla dessa
slag bastarderna, som våra inhemska hönor har givit, sedan de blivit betäckta av främmande tuppar, och de har kvar den språngvillighet och
den fruktsamhet, som vår inhemska ras har. 2.14 Dvärgfåglar gillar jag
inte särskilt mycket vare sig för fruktsamheten eller för någon annan
avkastning – må vara att någon finner behag i deras ringa storlek – och
inte heller gillar jag en tupp, som mest är slagskämpe och vars lust står
till att söka fiendskap. Ty en sådan ger sig ofta på de andra tupparna och
låter inte dem bestiga hönorna ens när han själv inte kan räcka till för
flera. 2.15 Hans fräckhet bör därför stäckas med hjälp av en bit läder från
en lägel, som man klipper ut som en rund cirkel och gör ett hål i mitten.
Genom detta snitt sätter man in tuppens fot, och hans vilda seder hejdas
därav liksom av en fotboja.
Som jag sade förut, skall jag dock nu tala om skötseln av detta djur i
allmänhet.

3. Om hönsgårdar
kap. 3

3.1 Hönsgårdar bör inrättas i den del av gården, som ligger åt det håll, där

solen går upp om vintern. De bör ligga intill ugnen eller köket, så att det
kommer rök in till fåglarna, vilket är särskilt nyttigt för detta husdjur. I
hela rummet, alltså hönshuset, gör man tre celler bredvid varandra, vars
gemensamma framsida bör vara vänd mot soluppgången, som jag sade.
3.2 I denna framsida bör man ställa i ordning endast en liten ingång till
den mellersta cellen, som i sig själv, den minsta av de tre, bör vara på
höjden och åt båda håll för övrigt sju fot [2,1 m]. I denna bör man i högra
och vänstra väggen göra en öppning åt varje håll till båda de andra cellerna, nära den vägg, som är mitt emot dem som kommer in. Mot denna
skall man även bygga en eldstad så lång, att den dels inte är i vägen för de
ingångar, som just beskrivits, dels låter röken komma in i båda cellerna.
Dessa bör på höjden och längden vara tolv fot [3,6 m] och på bredden inte
mer än den i mitten.
3.3 Höjden i hönshuset bör delas av med hyllor som över sig har fyra
fots [1,2 m] fritt utrymme, under sig sju fot [2,1 m], eftersom de själva
upptar en fot [30 cm] i höjd. Båda hyllplanen bör tjäna hönorna och lysas
upp av små fönsteröppningar, en på varje, riktade åt öster, vilka även
skall bereda fåglarna möjlighet att på morgonen gå ut till hönsgården och
likaså att gå in igen på kvällen. Dock måste man vara noga med att alltid
stänga dem på natten, så att fåglarna är i säkrare förvar. 3.4 Nedanför
hyllorna bör man öppna större fönster och förse dessa med galler, så att
skadedjur inte kan ta sig in men även så att rummen blir klart upplysta

bok 8.3.5–8.3.9

och också hönsvaktaren bor bekvämare. Han skall ständigt ha uppsikt
över de hönor, som ruvar eller lägger ägg. Även i dessa utrymmen är det
lämpligt att göra väggarna så tjocka, att man i dem kan hugga ut reden åt
hönorna i rader, och i dessa skall antingen äggen läggas eller kycklingarna
ruvas fram. Detta är nämligen hälsosammare och elegantare än det som
somliga brukar göra, nämligen att ställa korgar av vide på käppar, som de
med kraft drivit in i väggarna. 3.5 Dock bör man framför nischerna i väggarna eller korgarna göra förstugor, genom vilka hönorna kommer in till
redena för att värpa eller ruva, ty för att inte krossa äggen med fötterna,
när de hoppar upp, bör de inte flyga upp i själva redena.
3.6 Fåglarna får möjlighet att i båda cellerna komma upp till hyllorna
genom att man vid väggarna fäster lagom kraftiga stänger, vilka görs lite
sträva genom att man skär ut steg, så att de inte blir hala för fåglarna,
när de flyger upp. Från hönsgården bör man dock på samma sätt på utsidan fästa små stegar mot de nyss nämnda fönstren, med hjälp av vilka
fåglarna kan komma in till nattvilan. Det är dock mycket viktigt att man
ser till att dessa fågelhus och de andra, som jag senare kommer att tala
om, in- och utvändigt blir släta genom rappning, så att inte katter eller
ormar kan skaffa sig tillträde till fåglarna och man hindrar andra lika
farliga skadedjur.
3.7 Det är olämpligt att en fågel befinner sig på hyllorna, när den sover,
så att den inte skadas av sin egen avföring. Då denna fastnar på böjda
fötter, skapar den gikt. För att undvika detta onda skall man hugga käppar fyrkantiga, så att inte deras runda glatta yta saknar förmåga att ge
den upphoppande fågeln fotfäste. Därefter gör man hål i två motstående
väggar och sätter in dem där, så att de sitter en fot [30 cm] ovanför hyllan
och två fot [60 cm] från varandra i sidled.
3.8 Detta bör vara dispositionen av hönshuset. För övrigt bör själva
hönsgården, på vilken de går omkring, vara fri inte så mycket från spillning som från fukt, ty det är mycket viktigt att det inte finns vatten att
dricka i den mer än på ett ställe, och detta så rent vatten som möjligt.
Vatten med spillning i åstadkommer pips. Man lär inte kunna bevara det
rent, om man inte håller det i kärl som gjorts för ändamålet. Det finns
dock skålar av bly, som fylls med vatten eller foder, och erfarenhetsmässigt är dessa nyttigare än behållare av trä eller lergods. 3.9 Dessa täcks av
pålagda lock, och på sidorna gör man små hål i dem ovanför halva höjden
med en handsbredds [7,5 cm] avstånd, så att de kan släppa in fåglarnas
huvuden. Ty om de inte skyddas med lock sopar fåglarna ut innehållet
med fötterna, hur lite vatten eller foder där än finns. Det finns de, som
gör hål i själva locken från ovansidan, vilket man inte bör göra, ty en fågel,
som hoppar upp ovanpå, förorenar med sin spillning fodret och vattnet.
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4. Om foder åt höns
kap. 4

4.1 Som bästa foder åt hönsen ger man krossat korn och fodervicker och

likaså ’liten vial’, så även hirs eller kolvhirs. Detta gäller dock, när priset
på spannmål medger det. Då detta däremot är högre, ger man lämpligen
krossat avfall från durumvete. Däremot är det inte nyttigt att ge detta
sädesslag fullt ut, ens på de ställen där det är det billigaste, eftersom det
skadar fåglarna. Man kan också ge dem kokt dårrepe och inte mindre
nyttigt även agnar, som endast måttligt befriats från mjöl. Om dessa inte
innehåller något mjöl, är de olämpliga och plockas inte heller av fåglarna,
när de söker mat. 4.2 Blad och frön av busklusern är mycket omtyckta
och är för detta slags husdjur de allra mest lockande, och det finns ingen
trakt, där man inte kan ha annat än god tillgång på detta träd. Druvkärnor bör man inte ge, fast de är hyggligt näringsrika, utom vid de tider på
året, när fågeln inte lägger ägg, ty de gör värpningarna glesa och äggen
små. 4.3 Dock kan de hållas vid liv på detta foder, när de efter hösten helt
slutar upp att värpa.
Vilket foder man än skall ge till de fåglar, som går omkring i hönsgården, skall det dock delas ut vid två tillfällen, dels vid dagens början,
dels när den närmar sig kvällen, för att fåglarna dels inte skall ge sig ut
längre från sina sovplatser genast på morgonen, dels skall återvända före
skymningen till hönshuset tidigare i hopp om foder och man då kan kontrollera antalet individer oftare. Husdjur med vingar drar sig nämligen
lätt undan en vaksam herde.
4.4 Torrt stoft och aska skall läggas vid väggen överallt, där en pelargång eller ett tak skärmar hönsgården, så att det finns en plats, där fåglarna kan ta ett sandbad. Genom dessa medel renar de nämligen fjäderdräkten och vingpennorna, om man nu får tro Herakleitos från Efesos,
som säger, att grisar badar i smuts och hönsgårdens fåglar i stoft.
4.5 En höna bör släppas ut först efter första timmen och stängas in
före elfte timmen på dagen, alltså en höna som man låter ströva omkring,
så som jag nu sagt. Skötseln av den instängda hönan är inte någon annan,
utom att den inte skall släppas ut utan i stället utfodras inne i hönshuset
tre gånger om dagen med en större fodermängd. För varje individ är den
dagliga mängden foder fyra cyathi [1,8 dl], medan de frigående erbjuds
två [0,9 dl]. 4.6 Det är dock viktigt, att även den instängda hönan har en
stor förstuga, där den kan gå ut och sola sig, och denna måste vara säkrad
med nät, så att inte en örn eller en hök kan flyga in.
Det är ingen idé att satsa dessa utgifter och denna omsorg annat
än i de trakter, där dessa alster är högt värderade. Dock är en pålitlig
djurskötare det allra viktigaste vid såväl alla andra slags husdjur som
särskilt detta, och om inte han iakttar trohet mot sin herre, kommer
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man inte av någon fjäderfäskötsel att få en intäkt, som överstiger kostnaderna.
Om att hålla höns är det sagt tillräckligt. Nu skall jag gå igenom det
återstående av mitt ämne.
5.1 Detta slags fåglar brukar värpa, när midvintern är passerad, och
de av dem, som är mest fruktsamma, börjar ge ägg kring 1 januari i mildare områden, men i kalla trakter efter den 13 i samma månad. Dock
bör deras fruktsamhet lockas fram med lämpligt foder, så att de värper
tidigare. 5.2 Det är bäst att ge dem så mycket de vill av halvkokt korn,
ty detta gör både bättre tillväxt på äggen och flera värpningar, och det
fodret bör liksom kryddas med att man lägger i blad av busklusern och
frön av samma växt, vilket särskilt anses öka fruktsamheten hos fåglarna.
Mängden foder bör, som jag sade, vara två cyathi [0,9 dl] korn åt frigående djur. Dock bör man sätta till lite busklusern, eller om det inte finns
sådant, lite fodervicker eller hirs.
5.3 Dock bör djurskötaren se till, när hönorna skall värpa, att de har
reden täckta med så ren halm som möjligt, vilken han senare sopar ihop
och ersätter med annat underlag, som är så färskt som möjligt. Denna
halm fylls nämligen av loppor och andra liknande djur, som fågeln har
med sig, när den återvänder till samma rede. Skötaren bör också vara
ständigt närvarande och ge akt på dem, som skall värpa, och att det är så
meddelar hönorna själva med täta skrockanden och gälla rop däremellan.
5.4 Han bör därför ge akt på dem, medan de värper, och därpå genast gå
runt till redena för att hämta de ägg, som blivit lagda, märka dem som
värpts varje dag, lägga dem så färska som möjligt under ligghönorna (så
kallar lantbrukarna nämligen de fåglar som vill ruva) och antingen lägga
undan eller sälja de övriga. Lämpligast att ruvas är de allra färskaste,
men även något äldre ägg kan läggas till ruvning, bara de inte är äldre än
tio dagar. 5.5 Då hönorna lagt sina första ägg, vill de i regel lägga sig att
ruva från 13 januari, vilket inte alla bör tillåtas göra, eftersom de unga
hönorna är mer nyttiga för att värpa än för att ligga på ägg, och deras
lust att ruva hejdas av att man sticker en liten fjäder genom deras näsborrar. 5.6 Gamla hönor bör väljas till detta ändamål, vilka redan gjort
det flera gånger, och deras karaktär bör man noga undersöka, eftersom
en del av dem är bättre på att ruva och andra på att uppfostra de kläckta
kycklingarna. Å andra sidan finns det däremot somliga, som krossar och
äter upp både sina egna och andra hönors ägg, och en höna, som gör så,
måste man genast avlägsna.
5.7 De kycklingar, som kläckts från två eller tre hönor, bör dock,
medan de ännu är späda, föras över till den som är bäst hönsmamma,
och detta bör göras så snart som möjligt, medan mamman inte kan se
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skillnad på sina egna och de främmande på grund av att de är så lika.
Dock bör man iaktta en gräns, ty en hönskull bör inte omfatta mer än
30 individer. Man säger nämligen, att en större flock inte kan skötas av
en enda hönsmamma.
5.8 Det antal ägg, som man lägger till ruvning, bör vara udda och inte
detsamma varje gång. Ty vid första tillfället, alltså i januari månad, bör
man lägga 15 och aldrig flera, under mars månad 19 och inte färre än dessa,
21 i april och därpå under hela sommaren ända till 1 oktober 232. Därefter är det överflödigt att iaktta denna regel, eftersom de kycklingar, som
kläcks under kylan, oftast dör. 5.9 Många anser dock, att ruvningen inte
blir bra redan från sommarsolståndet, eftersom kycklingarna inte växer
till på rätt sätt efter denna tidpunkt, fast det är lätt att föda upp dem.
I stadsnära områden, där kycklingar direkt från modern säljs till icke
obetydliga priser, måste man dock gilla ruvningar under sommaren. När
man lägger ägg under en ligghöna, måste man dock alltid se upp med att
detta sker, när månen är i tilltagande från tionde dagen till den femtonde,
ty dels är själva läggningen lämpligast under dessa dagar, dels bereder
man det så, att månen åter är i tilltagande, när kycklingarna kläcks.
5.10 Det antal dagar som krävs, för att äggen skall få liv och ombildas
till att se ut som fåglar, är för hönssläktet tre gånger sju, men något flera,
tre gånger nio, för påfågel och gås. Om dessa någon gång skall läggas under hönor, skall man först låta dem ruva de främmande äggen i tio dagar.
Därefter skall de få ta emot fyra ägg av sitt eget slag, och inte flera än
fem, att hålla varma, men även dessa ägg skall vara så stora som möjligt,
ty ur små ägg föds små kycklingar. 5.11 Då någon sedan vill ha så många
tuppar som möjligt, skall han lägga de allra längsta och spetsigaste äggen
till ruvning, och återigen, om han vill ha hönor, de rundaste.

Om att lägga ägg till ruvning
Följande rutin att lägga äggen under ligghönor har lämnats av dem, som
sköter detta på ett lite samvetsgrannare sätt: Först väljer de ut de mest
avskilda redena, så att de ruvande hönorna inte blir oroade av andra fåglar. Innan de sedan bäddar redena, gör de dem noggrant rena, renar även
den halm, som de skall lägga i botten, med svavel, bitumen och brinnande
facklor och lägger den i redena ordentligt rengjord. Då gör de redena
så konkava, att inte äggen faller ut, när fåglarna kommer flygande eller
hoppar ur redena. 5.12 De flesta lägger också nedanför redena lite strån
av gräs, små grenar av lager och tillika blomställningar av vitlök med
järnspikar. Allt detta tros vara till skydd för åska, varav äggen skadas
och de halvfärdiga kycklingarna dödas, innan de färdigbildas med alla
sina kroppsdelar.

bok 8.5.13–8.5.19
5.13 Den, som lägger dit äggen, bör dock iaktta3, att han inte lägger

dit äggen ett och ett för hand i hönans liggplats utan att han lägger hela
antalet ägg i en träskål och därefter försiktigt för över alla äggen i det
förberedda redet.
5.14 Intill de ruvande hönorna skall man placera foder, så att de mätta
ligger mera träget i redena och inte kyler av äggen genom att längre stunder vandra omkring. Fastän de själva vänder äggen med fötterna, bör
hönsvaktaren dock, när hönan lämnat redet, gå en rond och vända på
dem för hand, så att de lätt får liv genom att värmas likformigt. Om
några ägg blivit skadade eller knäckta av klor, bör han dessutom ta bort
dem, och när han gjort detta i arton dagar, skall han på den nittonde
ge akt på, om kycklingar har brutit igenom äggskalet med sina näbbar,
och lyssna efter om några piper. De kan nämligen ofta inte bryta genom
skalen på grund av deras tjocklek. 5.15 Därför bör han för hand ta ut de
kycklingar, som fastnat, och lägga dem under hönan att hållas varma,
och det bör han inte göra i mer än tre dagar. De ägg, som är tysta efter
tjugoförsta dagen, har ingenting levande i sig, och de bör tas bort, så att
inte ligghönan hålls kvar där längre i en fåfäng förhoppning.
Dock skall man inte ta ut kycklingarna en och en, allteftersom de blivit födda, utan man skall låta dem vara kvar i redet en dag med mamman
och vara utan vatten och mat, tills alla kläckts. Nästa dag, när hela kullen
blivit färdig, skall den flyttas på följande sätt: 5.16 Kycklingarna förs över
till ett galler av fodervicker eller dårrepe, som redan varit använt, och
röks med kvistar av polejmynta. Detta skulle synas motverka pips, som
snabbt dödar de späda kycklingarna.
5.17 Därefter skall de stängas in med sin mamma i en bur och matas
måttligt med kornmjöl, som kokats med vatten, eller mjöl av emmervete,
som blötts upp med vin. Störningar i matsmältningen skall nämligen
särskilt undvikas. På grund av detta skall de hållas i buren med sin mor
redan på tredje dagen, och innan de släpps ut att äta nytt foder skall man
undersöka var och en, så att de inte har något av föregående dags foder i
svalget, ty om krävan inte är tom, tyder det på att det är något i olag med
magen, och de bör då hindras att äta, tills de smält detta.
5.18 Dock bör man inte låta de späda kycklingarna springa iväg längre
stycken, utan de bör hållas runt omkring buren och matas med kornmjöl,
tills de blir starka, och man skall ge akt på att ormar inte får andas på
dem, vilkas lukt är så dödsbringande, att den dödar alla. Detta undviker
man genom att ofta bränna hjorthorn, galbanum eller kvinnohår, vilka
alla genom sin stank avlägsnar nämnda skadedjur. 5.19 Man bör likaså ge
akt på att kycklingarna hålls i måttlig värme, ty de tål varken värme eller
kyla, och det är bäst att ha dem instängda i hönshuset med sin mamma
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och ge dem tillfälle att komma ut först efter fyrtionde dagen. Under de
första dagarna av deras så att säga barndom skall de undersökas och de
små fjädrarna under stjärten dras bort med en pincett, så att de inte blir
hårda, när de smutsas av avföringen, och då sitter i vägen för könsorganen. 5.20 Även om man ser upp med detta, händer det likväl ofta, att
avföringen inte har någon väg ut, och då gör man hål med en fjäder och
bereder väg åt resterna av fodret.
Ibland blir pips, som måste undvikas, ett hot även när kycklingarna
blivit starkare och mot själva mödrarna, och för att motverka detta skall
man ge dem så rent vatten som möjligt i så rena kärl som möjligt. Inte
mindre skall man alltid röka hönshusen, städa dem och befria dem från
gödsel. 5.21 Om däremot sjukan håller i sig, blöter somliga små bitar av
vitlök i ljummen olivolja och för in dem i gapen på fåglarna. Somliga fuktar deras näbbar med ljum urin från människa och håller dem så länge,
att den bittra vätskan tvingar dem att genom näsborrarna tvinga ut den
sjuka utsöndring, som följer av pips. Även en druva [nattskatta], som
grekerna kallar agria stafyle [vild klase], gör nytta blandad i fodret eller
samma druva mald och given med vatten till att dricka.
5.22 Dessa preparat tillgriper man på dem, som endast är lite sjuka.
Ty om pips satt sig runt om ögonen och fågeln redan är ovillig att äta,
skär man upp kinderna med kniven och pressar ut all den orenlighet,
som samlats under ögonen. Därpå gnider man in lite malet salt i såren.
5.23 Detta fel uppkommer vidare främst, när fåglarna är besvärade av
köld och av brist på foder, likaså när vatten blivit stående i hönsgården
under sommaren och även när de fått äta sig mätta på omogna <och dåliga4> fikon eller druvor, vilka fodersorter man givetvis skall hålla fåglarna
borta från. Att de skyr dessa, åstadkommer druvor av vildväxande vin,
plockade omogna från buskarna. Då man ger dem sådana på fastande
mage, kokade med krossat korn eller durumvete, blir fåglarna skrämda
av smaken på detta och ratar därefter alla druvor. Det finns en likadan
metod även med getfikon, som man ger fåglarna kokta, tillsammans med
fodret, och som gör att de skyr fikon.
5.24 Vanan att liksom av övriga husdjur välja ut de allra bästa och sälja
de sämre bör man iaktta även beträffande detta slags djur, så att inte
varje år under hösten, när värpningen upphör, deras antal minskar 5. Man
skall dock ta bort de gamla, det vill säga dem som kommit över tre års
ålder, likaså dem, som är antingen föga fruktsamma eller inte så bra att
uppfostra kycklingar, och då särskilt dem, som äter upp sina egna eller
andra hönors ägg, samt i icke mindre omfattning dem, som börjat gala
som tuppar, och de sent kläckta kycklingar, som är födda efter sommarsolståndet och inte kunnat växa som de borde. Bland tupparna skall man
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inte följa samma metod, utan av dem skall man behålla de ädla tupparna
så länge som de kan6 betäcka hönorna. Det är nämligen mer sällsynt med
goda kvaliteter på hanarna bland dessa fåglar.
5.25 Vid samma tid, då fåglarna slutar värpa, alltså från 13 november,
skall man ta bort det dyrare fodret och ge fåglarna vindruvskärnor, vilka
håller liv i dem tillräckligt, om man ibland lägger till lite kli av durumvete.

6. Om att förvara ägg
6.1 Att förvara ägg under längre tid är en angelägenhet, som inte är långt

från hönsskötseln. Äggen förvaras bra under vintern, om man täcker
över dem med hackelse, och under sommaren, om man lägger dem i kli.
Somliga täcker dem först med malet salt i sex timmar, sköljer därefter
av dem och lägger därpå ner dem i hackelse eller kli. Åtskilliga täcker
dem med hela bondbönor, andra med krossade, andra döljer dem med
hela saltkorn, andra åter i ljummen saltlake. 6.2 Allt salt förhindrar visserligen, att äggen ruttnar, men gör dock äggen mindre och låter dem inte
förbli fulla, vilket avskräcker den som vill köpa dem. Därför bevarar inte
ens de, som lägger äggen i saltlake, äggen helt oförstörda.

kap. 6

7. Om gödning
7.1 Fastän det inte är lantbrukarens utan gödarens uppgift att göra hönan

fet tyckte jag likväl, att jag borde beröra detta med några råd, eftersom
det inte är förenat med svårigheter. För detta behöver man en plats, som
är så varm som möjligt och med obetydligt ljus, där fåglarna kan hänga
instängda en och en i trånga burar eller korgar men så hopträngda, att
de inte kan vända sig. 7.2 Burarna skall i stället ha ett hål åt varje håll,
ett där huvudet och ett annat där stjärten och bakdelen skall sticka ut,
så att fåglarna dels kan få tag på sitt foder, dels därefter göra sig av med
det efter matsmältningen utan att smutsas av sin avföring. De bör dock
under sig ha ren hackelse eller mjukt hö, alltså hösthö, ty om de ligger
hårt, blir de inte feta så lätt. Alla fjädrar tas bort från huvudet, under
vingarna och under gumpen, i förra fallet för att de inte skall få löss, i det
senare för att inte spillningen skall göra deras könsorgan såriga.
7.3 Som foder erbjuds de kornmjöl, som blöts upp i vatten, bearbetas
och formas till bullar, varmed fåglarna proppas fulla. Dock bör man under de första dagarna ge detta i mindre doser, medan de vänjer sig vid att
smälta större mängder, ty störningar i matsmältningen bör särskilt undvikas. Man skall ge dem så mycket som de kan smälta. Vidare skall man
inte ge dem någon ny bulle, förrän det visat sig, när man känt på svalget,
att det inte finns något kvar av den gamla maten. 7.4 Då fågeln därefter
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blivit mätt, sätter man ner buren och släpper ut fågeln en stund, men det
inte för att den skall ge sig iväg någonstans utan snarare för att den skall
picka i sig med näbben, om det är något som retar den eller biter den.
Detta är skötseln av gödhönsen i allmänhet. De som vill producera
fåglar, som inte bara är feta utan också mjälla, blöter nämligen upp nyss
nämnda sorts mjöl med nygjort honungsvatten och göder dem på detta.
Många blandar tre delar vatten och en del gott vin och göder fågeln med
vetebröd uppblött i detta. En höna, som man börjat göda vid en nytändning i månen – ty även detta skall man ge akt på – blir fullgödd på tjugonde dagen. 7.5 Om den däremot ledsnar på fodret, skall man låta den
banta lika många dagar, som gödningen redan gått framåt, men dock så
att hela tiden för gödningen inte överskrider tjugofemte dagen i måncykeln. Det är dock mycket viktigt att reservera de allra största fåglarna
till ståtligare gästabud. Så får man nämligen en värdig utdelning för sin
möda och sin insats.

8. Om att göda skogsduvor och tamduvor
kap. 8

8.1 På samma sätt passar det att göra skogsduvor och tamduvor, som man

håller i burar, mycket feta. Dock ligger det inte så mycket intäkt i att
göda tamduvor som i att föda upp dem. Det är inte främmande för en
god lantbrukares sysslor att ha sådana, men detta husdjur kräver mindre
skötsel i avlägsna trakter, där fåglarna kan ha fritt spelrum, eftersom de
utnyttjar särskilda boplatser i höga torn eller högt belägna byggnader
med öppna fönster, genom vilka de flyger ut för att söka sin föda. 8.2
Dock är de beroende av lagrat foder under två eller tre månader, men
under de andra livnär de sig själva på frön från fälten. Dock kan de inte
göra så nära städer, eftersom de där blir fångade av olika försåt från fågelfängare, och därför bör de utfodras instängda under tak. Inte i en plan
del av gården och inte heller i en kall, utan på en hög plats, bör en hylla
göras i ordning, som vetter mot vinterns middag. 8.3 För att undvika att
upprepa det jag redan sagt skall väggarna på den, som jag föreskrev för
hönshuset, holkas ur till reden bredvid varandra. Om inte det går, skall
man sätta in käppar, lägga på bräder, som skall bära antingen små hus, i
vilka fåglarna boar, eller duvslag av lergods, och sätta förstugor framför,
genom vilka de kommer fram till sina liggplatser.
Hela platsen och även själva cellerna för duvorna bör putsas i vitt, eftersom detta slags fåglar särskilt förnöjs av denna färg. 8.4 Väggarna bör
putsas släta på utsidan, särskilt kring öppningen. Denna bör vara placerad så, att den släpper in så mycket som möjligt av vintersolens dagsljus,
och den bör bredvid sig ha en ganska stor bur kringgärdad av nät, som
skall stänga ute hökar men ge duvorna tillfälle att gå ut för att sola sig och
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likaså ge de honor, som ligger på ägg eller ungar, möjlighet att komma ut
på marken, så att de inte blir utleda på att liksom vara bundna av en tung
och evig vakttjänst och åldras av det. 8.5 Då de nämligen rört sig lite runt
husen, blir de liksom muntrare och vederkvickta och återvänder piggare
till sina ungar, vilka är orsaken till att de inte försöker ge sig iväg längre
eller fly.
De kärl, i vilka de får vatten, bör vara lika dem, som finns i hönsgårdarna, som alltså släpper in halsarna på dem, som dricker, men som
genom att de är så trånga inte tar emot dem, som vill bada. Att de gör
det, är nämligen inte bra för vare sig äggen eller ungarna, som de i regel
ligger på.
8.6 För övrigt bör man strö ut foder längs väggen, eftersom det är de
delarna av duvslaget, som i regel är fria från spillning. Som foder anses
bäst fodervicker eller linsvicker, därefter även linser, hirs, dårrepe och
inte mindre kli av durumvete och om det finns andra foderväxter, som
även hönorna äter. Deras utrymme bör då och då sopas och städas, ty ju
bättre omskött det är, desto gladare verkar fåglarna, och de är så kräsna,
att de ofta får avsmak för sitt rede och lämnar det, om de får möjlighet att
flyga iväg. Detta brukar ofta ske i de trakter, där de har möjlighet att fritt
flyga ut. 8.7 För att undvika detta finns ett gammalt råd från Demokritos.
Det finns en sorts rovfågel, som bönderna kallar titiunculus7 [tornfalk].
Den bygger i regel bo i byggnader. Dess ungar läggs en och en i krukor
av lera och lock läggs på, medan de ännu andas. Dessa kärl bestryks med
gips och ställs i hörnen på duvslaget. Detta ger duvorna en så stor kärlek
till sin boplats, att de aldrig överger denna.
De fåglar bör väljas ut att lägga an på, som varken är gamla eller alltför
unga utan med stor kropp, och man bör se till, om det är möjligt, att ungarna aldrig skiljs åt, så som de kläckts fram. Om de korsas på detta sätt,
får de nämligen flera ungar. 8.8 Om detta är omöjligt, bör de åtminstone
inte korsas med individer av annan ras, såsom en alexandrinsk duva med
en från Kampanien. Då gillar de nämligen inte sin partner, och därför
betäcker de inte så mycket och får inte så ofta ungar.
Färgen på fjäderdräkten gillas inte på samma sätt av alla, och därför är
det inte lätt att säga, vilken som är bäst. 8.9 Den vita, som man allmänt
ser överallt, gillas inte särskilt mycket av somliga, men den bör likväl
inte undvikas på de duvor, som hålls i bur. För de kringflygande bör den
<vita färgen> däremot absolut undvikas, eftersom en rovfågel mycket
lätt upptäcker den.
Duvornas fruktsamhet är visserligen långt mindre än hönornas, men
den ger dock större avkastning. Dels kläcker duvan nämligen fram ungar
åtta gånger om året, om det är en god hona, och genom priset på dem
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fyller den husbondens kassakista, som den förträfflige författaren Varro
försäkrar oss. Han anger, att även på hans strängare tid ett par brukade
säljas för 1 000 sestertier. 8.10 Jag blygs nämligen över vår tidsålder, om
man vill tro, att det kan finnas de, som köper två fåglar för 4 000 sestertier, fast jag dock ville anse dem lättare att förstå, som betalar mycket
koppar och silver för att äga och hålla något vackert att roa sig med,
än dem, som har frossat på <fisk från> Fasis vid Svarta havet och från
Azovska sjön i Skytien och nu i dryckenskap spyr upp fåglar från Ganges
och Egypten.
8.11 Dock kan man även i detta fågelhus bedriva gödning, som jag ovan
sagt. Om det blir några, som är sterila eller av trist färg, göds de nämligen
på ett liknande sätt som hönorna. Dock blir ungarna lättare feta under
mödrarna, om man tar bort några vingpennor på dem, när de är utvuxna
men innan de är flygga, och likaså bryter benen på dem, så att de ligger
stilla på ett ställe, samt ger föräldrarna rikligt med foder, med vilket de
kan mata både sig själva och ungarna rikligare. 8.12 En del binder ihop
benen lite lätt, eftersom de anser, att fåglarna får ont och magrar av att
man bryter benen på dem. Dock har detta ingen inverkan på fetman.
Medan de försöker bli kvitt sina bojor, är de inte i stillhet, och på grund
av denna kroppsövning, så att säga, lägger de inte på sig något på kroppen. Brutna ben gör inte ont mera än två eller högst tre dagar och berövar
dem hoppet om att ge sig iväg.

9. Om turturduvor
kap. 9

9.1 Det är överflödigt att driva avel av turturduvor, eftersom detta slags

fåglar varken värper eller ruvar i fångenskap. En flygg fågel sätts av till
gödning sådan som den fångas, och den göds med mindre insats än andra fåglar men inte vid alla årstider. Under vintern växer den nämligen
endast med svårighet, fast man lägger ner möda på den, och dock går
priset ner på turturduvor, eftersom det finns god tillgång på trastar. 9.2
På sommaren åter blir den till och med fet av sig själv, om blott den har
tillgång till foder. Den äter nämligen endast det den får sig förelagt, men
särskilt hirs, inte på grund av att den blir mindre gödd av durumvete eller de andra sädesslagen utan eftersom den är särskilt förtjust i fröna av
denna växt. Under vintern göds den snabbare med brödbullar, som blötts
upp i vin, än med andra slags foder, vilket även gäller duvor. 9.3 Som bon
för dessa gör man inte, som åt duvorna, små lådor eller urholkade små
celler utan i stället kragstenar, som sitter i rad på väggen och bär små
mattor av hampa med nät spända över, som hindrar fåglarna att flyga, ty
om de gör det, tar det på kroppen. I dessa utfodras de flitigt med hirs eller durumvete, men dessa frön bör man endast ge dem torra, och en halv
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skäppa [4,4 l] foder mättar varje dag 120 turturduvor. 9.4 Vatten, som
alltid är färskt och så rent som möjligt, erbjuds dem i sådana kärl, som
även används för duvorna och hönorna, och de små mattorna städas, så
att inte spillningen inflammerar fötterna. Spillningen bör man däremot
ta vara på ordentligt för att använda den vid odling av åkrar och träd,
så som man bör hantera all fågelspillning utom den från vattenfåglar.
Denna fågel är inte så lämplig till gödning, när den är gammal, som när
den är ung, och därför väljs den ut runt skördetiden, när den nått en för
ungfåglar stadig ålder.

10. Om trastar
10.1 På trastar satsas mera arbete och kostnad. De hålls visserligen över-

allt på landsbygden men mera framgångsrikt i den trakt, där de blivit
fångade. De flyttas nämligen endast med svårighet till en annan trakt,
eftersom de tappar fattningen, när de stängs in i burar, vilket de gör även
när de i en snabb rörelse förs från nätet in i voljärerna. För att inte detta
skall ske, bör man bland dem föra in erfarna fåglar, som fågelfängare har
hållit liv i för detta ändamål och som skall vara liksom lockfåglar åt de
nyfångade och mildra deras sorgsenhet genom att flyga omkring bland
dem. Så kommer nämligen de vilda fåglarna att vänja sig vid att söka
både vatten och foder, om de ser de tämjda göra detta.
10.2 De kräver en plats, som är lika utrustad och solig som den duvorna kräver, men i denna sätter man käppar på tvären i hål, som borrats
i motstående väggar, på vilka de kan sitta, när de är mätta av foder och
vill vila sig. Dessa käppar bör inte sättas upp högre från marken än vad en
människas kroppsbyggnad medger, så att de kan nås av en som står. 10.3
Fodret läggs i huvudsak i de delar av voljären, som inte har några käppar
i sin övre del, så att det förblir renare. Man bör dock alltid erbjuda torra
fikon, som noggrant krossats och blandats med fint mjöl, så rikligt att
det blir en del över. 10.4 Somliga <människor> tuggar detta och lägger
det för fåglarna på det sättet. Dock är det knappast lönsamt att göra så
för en större mängd, eftersom det kostar ganska mycket att skaffa några
som tuggar och dessa därtill konsumerar en del på grund av den söta
smaken. Många anser, att man bör ge fåglarna en varierad föda, så att
de inte tröttnar på en och samma. Det uppnås när man ger dem frön av
myrten och mastixbuske samt likaså bär av vildoliv och murgröna liksom
även av smultronträd. 10.5 Det, som i voljärerna motverkar matleda hos
de overksamma fåglarna, söks nämligen även ute på fälten av detta slags
fåglar och gör, att de flyger mera lystet, vilket är mycket bra, ty de blir
fortare tjocka av mera föda. Dock sätter man även alltid fram åt dem
små tråg fyllda med hirs, vilket är ett mycket kraftigt foder, ty det, som
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jag talade om ovan, ges som kosttillägg. 10.6 De kärl, i vilka man ger dem
friskt och rent vatten, bör inte vara olika dem man använder för hönor.
Fåglar, som man satsat dessa resurser och detta arbete på, brukade enligt
M. Terentius Varro oftast köpas upp för tre denarer per styck på förfädernas tid, när de, som firade triumf, gav hela folket ett gästabud. Men
nu har vår tids lyx gjort dessa priser till vardagspriser, varför inte ens för
lantbrukarna avkastningen av denna verksamhet är att förakta.
Nu har jag gått igenom de slag av fåglar, som man utfodrar innanför
inhägnaden runt gården. Nu skall jag tala om dem, som man till och med
släpper ut till att beta på åkrarna.

11. Om påfåglar
kap. 11

11.1 Att föda upp påfåglar är snarare något som kräver omsorg av en fa-

miljefader inne i staden än av en sträng lantbrukare, men det är dock inte
helt främmande för en bonde, som önskar att från alla möjliga håll skaffa
sig njutningar, med vilka han kan förgylla ensamheten på landet. Dessa
fåglar förnöjer med sitt vackra utseende besökarna, för att inte tala om
ägarna. Detta slags fåglar hålls bäst på skogiga små öar, sådana som ligger längs Italiens kuster. Ty eftersom de inte kan flyga vare sig högt eller
långt och de vidare inte är rädda att bli bortrövade av tjuvar och skadliga
djur, går de där i trygghet utan väktare och skaffar sig själva större delen
av sitt foder. 11.2 Hönorna tar självmant hand om sina kycklingar, som
om de sluppit ur en fångenskap, och den, som sköter dem, bör inte göra
något annat än att vid en viss tid på dagen med ett givet tecken kalla ihop
flocken nära gården och ge dem lite korn, när de kommer springande, så
att dels fågeln inte lider brist på mat, dels antalet fåglar, som kommer,
kontrolleras.
11.3 Detta är emellertid ett sällsynt villkor för detta ägande, varför
man måste ägna mer omsorg åt dem, som man håller på fastlandet, och
det bör ordnas på följande sätt: En gräsbeväxt och slät åker i skogen
omges av en hög mur, på vars tre sidor man sätter gallerier och på den
fjärde två kojor, så att den ena är bostad åt vaktaren, den andra stall åt
påfåglarna. I gallerierna gör man sedan bås av vidjor i rad liksom burar,
liksom de duvslag, som sätts uppe på taken. Dessa bås skiljs åt av galler
med käppar i, så att de har en ingång från vardera sidan. 11.4 Stallet bör
vara fritt från väta. I golvet sätter man i rader korta pinnar, och i deras
toppar finns uthuggna små tappar, som förs in i borrade hål i käppar,
som läggs tvärs över. Dessa fyrkantiga käppar läggs på pinnarna för att
ta emot fåglarna, när de hoppar upp, men de går att ta bort, så att de, när
behov föreligger, kan tas bort från pinnarna och då bereda fritt tillträde
för dem, som skall städa stallet.

bok 8.11.5–8.11.11
11.5 Då detta slags fåglar fyllt tre år, värper de bra. En spädare ålder

är nämligen antingen steril eller föga fruktsam. En tupp av påfågel är
ivrig att bestiga hönorna, och därför kräver den fem hönor, ty om den
flera gånger trycker ner en eller annan, som den redan betäckt, skadar
den äggen, som nätt och jämt alstrats i hönans buk, och låter dem inte
fullbildas fram till värpning, eftersom äggen faller ofullgångna ur hönans
könsorgan.
11.6 Under senare delen av vintern bör man väcka kärleksdriften hos
båda könen med foder, som skapar åtrå. Det, som gör bäst nytta i detta
avseende, är om man i måttligt varm aska rostar bondbönor och ger dem
det på fastande mage var fjärde dag. Dock bör man inte överskrida sex
cyathi [0,27 l] för varje fågel. Detta foder bör inte spridas ut hur som helst
till alla, utan i varje bås, som jag föreslagit skulle täckas med käppar, bör
man lägga en mängd foder, som är avpassad för fem hönor och en tupp,
och likaså även vatten, som kan vara lämpligt att dricka. 11.7 Då detta
gjorts, för man isär tupparna med deras hönor, var och en till sitt bås, och
så utfodrar man hela flocken på ett likformigt sätt. Även hos detta djurslag träffar man nämligen på stridslystna tuppar, som hindrar de svagare
från att både äta och para sig, om man inte skiljer dem åt på detta sätt.
I soliga trakter brukar i regel driften att betäcka ansätta tuppen, när
västvindarna börjat blåsa, det vill säga från 13 februari fram till mars
månad. 11.8 Tecken på att dess åtrå väckts är att den liksom skyddar sig
själv med sina lysande stjärtfjädrar, liksom förvånad över sig själv, och när
den gör det, sägs den bilda ett hjul. Efter betäckningen måste man vakta
på hönorna, så att de inte värper sina ägg någon annan stans än i stallet, och man skall oftare med fingrarna undersöka deras organ. De bär
nämligen i ett ytligt läge de ägg, för vilka värpningen redan närmar sig,
och därför bör man stänga in de betäckta hönorna, så att de inte värper
utanför inhägnaden.
11.9 Vid de tidpunkter, när de värper, skall fågelhuset bullas upp med
mera halm, för att äggen skall komma ut tryggare hela. Ty när påfåglarna kommit till sin nattvila, klämmer de ut sina ägg, medan de sitter på
de ribbor jag nämnde, och ju kortare och mjukare dessa då faller, desto
bättre håller de sig hela. Därför måste man dagligen tidigt gå runt bland
stallen, där de värpande hönorna finns, och samla in de ägg, som ligger. Ju färskare dessa läggs till ruvning, desto lättare kläcks de, och att
det sker, är mycket gynnsamt för familjefaderns räkenskaper. 11.10 De
påfågelshönor, som inte ruvar, värper ungefär tre gånger per år, men de,
som håller ägg varma, förbrukar hela sin fruktsamma tid på att antingen
kläcka fram eller uppfostra kycklingarna. Den första värpningen är på
fem ägg, den andra på fyra, den tredje på tre eller två. 11.11 Vidare får man
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inte laga så, att rhodiska hönor läggs att ruva påfågelsägg, ty dessa kan
inte ens få fram sina egna kycklingar tillräckligt säkert, utan man skall
särskilt välja gamla hönor av vårt eget inhemska slag. Dessa skall läggas
att ruva på nio ägg var under nio dagar efter månens nytändning, och av
dessa bör fem vara påfågelsägg och de andra av hönans eget slag.
11.12 På tionde dagen bör därefter alla hönsägg tas bort och lika många
nya av samma sort läggas dit, så att man på trettionde dagen, som är
ungefär vid nästa nymåne, de kycklingarna kläcks tillsammans med påfågelskycklingarna. Det bör dock inte undgå skötarens uppmärksamhet
att ge akt på, när hönan hoppar ur redet, och då ofta gå fram till redet och
där för hand vända påfågelsäggen, som på grund av sin storlek är svåra
att flytta för hönan. För att göra detta så mycket omsorgsfullare bör ena
sidan på äggen märkas med svart färg, vilket fågelskötaren skall ha som
ett tecken på om hönan har vänt äggen eller inte.
11.13 Som jag sade, bör man dock komma ihåg att till detta ändamål
bereda så storväxta tamhönor som möjligt, och om de endast är medelstora, bör de inte ruva mer än tre påfågelsägg och sex av sitt eget slag åt
gången. Då de sedan kläckt kycklingarna, bör hönskycklingarna genast
föras över till en annan hönsmamma och de påfågelskycklingar, som
kläckts efterhand, föras ihop till en höna, tills det blir en flock om 25
individer.
11.14 Då påfågelskycklingarna kläckts, bör de, i likhet med hönskycklingarna, inte röras första dagen utan först påföljande dag föras över till
en bur tillsammans med den höna, som sköter dem. Under de första
dagarna bör de utfodras med kornmjöl, som fuktats med vin, och även
med gröt, som kokats av vilket sädesslag som helst och därpå kylts. Efter
några få dagar bör man därpå till denna föda lägga krossad tarentinsk
purjolök8 och kraftigt pressad mjuk ost. Det är nämligen helt klarlagt
att vassla skadar kycklingarna. 11.15 Gräshoppor, som man tagit fötterna
av, anses också lämpliga att utfodra kycklingarna med. Dessa foder
bör de äta ända till sjätte månaden. Därefter är det tillräckligt att ge
dem korn ur handen. De kan också efter trettiofemte dagen, efter det
de fötts, till och med föras ut på åkern, och flocken följer den skrockande hönan ut ur buren liksom sin moder. Hönan bärs ut på åkern av
fågelskötaren9, släpps där bunden i foten i ett långt snöre och vaktas,
och kycklingarna svärmar runt henne. Då dessa ätit sig mätta, förs de
tillbaka till gården, i och med att de, som jag sade, följer hönsmammans
skrockanden.
11.16 Det råder dock tillräcklig enighet bland författarna om att and
ra hönor, som uppfostrar kycklingar av sitt eget slag, inte bör beta på
samma ställe. Då de ser påfågelskullen, slutar de nämligen att älska sina
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egna kycklingar och lämnar dem i förtid, då de nämligen inte tycker om
att de inte är lika påfågelskycklingarna vare sig i storlek eller utseende.
De sjukdomar, som brukar skada höns, angriper även dessa fåglar,
men det finns inga uppgifter om andra mediciner än dem, som används
på höns. Både pips, dålig matsmältning och vad det nu finns för andra
farsoter förhindras med samma preparat som jag ovan föreslagit. 11.17 Då
de sedan lämnat sin sjunde månad, bör de stängas in i stallet till nattro
tillsammans med de andra, och man bör se till, att de inte blir kvar på
marken, ty de, som lägger sig att sova så, bör lyftas upp och sättas på
ribborna för att inte lida av kyla.

12. Om pärlhöns och vildhöns
12 Att avla fram pärlhöns går till på ungefär samma sätt som att avla på-

fåglar. Men skogshönsen, som kallas vildhöns, värper inte i fångenskap,
och därför har jag inte givit andra råd om dem än att de skall få foder
så att de blir mätta, så att de blir desto mer lämpade för gästabudsmiddagar.

kap. 12

13. Om gäss
13.1 Jag kommer nu till de fåglar, som grekerna kallar amfibioi [levande i
två världar], eftersom de kräver inte enbart betesmarker på land utan även
i vatten och inte är mer vana vid fasta landet än vid sjön. Av denna sort är
gåsen särskilt omtyckt bland lantbrukarna, eftersom den dels inte kräver
någon särskilt stor omsorg, dels gör en mer uppmärksam vakttjänst än
en hund. 13.2 Med sitt trumpetande förråder den nämligen en inkräktare,
såsom även traditionen berättar vid belägringen av Capitolium, då en gås
slog larm om gallernas ankomst, medan hundarna var tysta.
Dock kan man inte hålla gäss överallt, som Celsus så riktigt anser, han
som säger följande:

Det är inte lätt att hålla en gås, om man inte har vare sig vatten eller
mycket foder. Den är heller inte nyttig för sådda ytor, eftersom den
nyper av allt spätt, som den kan komma åt. 13.3 Där det finns en
flod eller en sjö och gott om växter, samt det inte är alltför nära till
sådd gröda, där kan man dock föda upp även detta slags husdjur.
Även jag anser, att man bör göra detta, inte därför att det ger särskilt
stor avkastning utan därför att det inte kräver mycket arbete. Likväl ger
gåsen av sig själv ungar och dun, som man inte, som ullen på fåret, kan
plocka endast en gång om året utan två, på våren och på hösten, och av
dessa orsaker är det lämpligt att hålla åtminstone ett antal, om traktens
villkor medger detta, och att då till varje gåskarl bestämma tre gäss, ty på
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grund av sin tyngd kan de inte betäcka flera. Likaså bör man i buskagen
runt gården i avskilda hörn inrätta kättar, där de kan sova och värpa sina
ägg.
14.1 De, som vill äga en flock simmande fåglar, ställer i ordning chenoboskia [gåshägn], som kommer att vara dugliga endast om de anordnats
på följande sätt: En gårdsplan, avskild från alla andra husdjur, hägnas in
med en mur, nio fot [2,7 m] hög och med gallerier runt om, så att det på
något ställe finns en koja för gåsvaktaren. I gallerierna gör man sedan i
ordning bås med hjälp av råa stenar eller till och med tegelstenar, och
det är tillräckligt, att båsen är tre fot [90 cm] åt varje håll och har en
ingång, som är försedd med stadiga små dörrar, eftersom de bör stängas
till ordentligt under äggläggningen. 14.2 Om det sedan finns en sjö eller
flod utanför gården men inte så långt från denna byggnad, söker man
inget annat vatten, men om så inte är fallet, gräver man en konstgjord
sjö och damm, så att det finns någonstans, där fåglarna kan dyka ner. De
kan nämligen inte leva på rätt sätt utan tillgång till detta, lika lite som
utan tillgång till mark. En sank men gräsbeväxt åker bör även avsättas
och andra foderväxter sås, såsom fodervicker, klöver, bockhornsklöver,
men särskilt det slags sydcikoria10, som grekerna kallar seris. Även frön
av sallat bör sås till detta bruk till och med i stor mängd, eftersom den är
en mycket mild bladgrönsak, mycket gärna eftersöks av dessa fåglar och
även är en mycket nyttig kost för gässlingarna.
14.3 Då detta ställts i ordning, skall man se till, att man väljer gåskarlar och gäss, som är så stora i kroppen och av så vit färg som möjligt. Det
finns även ett annat slag, ett brokigt, som har tämjts från vilt tillstånd.
Det är varken lika fruktsamt eller så värdefullt, varför man inte bör föda
upp sådana. 14.4 Den bästa tiden för gässen att tillåtas para sig är från
vintersolståndet, därpå att värpa och ruva från 1 februari eller 1 mars
ända fram till sommarsolståndet, som inträffar i senare delen av juni månad. Gåskarlarna betäcker dock inte, som de fåglar jag tidigare talat om,
stående på fast mark, utan de gör det i floden eller i dammen. Varje gås
värper tre gånger om året, om de förhindras att ruva sina ägg, vilket är
mer lönsamt än om de skall ruva fram sina egna ungar. 14.5 De tas bättre
om hand av hönor och bildar så en mycket större flock. De lägger dock i
första värpningen fem ägg var, i följande fyra, i den sista tre. Många låter
dem själva ta hand om denna sista värpning, eftersom de under resten
av året inte kommer att värpa. Man bör dock inte tillåta dem att värpa
utanför inhägnaden, utan när man märker, att de söker efter ett rede,
skall man fånga in dem och känna på dem. Om värpningen närmar sig,
kan man nämligen med fingret känna ägg, som befinner sig i yttersta
delen av könsorganet, varför de bör föras till ett bås och stängas in där
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för att värpa sina ägg. 14.6 Det räcker att göra detta en gång för varje fågel,
eftersom var och en återvänder dit, där den värpt första gången. När man
vill, att de själva skall ruva sina sista ägg, måste man dock sätta märken
på vad varje gås har värpt, så att man lägger äggen under den fågel, som
värpt dem, eftersom gåsen vägrar att ruva ägg från en annan gås, om den
inte också har sina egna liggande under sig. Av detta slags ägg lägger
man dock under hönor, liksom av påfågelsäggen, högst fem i taget, men
åtminstone tre, men under gässen själva minst sju, högst 15.
14.7 Men man måste se till att under äggen lägga ’nässlor’11, varav de
botas liksom av en medicin, men så, att dessa inte kan skada de nyfödda
gässlingarna, vilka dödas av ’nässlorna’, om dessa sticker dem när de är
späda. Att bilda och kläcka gässlingarna tar 30 dagar, när det är kallt,
ty i värme är 25 dagar tillräckligt. Oftare föds dock gåsen på trettionde
dagen.
14.8 När gässlingen är liten, matas den de tio första dagarna i båset,
instängd med sin mor. Då därefter vackert väder medger detta, förs den
ut på ängen och till dammen. Man måste ge akt på att den inte blir bränd
på nässeltaggar eller får gå ut hungrig på bete, utan den bör i förväg få äta
sig mätt på sönderdelade blad av sydcikoria eller sallat. Om den nämligen
inte är så stark och kommer ut på betesmarken hungrig på föda, brottas
den med buskar och kraftigare växter så ihärdigt, att den bryter nacken.
Hirs eller också durumvete, blandat med vatten, ges med rätta. När den
blivit lite starkare, förs den in i en flock av jämngamla fåglar och utfodras
med korn, som det inte är onyttigt att ge moderfåglarna12.
14.9 Det är dock inte lämpligt att i varje bås ha fler än 20 gässlingar
och inte heller att överhuvud stänga in dem tillsammans med gåskarlar,
eftersom den starkare dödar den som är svagare. De bås, där de skall
ruva, bör vara torra och ha strö av hackelse som underlag eller, om det
inte finns, även ett tjockt lager hö. Det andra bör skötas på samma sätt
som för andra sorters fåglar, nämligen så att ormar, huggormar, katter
eller vesslor inte kan komma åt dem, en fara, som är dödlig för de späda
gässlingarna.
14.10 Det finns de, som ger de ruvande gässen uppblött korn och inte
tillåter, att mödrarna lämnar bona så ofta. Då därefter gässlingarna
kläckts, ger de dem under de första fem dagarna korngryn eller uppblött
mjöl, liksom de ger påfåglarna. Många ger dem även grön smörgåskrasse,
som blivit finskuren, tillsammans med vatten, och det är en mycket angenäm föda för dem. Då de därpå blivit fyra månader, tar man undan
de största till gödning, eftersom en så späd ålder anses särskilt lämplig
för detta och det är lätt att göda dessa fåglar. 14.11 Det är nämligen nödvändigt att ge dem korngryn och mjöl tre gånger om dagen, ingenting
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annat, så länge de har möjlighet att dricka mycket och de inte bereds
tillfälle att gå omkring. De bör vidare vara på en varm och skuggig plats,
vilket är mycket viktigt för att frambringa fett. På detta sätt blir även
fullvuxna djur feta på två månader, ty ungfåglarna blir ofta helt färdiga
på 40 dagar.

15. Om änder
kap. 15

15.1 Skötseln av en ankgård är liknande, men investeringen är större. An-

kor, krickor, vildänder, sothöns och liknande fåglar, som söker sin föda i
sjöar och träsk, håller man nämligen i slutna inhägnader. Man väljer en
plan plats och omger den med en mur, 15 fot [4,5 m] hög, Därefter lägger
man på galler och täcker det hela med ett stormaskigt nät, så att inte de
tama fåglarna har möjlighet att flyga ut eller örnar och hökar att flyga in.
15.2 Men hela den muren görs slät i tegel på utsidan och insidan, så att
inte katter eller illrar kan slinka igenom. Mitt i ankgården gräver man
sedan en damm, två fot [60 cm] djup, och på längden och bredden ges den
så mycket utrymme, som platsen medger.
15.3 För att inte dammens kanter skall förstöras av kraften hos vattnet, som rinner över – ty det bör alltid rinna in – klär man dem med
signinsk puts. Dessa bör vidare inte byggas som trappsteg utan gradvis
sänka sig ner i form av en sluttning, så att man liksom går från en strand
ner i vatten. Över en yta, som är ungefär två tredjedelar av det hela, skall
botten på dammen stärkas med insatta stenar och tegel, så att den inte
släpper fram några vattenväxter utan ger de simmande fåglarna en ren
vattenyta.
15.4 I mitten av dammen bör det åter vara en bit <öppen> jord, där
man kan odla taro och andra bekanta vattenväxter, som kan skugga fåglarnas reden. Det finns nämligen somliga, som lägger vikt vid att uppehålla sig i öar av tamarisk eller i dungar av säv, men man bör dock av
denna anledning inte låta hela dammen upptas av små dungar, utan, som
jag sade, det bör finnas en fri yta runt omkring, så att de utan hinder kan
tävla i att simma fort, när dagens hetta stimulerar fåglarna. 15.5 Lika väl
som de önskar, att det skall finnas någonstans, där de kan ta sig in och
lura på smådjur, som döljer sig i vattnet, lika mycket störs de nämligen,
om det inte finns fria ytor, som de kan simma över. Utanför dammen bör
det därefter finnas 20 fot [6 m] breda stränder åt alla håll, klädda med
gräs, och utanför planen av denna storlek bör det intill muren finnas
byggda reden, gjorda i sten och glättade med tegel, en fot [30 cm] i fyrkant, där fåglarna kan reda sina bon, och dessa bör skyddas med buskar
av buxbom eller myrten, som planterats mellan dem och som inte blir
högre än väggarna på redena.
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15.6 Man bör också genast bygga en liten kanal nedsänkt i marken,

genom vilken dagligen foder kan flyta ner, blandat i vatten. Detta slags
fåglar utfodras nämligen på detta sätt. Av landlevande växter tycker de
mest om kolvhirs och hirs samt även korn, men när det finns tillgång på
det, ger man dem även ollon och vindruvskärnor. Om det finns tillgång
till foder från vatten, ger man dem krabbor, soppa på flodfisk eller om det
finns några flodlevande djur, som inte blir stora.
15.7 Som tidpunkter för parningen iakttas samma som för andra vilda
fåglar, mars och följande månad, under vilka man bör lägga halm och
kvistar överallt i hägnet, så att fåglarna kan samla material att bygga
sina bon av. Det är dock mycket viktigt att man, när man vill bygga en
ankgård, samlar ägg av nämnda fåglar runt om i sjöarna, där de i regel
värper, och lägger dem under tamhönor. Om de kläcks på det sättet och
uppfostras, kommer de små fåglarna att lägga av sitt vilda beteende, och
de kommer utan att tveka att värpa även instängda i ankgården. Om man
nämligen vill hålla i fångenskap endast nyfångade fåglar, som har blivit
vana vid ett fritt liv, tvekar de att värpa i fångenskap.
Nu är det emellertid nog talat om skötseln av simmande fåglar.

16. Om skötseln av fiskar
16.1 När jag nu nämnde de vattenlevande djuren, har jag lämpligen kom-

mit till skötseln av fiskar, något som jag visserligen skulle anse vara en
mycket främmande inkomstkälla för lantbrukare – vad finns det, som är
så motsatt, som land och vatten? – men som jag dock inte skall förbigå.
Dels har våra förfäder ägnat sig åt detta, så att de till och med stängde
in flodlevande fiskar i sött vatten och med samma omsorg födde upp
multe och pigghaj, som man nu föder upp muräna och havsabborre.
16.2 Romulus’ och Numas lantliga avkomma satte nämligen i forna tider
stort värde på att, om man jämförde livet på landet med livet i staden,
ingenting saknades i fråga om resurser, varför de inte blott befolkade de
dammar, som de själva byggt, utan fyllde även de sjöar, som naturen ställt
i ordning, med ditförda havslevande arter. Därför alstrade Velinersjön,
därefter Sabatinersjön och likaså Volsiniersjön och Ciminersjön havs
abborrar och guldbraxen och om det finns några andra slags fiskar, som
tål sötvatten. 16.3 Därefter har den följande tidsåldern övergivit den där
sysslan och de rikas överdåd har stängt in själva haven och Neptunus, när
redan i våra förfäders tid Marcius Filippus’ det där yttrandet spreds som
höjden av artighet, eftersom det var så överdådigt gjort och sagt. Ty när
han av en händelse åt middag hos en vän i Casinum och han smakat av
en abborre, som sattes fram för honom från floden intill, samt spottat ut
den, fortsatte han sin oförskämda handling med ett yttrande och sade:
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Må jag gå under, om jag inte ansåg det för en fisk. 16.4 Detta vanheliga
yttrande gjorde alltså mångas smak mycket finare och lärde de lärda och
bildade gommarna att sky den abborre, som lever i floder, utom den som
Tibern tröttat ut med sin motström. Därför säger också Terentius Varro:
Det finns i detta tidevarv ingen odåga och smutskastare, som inte nu
säger, att det inte gör någon skillnad för hans del, om han har en damm
med levande sådana fiskar eller levande grodor. 16.5 Under samma tid,
från vilken Varro berättar om detta överdåd, berömdes dock högt Catos
stränghet, han som dock, själv en lärare till Lucullus, bjöd ut till försäljning sin elevs fiskdammar för ett högt belopp, 400 000 sestertier. Nu
stod krogarnas lockelser högt i ropet, när man förlade fiskdammarna
till havet, bland vilka de ivrigaste, Sergius Orata och Licinius Muraena,
nu gladdes åt att få namn efter fångade fiskar, liksom Numantinus och
Isauricus förut uppkallats efter underkuvade folk. 16.6 Eftersom sederna
nu dock blivit så avtrubbade, att detta inte ansågs vanligt utan särskilt
berömvärt och hedersamt, så måste också jag, för att inte verka vara en
sen klandrare av så många generationers seder, för familjefadern beskriva
detta sätt att få avkastning av lantgården.
Den, som köper jord på öar eller nära kusten och där inte kan få någon
avkastning från lantbruket på grund av att jorden är så mager, vilket den
ofta är nära stranden, bör söka sin vinning från havet. 16.7 En sorts inledning på detta är det att ge akt på platsens egenskaper, där han bestämt sig
för att göra fiskdammar. Alla slag kan man nämligen inte ha på alla sorters stränder. En gyttjig trakt alstrar plattfisk, såsom sjötunga, piggvar
och skrubba, och den är också mycket lämplig för skaldjur, taggsnäckor
och ostron samt även purpursnäckornas små kammusslor, havsollon eller
klappmusslor. 16.8 Sandiga hav frambringar visserligen inte plattfisk så
dåligt men bättre havsfiskar, som guldbraxen och ’tandbraxen’ samt puniska och inhemska harrar. De är dock mindre lämpliga för skaldjur. Ett
hav med stenbotten föder fiskar med sitt eget namn, vilka alltså, eftersom
de bor bland klippor, kallas stenfiskar, såsom karp och ’havstrast’ och i
lika hög grad ’svartsvans’13.
16.9 Det är även lämpligt att känna till skillnaderna mellan olika vatten, precis som den mellan olika bottnar, för att inte främmande fiskar
skall göra oss besvikna. I alla vatten kan nämligen inte alla fiskar finnas,
som stör, som finns i det Pamfiliska djupet och inte i något annat, som i
Atlanten solabborre, som räknas till de allra ädlaste fiskarna i vårt samhälle i Gades – den kallar vi av gammal vana zaeus –, som papegojfisken,
som är mycket talrik längs hela Asiens och Greklands kuster ända till
Sicilien men som inte simmat ut till Liguriska havet eller förbi Gallien
till det iberiska. 16.10 Alltså kan man inte hålla dem vid liv länge, ens om
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de fångas och förs till våra bassänger för levande fisk. Av de värdefulla
fiskarna är det bara muränan, fast den hör hemma i havet vid Tartessos,
längst bort <från oss>, som tål att vara gäst i främmande vatten i vilket
hav som helst.
Nu måste jag dock tala om placeringen av fiskdammarna.

17. Om läget för fiskdammen
17.1 En damm anser jag särskilt idealisk, som är så placerad, att en föl-

jande havsvåg tar bort den föregående och inte låter den gamla vågen vara
kvar innanför dämningen. På det sättet är den nämligen mest lika havet,
som rörs av vindarna, alltid förnyas och inte kan bli genomvarmt, eftersom det driver det kalla vattnet från botten upp i den övre delen. Denna
damm hugger man antingen ut i berg, vilket man har tillfälle till mycket
sällan, eller bygger man på stranden i signinsk teknik. 17.2 Hur den än har
åstadkommits bör den dock, om den alltid är fylld av det inkommande
vattnet, nere vid botten ha hålor, och av dem bör somliga vara enkla och
raka, dit de fjälliga stimmen kan dra sig undan, andra böjda i snäckform
och inte så rymliga, där muränorna kan gömma sig. Dock är åtskilliga
inte böjda för att blanda dessa <muränor> med fiskar av annat slag, ty
om muränorna drabbas av galenskap, vilket brukar hända med detta
släkte precis som med hundarna, förföljer de ofta de fjälliga fiskarna och
gör slut på de flesta genom att äta upp dem. 17.3 Vägar [för vattnet] bör
man, om terrängens natur det medger, bereda på alla sidor om dammen.
Den gamla vågen avlägsnas nämligen lättare, när det finns en utgång
på motsatta sidan, från vilket håll än vågorna kommer in. Dock tycker
jag, att dessa passager skall göras genom den nedre delen av fördämningen, om platsens läge medger detta, så att en mätsticka, som står på botten av dammen, visar att havets yta är sju fot [2,1 m] högre. För fiskarna
i dammen är nämligen detta mått fullt tillräckligt för vattendjupet,
och det råder intet tvivel om att ju mer vatten det kommer från bottenvattnet i havet, desto kallare är det, vilket är mycket lämpligt för de
simmande djuren. 17.4 Om däremot platsen, där man avser att anlägga
en damm för levande fisk, är i jämnhöjd med havsytan, skall dammen
grävas nio fot [2,7 m] djup, och två fot [60 cm] ner uppifrån skall vattnet
föras igenom i små öppningar. Man skall se till att detta kommer i riklig
mängd, eftersom den mängd vatten, som ligger nedanför havsytans nivå,
inte kan tryckas ut på annat sätt än om det kommer en stor mängd nytt
vatten.
17.5 Många anser, att man i denna sorts dammar för fiskarna skall
ställa i ordning djupa gömslen och krokiga grottor på sidorna, så att det
finns mer skuggiga gömställen för dem under varma perioder. Om nytt
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havsvatten inte ständigt strömmar genom dammen, är detta dock skadligt, ty sådana tillhåll får inte så lätt del av det nya vattnet och släpper
med svårighet ifrån sig det gamla. Unket vatten skadar mer än vad grumligt gagnar. 17.6 Dock bör man holka ur liksom små celler i väggarna, så
att det finns något, som kan skydda fiskarna, när de flyr solvärmen, och
som lika lätt släpper från sig det vatten, som de tagit emot. Man måste
dock komma ihåg att för de små öppningar, genom vilka dammen får och
lämnar sitt vatten, sätta kopparsilar med små hål i för att förhindra att
fiskarna ger sig iväg. Om vidden på dammen medger detta, är det dock
inte olämpligt att sätta ut stenblock från stranden lite varstans i dammen,
särskilt sådana som är klädda av alger, och att, så mycket den mänskliga
begåvningen kan finna på, efterlikna miljön i havet, så att fiskarna så lite
som möjligt märker att de är fångar.
17.7 När man på detta sätt har ordnat inhägnaden, skall man föra dit
sin vattenlevande boskap. Det må därvid vara mycket angeläget att komma ihåg, när det gäller skötseln av vatten, det råd som gäller för landet,
både vad trakten lämpar sig för [och vad som är sämre].14
Inte ens om man vill det, lär man kunna i dammen odla ett stim barber,
så som man då och då ser dem i havet, eftersom det är ett ömtåligt släkte,
som inte tål fångenskap. 17.8 Därför står en och annan av många tusen ut
med att vara instängd. Å andra sidan ser man ofta innanför fördämningen stim, som i havet, av den slöa multen eller den rovgiriga havsabborren.
Man skall alltså, som jag förut sade, beakta egenskaperna hos stranden
man har, och om man ser, att den är stenig, skall man vara nöjd med den.
Man bör ha med flera slags ’havstrast’, karp och lystna lakar och vidare
havsabborre utan fläckar – ty det finns även fläckiga – och likaså simmande muräna, den muräna som är särskilt omtyckt, och om det finns
andra stenfiskar, som betingar ett högt pris. 17.9 De billiga fiskarna är
det ingen idé att fånga, för att inte tala om att utfodra. Dessa samma slag
kan man även hålla i dammar på en sandig strand, ty de, som är täckta
av lera och slam, är, som jag redan förut sagt, mer lämpade för musslor
och liggande djur.
Det är nämligen inte samma läge för en damm som skall innehålla
plattfiskar, och man ger inte samma foder åt plattfiskar som åt dem,
som simmar upprätt. Ty åt sjötunga, piggvar och liknande fiskar gräver
man en grund damm, två fot [60 cm] djup, i den delen av stranden, som
aldrig överges av havsvattnet, när det drar sig tillbaka. 17.10 Man sätter
sedan täta galler i kanterna, vilka alltid sticker upp ovanför vattenytan,
även när vattenståndet är högt. Sedan lägger man stenblock i en ring,
så att de inom sin båge innesluter men också ligger ovanför dammens
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nivå. På det sättet bryter man nämligen havets kraft genom att lägga en
strandskoning framför. Fiskarna, som lever i lugnvattnet, drivs då inte
bort från sina boplatser, och själva dammen fylls inte av den bottensats,
som ett våldsamt hav spyr upp under stormar. 17.11 Dock måste man på
flera ställen göra avbrott i vallarna med små men trånga rännor liknande
floden Meander, vilka kan släppa igenom havsvattnet utan att det blir
översvämning, hur starkt vinterns oväder än blir.
Plattfiskarnas foder bör vara mjukare än de fiskars, som lever i
klippbassänger, ty eftersom de saknar tänder slickar de antingen i sig
födan eller slukar den hel. De kan nämligen inte tugga. 17.12 Därför är
det lämpligt att ge dem ruttnande fisksoppa, skarpsill som lösts upp i
salt, jästa sardiner och även gälar av ödlor eller vad nu en tonfisk eller en
taggmakrill har för inälvor, likaså magar av makrill, hajar och ’elakater’15
och, för att nu inte behöva räkna upp allt, rens från alla sorters insaltningar, som skyfflas ihop från fiskhandlares bodar. Jag har nu nämnt ett
flertal slag, inte därför att de alla finns på alla stränder utan för att man
skall ge fiskarna av detta något, som det finns tillgång till. 17.13 Det går
också bra att av frukter använda gröna skalade fikon och mjuka frukter
av smultronträd, krossade med fingrarna, och likaså mjuka krossade bär
av äppelrönn och andra fodermedel, som är mest lika dem, som man kan
sörpla i sig, såsom färsk ost ur stävan, om platsens förhållanden eller
tillgången på mjölk medger detta. Det finns dock inga fodermedel, som
ges med så stor framgång som de ovan nämnda insaltningarna, eftersom
de har stark lukt. 17.14 Alla plattfiskar spårar nämligen sin föda mera
med näsan än med ögonen, ty eftersom de alltid ligger utsträckta har
de ögonen riktade uppåt, och det, som är i jämnhöjd med dem till höger
och vänster, upptäcker de inte så lätt. Då man alltså kastar åt dem salt
fisk, följer de lukten av detta och kommer fram till födan. De övriga,
stenfiskarna och havsfiskarna, utfodras dock tillräckligt bra med detta
men också med färsk fisk. Både en blandning av nyfångad fisk, krabba
och den lilla sandkryparen samt kort sagt alla fiskar, som är av mindre
storlek, kan tjäna som föda åt större. 17.15 Om man däremot någon gång
hindras av vinteroväder att ge dem föda av detta slag, ger man dem till
och med bitar av smutsigt bröd eller krossade frukter av det slag, som
årstiden ger. Torra fikon ger man dock alltid med stor fördel, om det
finns rikligt av dem, som i trakterna Baetica och Numidien. Man bör
dock inte göra, som många gör, nämligen ge dem ingenting alls, eftersom
man tror, att de kan klara sig själva lång tid även instängda. Om fisken
inte göds med ägarens foder, visar nämligen dess dåliga hull, när den
kommit till fiskmarknaden, att den inte fångats i öppet hav utan tagits
upp ur fångenskap, varför det mesta dras av från priset.
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bok 8.17.16
17.16 Denna djurhållning hemma vid gården må så bilda slutet på

denna framställning, så att inte läsaren tröttas av en alltför omfattande
bok. Låt mig dock i nästa framställning återvända till skötseln av djuren
i skogen och till skötseln av bin.

Nionde boken om lantbruk
Om djuren när a husen:
Vilda djur, bin

Nionde boken innehåller följande: Om att göra hägn och att stänga

in vilda djur. – Om bin. – Hur många slags bin det finns och vilket av dessa
som är det bästa. – Vilka betesmarker och vilka lägen på markerna som
bör vara lämpliga. – Om att välja lägen för bina. – Om att välja rätt kärl
för kupor. – Hur kuporna bör placeras. – Om att skaffa bin. – Hur vilda
svärmar fångas. – Hur man ger akt på egna bisvärmar, som ger sig iväg, och
hur de tas in i kupor. – Hur de kupor görs mera tätbefolkade, som har små
svärmar. – Botemedel för bin, som lider av sjukdom. – Vad bina gör vid varje
tid, och vad deras skötare bör göra under årets olika tider. – Om att ta hand
om honungen och hur eller när kuporna bör skördas. – Om att bereda vax.

J

Pf.1 ag kommer nu, Publius Silvinus, till omvårdnaden av djuren i sko-

gen och till biodlingen, som jag likaledes med rätta skulle vilja hävda hör
till djurhållningen i närheten av gården, ty enligt tidigare bruk brukade
hägn åt vilda harar, rådjur och svin oftast inrättas nära gården intill husbondens boningshus, så att dels ett slutet vilthägn med sin åsyn förnöjde
ägarens blick, dels man kunde ta något därifrån liksom från källaren
att sättas fram till en måltid, när behov uppkommit. Pf.2 Även åt bina
bereddes boningar, ännu som jag minns det, i själva väggarna till huset,
vilka höggs ur, eller i skyddade portiker och fruktodlingar. Eftersom jag
förklarat bakgrunden till titeln, som jag satt på denna presentation, skall
jag nu gå igenom de olika delarna av vad jag föresatt mig.

förord

1. Om att göra hägn och stänga in vilda djur
1.1 Vilda djur, som råbockar, antiloper och lika mycket även olika slags

dovhjortar, hjortar och vildsvin tjänar ibland till ägarnas överdåd och
njutningar, ibland till vinning och inkomster. De, som idkar jakt endast
för sin egen njutning, nöjer sig dock med att ställa i ordning ett hägn,
varhelst det finns möjlighet i närheten av gården, och att alltid ge djuren
foder och vatten för hand. De, som vill ha vinst och inkomster, avsätter
däremot utan tvekan en skog åt nyss nämnda djur, när det finns en sådan
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intill gårdens byggnader. Det är nämligen viktigt att den inte är långt från
ägarens blickar. 1.2 Om det inte finns naturligt vatten, leder man antingen
in rinnande vatten eller gräver dammar fodrade med signinsk teknik,
vilka skall ta emot och bevara regnvattnet. Storleken på skogen beror av
den enskildes möjligheter. Om ett lågt pris på sten och arbetskraft råder
till det, omges hägnet utan tvekan med en mur av sten och kalk, men i
annat fall byggs den av soltorkat tegel och lera. 1.3 När ingetdera passar
för familjefadern, kräver kalkylen dock, att man omger hägnet med ett
pålverk – ty så kallar man en sorts gallerverk – och det gör man av ek
eller korkek, ty man har sällan tillgång till olivträ. Kort sagt bör man
till detta ändamål välja, efter traktens förutsättningar, det som är mest
motståndskraftigt mot regn. Antingen man tar en rund trädstam eller
man tar kluvet virke, efter vad dess grovlek råder till, borrar man i det
på flera ställen från sidorna och sätter sedan ner det med vissa mellanrum runt om hela hägnet. Därefter sätter man stänger på tvären mellan
borrhålen i sidorna på pålarna, vilka skall hindra djuren från att komma
ut. 1.4 Det är dock tillräckligt att sätta pålarna med åtta fots [2,4 m] mellanrum och därpå spärra av med bräder på tvären, så att inte storleken på
mellanrummen, som bildas mellan borrhålen, kan ge djuren tillfälle att
rymma. På detta sätt är det dock möjligt att inhägna vidsträckta ytor och
bergstrakter, så som den goda tillgången på mark medger i Gallien och i
vissa andra provinser. Dels finns det nämligen en väldig mängd virke att
göra pålar av, dels har man lätt tillgång även till det andra, som behövs
till detta. Marken är nämligen rik på källor, vilket är särskilt hälsosamt
för nämnda djur. 1.5 Vidare ger marken av sig själv foder till de vilda djuren mycket välvilligt. I synnerhet väljer man skogar, som är rika på både
undervegetation och träd, ty man behöver såväl gräs som frukter från
träden. Särskilt uppskattade är de, som ger rika skördar av ollon av ek,
stenek och turkisk ek, därefter de med smultronträd och andra skogens
frukter, vilka jag gick igenom noggrannare, när jag talade om tamsvinen.
Det är nämligen nästan samma foder för vilda svin som för tama.
1.6 En samvetsgrann familjefader bör dock inte vara nöjd med de slags
foder, som marken alstrar av sig själv, utan under de årstider, när skogarna saknar bete, bör han hjälpa hägnen med lagrat foder och utfodra
djuren med korn, gröpe av emmervete eller bondbönor samt även mycket
med vindruvsrester samt kort sagt ge det som kostar minst. För att de
vilda djuren skall begripa, att detta är foder, som erbjuds dem, är det
lämpligt att släppa in i hägnet en eller annan, som tämjts hemma, så
att den strövar omkring i hela hägnet och leder de tveksamma djuren
till att äta av det utlagda fodret. 1.7 Det är lämpligt att göra detta inte
endast under vintern, då det är ont om foder, utan även när honorna har
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fött sina ungar, så att de tar bättre hand om sin avkomma. Därför bör
uppsyningsmannen för hägnet ofta undersöka, om de redan har fött, så
att de kan stödjas med foder, som lagts ut för hand.
Vidare bör man inte låta en dovhjort, ett vildsvin eller ett annat djur
bli mer än fyra år gammalt. Till dess växer de till, men sedan magrar de
av ålder. Därför skall de säljas, medan en frisk ålder bevarar deras kroppar vackra. 1.8 Dock kan man behålla en hjort åtskilliga år, ty den är länge
ung, eftersom den fått sig förunnat en längre livstid.
Angående de djur, som inte växer sig så stora, som till exempel haren,
skall jag säga följande: I de hägn, som omges av murar, skall man på små
tegar, som anlagts med vissa mellanrum, strö ut frön av blandfoder, ’kål’,
cikoria och sallat. Likaså bör man från ladan ta fram även punisk eller vår
inhemska kikärt, korn och ’liten vial’, blöta upp det i regnvatten och ge
dem. Torra äts dessa nämligen inte i någon stor utsträckning av hararna.
1.9 Vidare inses lätt, även om jag inte säger något, hur lite det gagnar att
ta in dessa djur och deras gelikar i ett hägn, som omges av pålar, då ju de,
eftersom de är så små till kroppsstorleken, lätt kryper under stängslen,
får fri väg ut och tar till flykten.

2. Om bin
2.1 Nu kommer jag till skötseln av bikupor, om vilket inget råd kan ges

noggrannare än det, som Hyginus redan sagt, inget mer konstfullt än
Vergilius, inget smakfullare än Celsus. Hyginus har flitigt samlat de
gamla författarnas läror, som finns spridda i undangömda arbeten, Vergilius har prytt dem med poesins blommor, Celsus har givit dessa båda
nämnda en yttre ram. 2.2 Därför skulle jag inte ha givit mig på att framställa denna materia, om nu inte min strävan att täcka hela detta yrkesområde krävde, att jag även behandlade denna del av det, så att helheten
i mitt påbörjade arbete inte verkar ofullgången och ofullbordad, som om
någon del därav skurits bort.
Det, som Hyginus något fabelmässigt inte utelämnat angående traditionen om binas upphov, skulle jag dock vilja hänvisa till skaldens
fria marker snarare än till en pålitlig framställning som min. 2.3 Det är
sannerligen inte värdigt en lantbrukare att undersöka, om det fanns en
mycket vacker kvinna Melissa, som Jupiter förvandlade till ett bi, eller
om, som skalden Euhemeros säger, bin, som uppkommit ur bålgetingar
och solen och som odlats fram av nymferna, Fryxons döttrar, därefter varit Jupiters ammor i grottan på Dikte och genom gudens gåva fått tillgång
till de fodermedel, med vilka de själva närt upp sin lille skyddsling. Även
om det där nu inte är opassande för en skald, så berör Vergilius allt detta
flyktigt och i en enda versrad, när han säger följande:

kap. 2

1 262 2

bok 9.2.4–9.3.4

Skänkte åt himmelens konung sin näring i grottan på Dikte. 1
2.4 Inte heller har det någon betydelse för lantbrukarna, när och i vilken

trakt de först föddes, om det var i Thessalien, enligt Aristaios, på ön Kea,
som Euhemeros skriver, på Erechteus’ tid på berget Hymettos, som Eufronios hävdar, eller på Kreta på Saturnus’ tid, som Nicander vill. Inte
heller spelar det någon roll, om svärmarna alstrar sin avkomma genom
parning, som vi ser övriga djur göra, eller om de väljer arvingarna för sitt
släkte bland blommorna, som vår <Vergilius> Maro försäkrar, samt huruvida de spottar upp honungssaften eller utsöndrar den på ett annat ställe.
2.5 Att undersöka detta och liknande detta anstår mera dem, som undersöker naturens dolda hemligheter, än lantbrukarna. Det där är också mer
angenämt för dem, som är intresserade av litteratur och läser i lugn och
ro, än för strängt sysselsatta odlare, eftersom det inte är till någon hjälp
vare sig i arbetet eller när det gäller familjens förmögenhet. Låt mig därför
återvända till det som mera är avsett för dem, som sköter bikupor.

3. Hur många slags bin det
finns och vilket av dessa som är bäst
kap. 3

3.1 Grundaren av den peripatetiska skolan, Aristoteles, påvisar i de böck-

er, som han skrivit om djuren, åtskilliga slags bisamhällen, och bland
dem somliga, som har stora men klumpformade och likaså mörka och
ludna bin, andra som innehåller mindre bin men lika runda, svartfärgade
och med utstående hår, 3.2 andra åter med mindre och inte så runda men
dock svällda och breda, med något bättre färg, samt åtskilliga med små,
nätta bin med spetsig kropp, olikfärgade men närmast guldfärgade och
släta. Vergilius följer hans råd och gillar mest de små, avlånga, släta och
lysande, <ett slag som är>
täckt över hela sin kropp av rödgult lysande fläckar 2
samt dessutom milt till sinnet. Ty ju större ett bi är och ju rundare det
är, desto sämre är det, och om det därtill är vildare, så är det absolut det
sämsta. 3.3 Ilskan hos de bättre slagen av bin mildras dock lätt genom att
de, som sköter dem, ofta handskas med dem. Då de hanteras ofta, tämjs
de nämligen snabbare, och om de sköts omsorgsfullt, fortlever de ända
till tio år. Dock kan inget samhälle överskrida denna ålder, även om det
varje år sätter in unga <bin> i de dödas ställe, ty ungefär vart tionde år
dör hela samhället i kupan. 3.4 För att inte detta skall ske i hela bigården,
skall man alltid driva fram ny avkomma, och man måste på våren, när nya
svärmar väller ut, se till att dessa fångas in och att antalet kupor ökar. De
drabbas nämligen ofta av sjukdomar, och hur de skall botas, kommer att
omtalas på sin plats.

bok 9.4.1–9.4.5

1 263 2

4. Hurudana betesmarkerna bör vara
och vilket dessas läge bör vara
4.1 Sedan man alltså har valt ut lämpliga bin efter dessa kännetecken,

skall man tilldela dem betesmarker, och dessa bör ligga så avskilt som
möjligt och, som vår <Vergilius> Maro säger, vara fria från nötkreatur
och med ett soligt och inte blåsigt klimat
ligga i lä för vinden, ty bina hindras av blåsten
att bärga hem sin skörd. Och får eller lekfulla getter
kan inte där få trampa omkring bland blomstren på marken.
Daggen får ej heller skakas från gräset av betande boskap.3
4.2 Samma trakt bör också vara rikt på små buskar, särskilt kryddtimjan

eller grekisk oregano, och likaså ’huvudkyndel’ eller vår inhemska sommarkyndel, som bönderna kallar satureia. Den bör också vara rikligt beväxt med större buskar, som rosmarin, de två lusernträden (det ena är vår
planterade [busklusern], det andra kommer av sig självt [sydgullregn])
och likaså det städse gröna lagerolvonet och den mer lågväxta ljungen4,
ty den mera högresta [trädljungen] ogillas av alla. Murgrönorna tar man
också med, inte därför att de är bra utan därför att de ger mycket honung.
4.3 Av träden är de mest omtyckta rödaktig och vit kinesisk jujuber och
i lika hög grad tamarisk5 och därpå även mandel, persika och päron, ja
kort sagt de flesta fruktträd, för att jag nu inte skall dröja vid dem alla.
Av de vilda träden duger bäst de ollonbringande bergekarna, ja även terpentinträdet och de som inte är olika detta, alltså mastixbusken, den
väldoftande stick-enen och linden. Av alla ratas endast idegranen såsom
skadlig.
4.4 Otaliga frön, som antingen gror i obruten mark eller myllats ner
i åkern, ger blommor, som är mycket uppskattade av bina, såsom i jungfrulig mark brittsommaraster, stånd av mjukakantus, stänglar av ’afodill’
eller narcissens svärdformiga blad. I en säng i trädgården finns däremot
planterade de vita madonnaliljorna och lövkojorna6, som inte står dessa
efter, och vidare de puniska rosorna samt ’violerna’, de gula [gyllenlack]
och de purpurfärgade [lövkojorna], samt inte mindre ’hyacinterna’7 med
färg av himlen. Likaså planterar man saffranskrokusens knölar från Korykos och Sicilien, vilka skall färga honungen och göra den väldoftande.
4.5 Vidare föds oräkneliga enklare växter på odlade marker och betesmarker, som ger rik fyllning till bikupornas vaxkakor, såsom åkerrättika
och ’vild rättika’, som inte är mer värdefull än dessa, samt holus rapistri
[ett slags rättika], blommorna av cikoria och av papaver nigrum [svart
opievallmo?] samt därpå vildmorot och den odlade med samma namn,
som grekerna kallar stafylinos [morot].
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4.6 Av alla, som jag nu nämnt och som jag förbigått, då jag strävar

efter att spara tid (ty antalet växter är omöjligt att uppskatta), lämnar
dock kryddtimjan en honung av särskilt fin smak, och närmast denna
enastående därefter ’huvudkyndel’, backtimjan och grekisk oregano.
Tredje plats, men dock ädel, intar rosmarin och vår inhemska sommarkyndel, som jag kallat satureia, och av medelmåttig smak finns sedan
blommorna av tamarisk8, kinesisk jujuber och övriga nyttoväxter, som
jag räknat upp ovan. 4.7 Av de orena anses dock den skogshonung vara
av sämsta slag, som kommer ur spanskginst och smultronträd, och den
trädgårdshonung, som alstras i slagen av ’kål’ och av växterna på gödselstacken.
Då jag angivit läget för binas betesmarker och även slagen av deras
foder, skall jag nu tala om själva behållarna för dem och om svärmarnas
boplatser.

5. Om att välja platser för bina
kap. 5

5.1 Bigården bör placeras mot vinterns middag, långt från livlig trafik

och samlingar av människor och djur, på en varken varm eller kall plats,
ty av båda plågas bina. Den bör vara i nedre delen av en dal, dels för att
bina, när de flyger ut för att samla foder, lättare skall flyga upp till högre
belägna delar, dels för att de, när de har samlat vad de behöver, utan
svårighet skall flyga ner med sin last nedför sluttningen. Om gårdens
placering medger detta, råder det inget tvivel om att man skall anlägga
en bigård intill byggnaderna, omgiven av en mur, men då i den del, som
är fri från de skarpa dofterna från latrinen, gödselstacken och badet.
5.2 Även om läget är olämpligt och inte alltför många av dessa olägenheter
sammanfaller, är det dock mer att vinna på att bigården är under ägarens
uppsikt. Om dock allt är olämpligt, bör man åtminstone ta i anspråk en
närbelägen sänka, dit det inte är besvärligt för ägaren att oftare ta sig ner.
Denna verksamhet är nämligen något som kräver den största pålitlighet, och eftersom denna är mycket sällsynt, skyddas bigården bättre, om
ägaren själv ägnar sig åt den. Den är nämligen mycket känslig inte bara
för oärlighet från skötarens sida utan även för motbjudande lättja. Den
är nämligen lika mycket i vanvård, om den inte hålls riktigt ren, som om
den hanteras på ett oärligt sätt.
5.3 Var man än placerar bikuporna, skall de dock stängas in bakom en
inte särskilt hög mur, och om man föredrar en högre mur av fruktan för
tjuvar, bör man göra öppningar i den för bina med små fönster i rad tre
fot [90 cm] upp från marken. Förenad med den bör det finnas ett skjul,
där dels skötarna skall bo, dels apparaturen förvaras, och det bör särskilt
vara fyllt med bikupor, som förberetts för att användas åt nya svärmar,
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och likaledes av läkande örter och det andra, som man tillgriper, när bina
blir sjuka.
5.4

Högrest oliv eller också en palm skall kupornas ingång
skugga, så att, när i vårens tid sina lekfulla skaror
först ur kupornas skydd de nya kungarna leder,
stranden i närheten bjuder dem in med sin svalka i hettan
eller ett träd välkomnar dem strax med sitt grönskande grenverk.9

5.5 Sedan bör man leda in ständigt rinnande vatten, om man har tillgång

till det, eller ge dem för hand uppdraget vatten, utan vilket det varken
kan bildas vax, honung eller slutligen larver. När man då alltså fört in en
förbiflytande bäck eller hällt brunnsvatten i baljor, bör detta omges av
grenar och stenar för binas skull
för att ge bina en plats att landa på, stanna och breda
ut sina vingar för sommarens sol, om kanske en kastvind
skingrat dem åt då de flugit för långt och vräkt ned dem
						
i vattnet.10
5.6 Därefter bör man runt om hela bigården plantera svagt växande träd,

då särskilt för hälsans skull. Då bina är sjuka, tjänar nämligen busklusern som botemedel, sedan också tibast, lagerolvon11 och rosmarin; ja
även ruggar av sommarkyndel och kryddtimjan samt likaså ’violer’ och
annat, som markens egenskaper medger, planteras med framgång. Växter och allt annat, som har en tung och skarp doft, måste man förbjuda,
som doften av kräfta, som steks i eld, eller lukten av orenhet från träsken.
Likaså bör man undvika ihåliga klippor eller de skarpa ljud i dalgången,
som grekerna kallar echo [eko].

6. Om att välja material för bikuporna
6.1 När man har gjort i ordning bigården, skall man göra kupor enligt

förutsättningarna i trakten. Om den är rik på korkek, skall man utan
tvekan göra de bästa kuporna av kork, eftersom de varken är kalla på vintern eller heta om sommaren. Om trakten är rik på jättestinkfloka, flätar
man med lika gott resultat även av denna, eftersom de är lika korkens
natur. Om det inte finns någotdera, gör man korgar av vide eller pil, eller
om inte heller detta finns, skall man göra dem av virke från ett träd, som
man holkat ur eller sågat till brädor. 6.2 Sämsta förhållandena ger kupor
av lergods, vilka dels hettas upp av sommarens hetta, dels blir utkylda
under vinterkölden. Det finns två andra sorters kupor, dels sådana som
formas av gödsel, dels sådana, som byggs av tegelstenar. Den förra av
dessa dömde Celsus med rätta ut, eftersom den är mycket brandfarlig,
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den senare gillade han, fast han inte underlät att nämna dess mest betydande nackdel, nämligen att den inte går att flytta, om förhållandena
så skulle fordra. 6.3 Därför håller jag inte med honom, när han anser, att
man inte desto mindre skall ha bikupor av det slaget. Att de inte kan
flyttas är nämligen inte endast oförenligt med husbondens intresse, när
han vill sälja eller odla upp andra fält. Denna fördel har att göra med
nyttan för familjefadern ensam. Därtill kommer även – något som berör
bina själva – att när det är lämpligt att sända dem till en annan trakt,
eftersom de ansatts av sjukdom, ofruktsamhet eller brist på betesmark,
man inte kommer att kunna flytta dem av nyss nämnda orsak. Detta
bör man särskilt undvika. 6.4 Även om jag sålunda högaktar den mycket
lärde mannens auktoritet, så har jag alltså inte utelämnat, vad jag själv
anser, detta utan all fåfäng strävan. Det som framför allt påverkar Celsus,
nämligen att kuporna inte är utsatta för risker från brand och tjuvar, det
kan man undvika genom att bygga en tegelvägg runt kuporna, så att man
både hindrar en rovlysten tjuv och skyddar kuporna från lågornas våld.
När de sedan måste flyttas, så kan man riva upp fogarna i byggnadskonstruktionen och flytta kuporna. Eftersom dock de flesta anser detta för
arbetsamt, kan man placera ut hurudana kärl man nu än vill använda.

7. Hur kuporna skall placeras
kap. 7

7.1 Ett podium av sten byggs längs hela bigården, tre fot [90 cm] högt

och lika brett, och det görs omsorgsfullt slätt med puts, så att det inte
ger möjlighet för ödlor, ormar och andra skadliga djur att komma upp.
7.2 Därpå ställer man på detta de av tegel, som Celsus vill, tillverkade
kuporna eller, som jag vill, de olika kuporna, kringbyggda utom bakåt
och framåt. Något som tillämpas av nästan alla, som bedriver denna när
ing omsorgsfullt, är annars att de utsatta kuporna förenas sinsemellan
antingen med tegelstenar eller med råa stenar, så att var och en hålls på
plats mellan två trångt inpassade väggar, medan fasaderna blir fria både
framåt och bakåt. Man måste nämligen ofta öppna, där bina skall ge sig
ut, och mycket oftare även på baksidan, där man sedan sköter samhällena. 7.3 Om det inte är några väggar mellan kuporna, skall de dock ställas
så, att det är lite avstånd mellan dem, så att, när kuporna inspekteras, den
som är under behandling inte stöter till en annan, som hänger fast i den,
och då oroar bina, vilka ju fruktar varje rörelse som något ödeläggande
för sina bräckliga, ju av vax byggda konstruktioner. Det är tillräckligt att
det finns tre rader kupor på varandra på höjden, eftersom skötaren även
med den inskränkningen har svårt att rätt kontrollera den högsta.
7.4 Mynningarna på kuporna, som är ingångar för bina, bör vara längre ner än baksidorna, för att inte det skall rinna in regnvatten och för att
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det, om det ändå kommit in något, inte skall stanna kvar utan rinna ut
genom ingångshålet. Därför är det lämpligt att skydda kuporna med ett
skärmtak eller också att skugga dem med löv, som fästs med kartagisk
lera. Detta skydd verkar mot köld och regn men också mot solgass. Dock
skadar utbrotten av värme detta slags djur inte så mycket som utbrotten
av vinterväder. Därför bör det alltid finnas en byggnad vid baksidan av
bigården, som kan stå emot nordanvindens angrepp och ge byggnaderna
en viss värme. 7.5 Likaså bör själva kuporna, fastän de skyddas av denna
byggnad, ställas vända mot det håll, där solen går upp om vintern, så att
bina har ett soligt läge att komma ut till på morgonen och blir piggare, ty
köld gör dem slöa. Därför bör även de hål, genom vilka de kan komma ut
eller in, vara mycket trånga, så att de släpper in så lite kyla som möjligt,
och det är tillräckligt att borra dem så stora, att de inte kan rymma mer
än ett bi åt gången. På det sättet skall inte den giftiga geckoödlan och inte
heller den äckliga faunan av skalbaggar eller fjärilar och de ljusskygga
kackerlackorna kunna komma härjande in till bikakorna genom bredare
dörröppningar, som <Vergilius> Maro säger12. 7.6 Det bästa blir vidare
att efter antalet invånare göra två eller tre öppningar i samma kupa med
lite avstånd emellan, för att motverka de listiga ödlorna, som ställer sig
liksom en gapande dörrvakt för bina, när de flyger ut, och bringar deras
fördärv. Färre dör på det sättet, när de, som flyger ut genom ett annat hål,
har möjlighet att undvika detta dödliga försåt.

8. Om att skaffa sig
sådana bin, som man köper
8.1 Detta har jag nu sagt tillräckligt om att välja betesmarker, boningar

och gårdar. När detta ordnats, är nästa åtgärd att man skaffar sig svärmar. Sådana finns att få antingen för pengar eller gratis. Dem, som man
vill skaffa sig för pengar, skall man dock granska noggrannare enligt de
tecken, som jag förut nämnde, och hur många bin svärmen innehåller,
skall man undersöka genom att öppna kuporna, innan man köper dem.
8.2 Om man däremot inte har möjlighet att se inuti, skall man åtminstone lägga märke till det, som man kan märka direkt, nämligen om det
på flustret vid ingången finns många bin och om man hör ett kraftigt
ljud av bin, som surrar inuti kupan. Om vidare de alla inuti kupan kanske
händelsevis är tysta och vilar sig, kan man sätta läpparna till ingångs
hålet och blåsa samt därpå av deras plötsliga ljud bedöma, hur många
eller hur få de är. 8.3 Särskilt skall man dock ge akt på att de hämtas ur
grannskapet snarare än från avlägsna trakter, eftersom de brukar störas
av att komma till ett nytt klimat. Om detta inte är möjligt, utan man
ansett det nödvändigt att forsla hit dem under långa dagsresor, skall
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man se till att de inte oroas av ojämnheter på vägen, utan de skall transporteras bäst nattetid burna på ryggen. Dagtid bör man nämligen låta
dem vila, och man skall hälla in till dem sådana vätskor, som bin tycker
om, av vilka de kan få näring inuti behållaren. 8.4 Då de sedan kommit
fram till gården, skall man, om det då blivit dagsljus, varken öppna eller
placera ut bikupan förrän på kvällen, så att bina ger sig ut lugna först
på morgonen efter en hel natts vila. Man bör också under tre dagar ge
akt på, om de ser ut att ge sig ut allesammans, ty när de gör det, planerar de att fly. Med vilka botemedel detta skall förhindras, skall jag strax
föreskriva.
8.5 Dem, som man får som gåva eller som jaktbyte, granskar man
mindre noga, fastän jag inte skulle vilja äga andra än de bästa ens på
det villkoret, eftersom de goda och de dåliga kräver samma utgifter och
samma arbetsinsats av biodlaren. Det är mycket viktigt, att man inte
blandar in sämre slag, som förstör de bättre. Det blir nämligen mindre
skörd av honung, när man får in slöare bisvärmar. 8.6 Eftersom man dock
ibland, på grund av platsens förutsättningar, blir tvungen att skaffa sig
en medelmåttig besättning – ty en dålig skall man absolut inte ha – skall
man lägga ner omsorg på att spåra svärmar på följande sätt:
8.7 Där skogsdungarna är lämpliga och rika på honung, väljer inte bina
andra källor än sådana i närheten för sina behov. Man bör alltså bevaka
dessa, i regel från andra timmen på dagen, och där se upp med vad det är
för en hop, som hämtar vatten. Om endast några få flyger omkring – om
nu inte ett stort antal mynningar från källorna sprider bina och gör dem
glesare – bör man av det förstå, att de är få, varför man kan misstänka,
att platsen inte är rik på honung. 8.8 Om de däremot kommer ofta, ger
de en också större hopp om att fånga svärmar, och dem hittar man på
följande sätt: Först måste man undersöka, hur långt bort de befinner sig,
och för det ändamålet skall man förbereda flytande rött bläck, och när
man doppar grässtrån i det och berör ryggen på bina, som dricker ur källan, kan man, om man stannar på samma ställe, lätt känna igen dem, när
de återvänder. Om de gör detta efter inte alltför lång tid, vet man, att de
bor i närheten, men om de kommer efter en längre stund, kan man efter
skillnaden i tid bedöma avståndet till platsen. 8.9 Då man märker, att de
snabbt kommer tillbaka, kan man utan svårighet följa deras bana, när de
flyger, och så bli förd till platsen för svärmen.
För dem, som tycks ge sig längre bort, skall man tillämpa en listigare
metod, som ser sålunda ut: På ett stycke italienskt rör skärs en bit ut mellan två leder med sina knoppar och biten borras ur från sidan. Genom
det hålet häller man in lite honung eller druvmust, och sedan läggs biten
vid källan. Då därefter åtskilliga bin krupit in till lukten av den söta
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vätskan, lyfter man upp biten och sätter tummen över hålet, så att endast
ett bi kommer ut. Då det sluppit ut, visar det sin flyktväg för den som
ser på, och han följer efter det flygande biet, så länge han orkar. 8.10 Då
han därpå inte längre ser det, släpper han ut ett bi till, och om det flyger
iväg åt samma väderstreck, följer han efter det i samma spår, men om
inte, låter han dem komma ut ett efter ett, genom att öppna hålet, och
ger akt på, vart de flesta flyger. Han följer dem då, tills han förs fram till
svärmens gömställe. Om denna är dold i en grotta, skall svärmen lockas
ut med rök, och då den kommer störtande, skall den hejdas av ett oväsen
av bronsinstrument. Skrämd av ljudet sätter svärmen sig nämligen genast
i en buske eller i något högre lövverk i skogen och förs därifrån ner i ett
förberett kärl av honom, som spårat dem. 8.11 Om den däremot slagit
sig ner i ett ihåligt träd och det antingen är en utstående gren, som bina
tagit i besittning, eller själva stammen, om de är inuti den, är så måttligt
tjock att det är möjligt, skär man med en mycket vass såg, för att det
skall gå fortare, först av delen ovanför, som är tom på bin, och därpå den
nedanför, så långt ner som stammen verkar vara bebodd. Snittytorna på
båda sidor täcks med ett rent tygstycke, eftersom även detta är mycket
viktigt. Om det är några större sprickor, smetar man igen dem och för
därpå det hela till bigården och sätter det där, varvid man lämnar några
små hål precis som på de andra kuporna.
8.12 Spanaren bör emellertid välja morgontimmar för att spåra bin,
så att han har hela dagen på sig att utforska binas flykt. Om man börjar
för sent med att undersöka dem, är det nämligen så att de, även om de
befinner sig i närheten, drar sig tillbaka till kupan, när de gjort dagens
pensum, och inte återvänder mera till vatten, varav blir följden att spanaren inte får veta, hur långt från källan svärmen befinner sig.
8.13 Det finns de, som vid vårens början samlar stånd av citronmeliss
och, som skalden [Vergilius] säger,
av krossad meliss och av vanligt enkelt cerintgräs 13
samt andra liknande växter, som uppskattas av detta slags djur, och gnuggar kuporna med detta, så att lukt och saft hänger kvar vid kärlen. Då
dessa därpå blivit rengjorda, fuktar de dem med lite honung och ställer
ut dem i skogen inte långt från källorna, och då de är fyllda med svärmar,
tar de hem dem till gården. 8.14 Detta är det dock ingen idé att göra annat än i de trakter, där det finns gott om bin, ty ofta tar förbipasserande,
som fått syn på tomma kärl, dessa med sig, och det är ingen god affär att
förlora åtskilliga tomma kupor för att tillskansa sig en och annan full.
Vid god tillgång <på bin> är det dock mer att hämta genom att hitta bin,
även om man blir av med ganska många tomma kupor.
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Detta är alltså sättet för att fånga vilda bisvärmar. Sedan följer metoden att hålla kvar dem man har.

9. Hur man lägger märke till nya svärmar
i bigården och hur de förs in i kupor
kap. 9

9.1 Skötaren bör alltid flitigt gå omkring bland kuporna, ty det finns ing-

en tid, när de inte kräver tillsyn. Dock kräver de en noggrannare tillsyn,
när de föryngras och är rika på ny avkomma, och om inte denna genast
avlägsnas genom skötarens försorg, ger den sig iväg. Sådan är nämligen
binas natur, att den i ett svep alstrar nya svärmar med sina kungar [visar14]. Och när dessa blivit starka nog att flyga iväg, försmår de umgänget
med de äldre och mycket mera deras styre, eftersom det ju inte finns
någon möjlighet att gemensamt utöva kungamakt ens hos det förnuftiga
människosläktet och då så mycket mindre hos stumma djur, som ej kan
genomföra rådslag. 9.2 Därför flyger de nya ledarna ut med sitt följe av
unga, vilka stannar hopklumpade en eller annan dag i själva förhallen
till kupan och då visar sin önskan om en egen bostad genom att ge sig
ut, och de är nöjda med en sådan som sitt rike, om de genast tilldelas en
av skötaren15. Om dock skötaren sviker, beger sig svärmen till en annan
trakt, liksom bortdriven med orätt. 9.3 För att inte detta skall ske, måste
en god skötare under våren ge akt på kuporna fram till ungefär åttonde
timmen på dagen, efter vilken tid nya svärmar inte ger sig ut hur som
helst, och noga vakta på deras utgångshål. Vissa brukar nämligen utan
tvekan ge sig iväg, sedan de plötsligt flugit ut. 9.4 En förberedd flykt kan
man dock få reda på i förväg genom att lägga örat till varje enskild kupa,
ty ungefär tre dagar, innan de skall göra sin utbrytning, blir det oro och
muller, liksom om man förbereder militär avmarsch, varför, som skalden
[Vergilius] så sant säger,
		
som trumpetens brons med eggande toner
manar de tröga till kamp, så vredgat surr får man höra,
medan från andra ett brummande hörs som av dämpade tubor.16
9.5 Därför bör man hålla under särskild uppsikt dem som beter sig så, så

att vare sig de gör utfall för att kämpa – ty de utkämpar strider sinsemellan, liksom inbördeskrig, och med andra, liksom krig med andra folk
– eller de ger sig iväg på flykt, väktaren finns till hands beredd på bådadera. 9.6 En kamp inom en svärm, som är oenig inbördes, eller mellan två
fientliga svärmar dämpar man lätt, ty, som samme [skald] säger, den
lugnar man bäst, om man kastar en handfull grus upp i luften17
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eller om den bestänks med honungsvatten, russinvin eller någon annan
lättillgänglig vätska, eftersom givetvis den välbekanta sötman mildrar
vreden hos de ilskna djuren. Samma medel försonar också på något
märkligt sätt även kungar, som är oense sinsemellan. Det finns nämligen flera ledare i en svärm, och hopen delas upp i delar liksom efter
en splittring bland de främsta. Man bör förhindra, att detta sker flera
gånger, eftersom hela folkslag förintas genom inbördeskrig. 9.7 Om alltså
ledarna håller sams, kommer en oblodig fred att fortsätta, men om man
ser, att de flera gånger utkämpar fältslag, skall man låta döda ledarna för
partierna. Strider bland de kämpande lugnas av nyss nämnda åtgärder.
Då därefter en kolonn av bin slagit sig ner hopklumpad på en närbelägen gren i ett grönskande träd, skall man se efter, om hela svärmen
hänger där och ser ut som en enda klase. Detta är tecken på att det finns
en enda kung i svärmen eller också flera som försonats i ett gott fördrag.
9.8 Man skall låta honom vara, tills han flyger tillbaka till sin kupa. Om
däremot svärmen dragits ut till två eller kanske till och med flera liksom
spenar, skall man inte tveka om att där finns flera ledare och att dessa
fortfarande är ilskna på varandra. Då bör man leta efter ledarna i de
delar, där man ser att bina klumpar ihop sig mest. Man skall då smörja
in handen med saften av nyss nämnda växter, alltså melisfyllon [citronmeliss] eller apiastrum18, för att bina inte skall ge sig iväg, när man tar i dem,
samt försiktigt sticka in fingrarna, föra isär bina och granska dem, tills
man finner upphovsmannen till kampen.
10.1 Dessa kungar är nämligen lite större och mer avlånga än övriga
bin, med rakare ben men kortare vingar, vacker och lysande färg, och
de är släta, saknar päls och saknar även gadd, om man nu inte tror, att
det kraftigare hår, som de har på magen, är en gadd, som de dock inte
använder för att skada andra. Det finns ibland även de, som är svarta
och ludna, och enligt deras utseende skall man även värja sig för deras
temperament.
10.2

Två slags visar det finns: den ene har gyllene fläckar.
Han är den bäste, är ståtlig att se med fjäll som är röda.19

Denna gillas mest, som är bättre, ty den sämre, lik en smutsig spottloska,
är ful som
					
en vandrare, vilken
kommer från dammiga vägar och smutsig spottar den torra
jorden ur uttorkad mun20

och vidare, som samme skald [Vergilius] säger,
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släpar med tröghet
utan minsta behag på den tunga och svällande buken.21

Alla kungar av sämre slag
			
skall du döda …
				
… Den bäste skall ensam regera.22
10.3 Denne bör dock också berövas sina vingar, om han ofta gör utbryt-

kap. 11

ningar och försöker att ge sig iväg med sin svärm. Man kommer att hålla
en flyktbenägen kung liksom i en sorts boja, när han berövats sina vingar,
han som inte längre har någon möjlighet att skydda sig genom att flyga
och därför inte vågar gå utanför gränserna för sitt välde, varför han inte
heller längre tillåter sina undersåtar att ge sig längre iväg.
11.1 Ibland bör han dock dödas, när en gammal bikupa minskar i antalet bin och detta ringa antal måste utökas med någon ytterligare svärm.
Då alltså i denna kupa en ny omgång larver blivit kläckt vid början av
våren, klämmer man ihjäl23 den nye kungen, för att den stora hopen bin
utan tvedräkt skall kunna umgås med sina släktingar. Om däremot inte
vaxkakorna frambragt någon ny avkomma, är det möjligt att sammanföra samhällen från två eller tre kupor till en enda, men så att man då först
stänker söt vätska på dem, därpå stänger in dem samt sätter in foder åt
dem, lämnar små andningshål öppna och håller dem instängda i ungefär
tre dagar, medan de vänjer sig vid att vara tillsammans.

Hur man skall göra de kupor mer bebodda,
som innehåller små svärmar
11.2 Det finns de, som hellre tar bort en gammal kung, vilket motverkar

sitt syfte, ty hopen av gamla bin vill inte, som en senat, vara underordnad
de yngre utan motsätter sig envist de starkares befallningar och drabbas då av bestraffningar och dödsdomar. 11.3 Den nackdel, som brukar
drabba en yngre svärm, när de gamla binas kung lämnats kvar av oss och
dött av ålderdom samt hans släkt blivit alltför oense inom sig, liksom när
en ledare dött, motverkar man lätt. Ur de kupor, som har flera kungar,
väljer man en ledare, och då han förts över till dem, som står utan befäl,
sätts han in som styresman för dem. Dock kan man med mindre besvär
avhjälpa det ringa antalet bin i sådana samhällen, som drabbats av någon
sjukdom. 11.4 Då man nämligen upptäckt olyckan, skall man undersöka
vaxkakorna i en kupa med många bin, om det finns några, och därpå
av en vaxkaka, som innehåller äggen till ungarna, skära av den del, där
avkomman av kunglig släkt föds upp. Den är dock lätt att se, eftersom
det i allra nedersta ändan på vaxkakan syns liksom en bröstvårta, som är
större och har en vidare öppning än de andra hålen har, i vilka larverna
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av allmänt slag är instängda. 11.5 Celsus försäkrar dock, att det längst ner
på vaxkakorna finns tvärställda celler, som innehåller larverna av kungar.
Hyginus följer grekernas auktoritet och säger att kungen inte kommer ur
en liten larv, som de andra bina, utan att det i kanten på vaxkakorna finns
lodräta celler, lite större än de, som hör till fotfolket, och fyllda liksom av
en orenlighet av röd färg, ur vilken en bevingad kung plötsligt skapas.
12.1 Man måste också se upp med en svärm tambin, om den kanske,
när den givit sig iväg vid nämnd tidpunkt, är trött på sin nedärvda bas
och då givit tillkänna, att den vill flytta längre bort. Tecken på detta
är, att bina ger sig ut på flustret till kupan på ett sådant sätt, att inget
av dem återvänder in utan alla genast flyger upp högt. 12.2 Den flyende
ungdomen bör då skrämmas med klang från bronskärl eller tegelstenar,
som oftast ligger här och där, och när så svärmen antingen återvänt till
moderkupan och hängt sig hopklumpad i dess ingång eller genast begivit
sig till ett närbeläget lövverk, skall skötaren genast bestryka en ny kupa,
som hållits beredd för detta ändamål, på insidan med de växter, som ovan
nämnts [alltså särskilt citronmeliss], stänka droppar av honung på den,
föra den intill svärmen och därpå föra in de hopklumpade bina i kupan
med handen eller med en slev. 12.3 När det andra setts till, så som han
bör, skall han ett tag låta kupan låta stå kvar på samma ställe, noggrant
tillsluten och smord, tills det blir kväll. I första skymningen skall han
därpå flytta den och sätta den i rad med de andra kuporna. 12.4 Man bör
även ha tomma kupor stående i bigårdarna. Det finns nämligen åtskilliga
svärmar som, när de flugit ut, genast söker sig en ny plats i närheten och
då tar en i besittning, som de påträffar tom.
Detta är vad som anges om arbetet med att skaffa sig och att hålla
bin.
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13. Botemedel för bin som lider av sjukdom
13.1 Det följer nu, att man söker botemedel för bin, som lider av en sjuk-

dom eller en farsot. En farsot är en sällsynt risk, när det gäller bin, och
jag finner ingenting annat än det, som jag även för övriga sorters husdjur
anger att man har möjlighet att göra, nämligen att bikuporna flyttas iväg
ett längre stycke. För sjukdomar kan man lättare både se orsakerna och
finna botemedel.
13.2 Den mest plågsamma tiden för dem varje år infaller i början av
våren, då ’törelbusken’ blommar och när almarna producerar samera, sina
frön24. Bina äter nämligen glupskt av dessa första blommor liksom av
färsk frukt efter vinterns brist på föda, medan ett sådant foder skadar
dem, även om de inte äter sig mätta på det. Då de fyllt sig helt, dör de av
diarré, om man inte snabbt hjälper dem. ’Törel’ löser nämligen magen
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även på större djur, almen specifikt så på bin. Detta är anledningen till att
bina endast sällan håller sig talrika i de trakter i Italien, som är beväxta
med detta slags träd. 13.3 Om man alltså i början av våren ger dem foder
med läkande tillsatser, kan man med samma preparat dels se till att de
inte drabbas av denna olycka, dels åstadkomma, att de botas, om de redan lider av den. Ty det, som Hyginus anger, i efterföljd av de gamla författarna, vill jag inte uttala som säkert, eftersom jag inte provat det, men
dem som så önskar står det fritt att försöka. 13.4 Han anger nämligen, att
man skall lägga binas kroppar, som man, när denna farsot kommit, hittar
högvis döda under vaxkakorna, på en torr plats under vintern och därpå
runt vårdagjämningen, när milt väder en dag råder till detta, ta ut dem i
solen vid tredje timmen samt täcka dem i aska av fikonträ, varefter han
försäkrar, att de kommer att få liv igen inom två timmar, då de upplivats
av den kraftiga värmen, och krypa in i en förberedd kupa, om man håller
fram en sådan åt dem. 13.5 Jag anser nog snarare, att man skall använda
det, som jag nedan kommer att ange, på sjuka svärmar så att de inte
dör. Man bör nämligen ge dem krossade kärnor av granatäpplen, som
fuktats i Aminaea-vin, eller russin, som krossats med lika delar syrisk
sumak [bärsumak] och blötts upp i surt vin. Om dessa preparat var för
sig är verkningslösa, skall man sätta fram åt dem i träskålar alla dessa
samma saker, hoprörda i lika delar och uppvärmda i ett lerkärl tillsammans med Aminaea-vin samt därpå avkylda. 13.6 Många kokar rosmarin
i honungsvatten och ger det åt bina att dricka, när den kallnat, hällt på
takpannor av tegel. Somliga sätter fram vid kuporna urin från nötboskap
eller människa, som Hyginus försäkrar.
13.7 Den sjukdom är också särskilt tydlig, som gör dem burriga och
stela, när somliga bär ut de dödas kroppar ur kuporna, andra sitter slöa
inomhus i sorgsen tystnad liksom i offentlig sorg. Då detta sker, erbjuder
man dem föda, som förs in genom rör av italienskt rör, och då i synnerhet
kokad honung riven med galläpplen eller torra rosor. Det är också lämpligt att tända galbanum, så att de botas av lukten av det, och hålla dem
vid liv, fast matta, på gammalt russinvin och druvmust. 13.8 Bäst nytta
gör roten av brittsommaraster, vars buske är gul, och dess purpurröda
blomma. Då den kokats med gammalt Aminaea-vin, pressar man ur den,
och den saften klaras så och ges åt bina. Hyginus säger dock följande
i den bok, som han skrev om bina: Aristomachos anser, att man skall
hjälpa de sjuka bina på det sättet, att man först tar bort alla defekta vaxkakor och ger dem att äta helt nytt foder samt att kuporna därefter skall
rökas. 13.9 Han anser vidare, att det gagnar bin, som skadats av hög ålder,
att till dem föra en ny svärm. Även om det är risk att denna förintas i
oroligheter, är det dock angenämt för bina att en mängd nya bin tillkom-
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mer. För att de skall hålla sams bör man dock ta bort kungarna för dem,
som förs över från en främmande boning, liksom för ett främmande folk.
Det råder heller inget tvivel om att man från stora samhällen skall föra
över vaxkakor, som redan innehåller fullgångna larver, och sätta in dem
i kupor med mindre antal bin, så att kuporna förstärks genom att de liksom får adoptera ny avkomma. 13.10 Då detta skall ske, måste man dock
ge akt på att man flyttar de vaxkakor, vars larver redan öppnar sina celler,
gnager på överdraget av vax liksom på locken till hålen och sticker ut
huvuden. Om man nämligen för över vaxkakor med omogen avkomma,
kommer larverna att dö, då de inte längre blir omskötta.
13.11 Ofta dör bina av en sjukdom, som grekerna kallar fagedaina [kräfta]. Då det nämligen är binas vana att endast bygga så mycket vax, som
de tror sig kunna fylla, händer det ibland, när vaxbygget är färdigt, att
när svärmen är längre iväg för att samla honung den drabbas av plötsliga regn eller kastvindar i skogen och förlorar en större del av fotfolket. Då detta skett, är de få, som återstår, inte tillräckliga för att fylla
vaxkakorna, och då ruttnar de tomma delarna av vaxet. Då sjukdomar
sedan efterhand kommer in, förstörs honungen och dör även bina själva.
13.12 För att detta inte skall ske, bör man antingen slå ihop två samhällen,
som kan fylla vaxkakorna, medan de ännu är oskadade, eller om man
inte har tillgång till ytterligare en svärm, bör man befria vaxkakorna från
de tomma delarna med en mycket vass kniv, innan de bryts ner. Det är
även mycket viktigt att man inte har en slö kniv samt inte trycker den
hårdare mot vaxkakorna, eftersom den inte skär så lätt, och därigenom
rör vaxkakorna från sina fästen, ty om detta sker, lämnar bina sin kupa.
13.13 Det finns även den anledningen till att ett bisamhälle går under,
att det på grund av ihållande vårregn25 blir en mycket rik blomning och
att då bina mer ägnar sig åt att göra honung än att producera avkomma.
Många, som inte har så god insikt i detta, är då mera nöjda med avkastningen och vet inte, att bina hotas av undergång, eftersom de dör i stort
antal, uttröttade av för mycket arbete, och de återstående inte får något
tillskott av unga bin, som ökar på deras antal, utan till sist dör även de.
13.14 När det alltså blivit en sådan vår, när både ängar och betesmarker26
är mycket rika på blommor, är det mycket nyttigt att var tredje dag lämna
bara mycket små hål, genom vilka de inte kan krypa ut, och för övrigt
stänga ingången till kuporna, så att bina befrias från arbetet att skaffa
honung och då i stället fyller vaxkakorna med larver, eftersom de inte
kan hoppas på att fylla alla vaxkakorna med vätska.
Detta är botemedlen för de bisamhällen, som lider av någon sjukdom.
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14. Vad bina gör vid varje årstid och
vad biskötaren bör göra under årstiderna
kap.14

14.1 Nu följer omsorgen om bina under hela året, så som Hyginus mycket

ändamålsenligt har framlagt det. Från första jämningen, som infaller i
mars månad omkring den 24, i åttonde delen27 av Väduren, och fram till
Sjustjärnornas uppgång har man 48 vårdagar. Under dessa, säger han,
skall bina först skötas om genom att man öppnar kuporna, så att allt
avskräde, som samlats under vintern, tas bort. Vidare tar man bort spindelväven, som förstör vaxkakorna, och för in rök, som gjorts på antänd
oxdynga. Denna rök är nämligen den mest lämpliga för bina genom någon sorts artens släktskap. 14.2 De små djur, som kallas malar, och likaså
fjärilar skall dödas. Dessa skadedjur, som ofta hänger på vaxkakorna,
faller ner, om man blandar oxmärg med gödsel, tänder eld på detta och
leder in röken. Genom denna skötsel skall samhällena stärkas under den
tid, som jag sade, och de kommer att ägna sig effektivare åt sina sysslor
därefter. 14.3 Den, som är ansvarig för binas skötsel, måste dock noga ge
akt på att han, när han skall hantera kuporna, dagen innan avhållit sig
från kärleksövningar eller dryckenskap, att han inte ger sig i kast med
kuporna annat än tvättad samt att han avstår från alla starkt luktande
födoämnen, såsom insaltningar och vätskorna av alla dessa, eller från den
skarpa lukten av vitlök, lök och andra liknande växter.
14.4 På den fyrtionionde dagen från vårdagjämningen, när Sjustjärnorna går upp omkring 11 maj, börjar bisvärmarna öka i både krafter och
antal. Under samma dagar dör också de samhällen, som har få och sjuka
bin, och vid samma tid föds i de yttersta delarna av vaxkakorna vissa
individer av större storlek än de övriga bina, och dem anser många är
kungar. Dock kallar vissa författare hos grekerna dessa för oistroi [bromsar] av den anledningen, att de rör upp samhällena och inte låter dem
komma till ro. Därför råder de oss att döda dessa.
14.5 Ungefär från Sjustjärnornas uppgång fram till sommarsolståndet,
som inträffar i slutet av juni månad vid omkring åttonde delen av Kräftans tecken, svärmar bikuporna. Under den tiden måste man vakta dem
noggrannare, så att inte de nya bina flyger iväg. Efter sommarsolståndet
fram till Hundstjärnans uppgång, vilket är ungefär 30 dagar, skördas
samtidigt både spannmål och vaxkakor. Hur dessa skall tas ur kuporna
skall jag säga nedan, när jag skall ge råd om hur honungen skall beredas.
14.6 Vid samma tid anger Demokritos, Mago och även Vergilius, att bina
kan förökas ur en dödad ungtjur. Mago försäkrar att detta kan ske även ur
komagar. Att mer i detalj gå in på denna metod anser jag överflödigt och
håller där med Celsus, som mycket förståndigt säger, att man inte förlorar
så mycket genom att bina dör att man måste ersätta dem på det sättet.
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14.7 Vid denna tid och ända fram till höstdagjämningen bör dock ku-

porna öppnas och rökas var tionde dag. Detta är visserligen besvärligt för
samhällena, men det råder dock enighet om att det är mycket hälsosamt.
De rökta och upphetsade bina bör man därefter kyla av genom att fukta
de tomma delarna av kuporna genom att hälla i vatten med så frisk kyla
som möjligt. Om något inte kunnat tvättas bort, kan det städas bort
med örnfjädrar eller med vad för stora fjädrar som helst, som är styva.
14.8 Dessutom skall malar sopas bort och fjärilar dödas, vilka ofta finns
inuti kuporna men är till fördärv för bina. De både gnager på vaxet och
alstrar larver med sin avföring, som vi kallar bikupslarver. 14.9 Om man
vid den tid, när malvorna28 blommar, när det finns som flest av fjärilar,
sätter ett bronskärl likt en hög och smal hirskolv bland kuporna om kvällen och sätter ett ljus nere i botten på detta, samlas fjärilarna från alla
håll och brinner upp, medan de flyger runt den lilla lågan, eftersom de
varken har lätt att flyga upp och ut genom den trånga öppningen eller kan
bege sig längre från elden, eftersom de är omringade av bronsväggarna,
och därför förtärs av grannskapet till hettan.
14.10 Efter Hundstjärnans uppgång går därefter Arcturus upp på den
femtionde dagen, när bina gör honung av daggiga blommor på kryddtimjan, sommarkyndel och ’huvudkyndel’, och denna honung av utsökt
kvalitet blir mild vid höstdagjämningen, som föregår 1 oktober, när solen
nått till åttonde delen av Vågen. Men mellan Hundstjärnans och Arcturus’ uppgång måste man se upp, så att bina inte överraskas av de starka
bålgetingarna, som ofta lurar på dem utanför kuporna, när de kommer
ut.
14.11 Efter Arcturus’ uppgång ungefär vid Vågens jämning, som jag
sade, skall man för andra gången ta ur vaxkakorna. Efter höstdagjämningen, som inträffar ungefär den 24 september, fram till Sjustjärnornas
nedgång samlar bina under 40 dagar honung från tamariskens blommor
och från vilda buskar samt lägger undan foder för vintern. Av detta skall
man inte ta bort något, så att de inte ger sig iväg av ren desperation liksom bedrövade över orättvis behandling.
14.12 Från Sjustjärnornas nedgång fram till vintersolståndet, som inträffar ungefär den 24 december i åttonde delen av Stenbocken, använder bisamhällena den honung, som de tidigare berett, och Hipparchos’
beräkning lurar mig inte, han som lär ut att solstånden och jämningarna äger rum inte i åttonde delen av stjärntecknet utan i den första. I
denna lära för lantbruket följer jag emellertid nu Eudoxos’, Metons och
de gamla astronomernas kalendrar, som stämmer med de offentliga offerhögtiderna, eftersom dels den där gamla uppfattningen är mera bekant och invand för lantbrukarna, dels Hipparchos’ noggrannhet inte är
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nödvändig i lantbrukarnas grövre texter, som man säger. 14.13 Vid Sjustjärnornas första nedgång är det alltså lämpligt att öppna kuporna och
rensa ut allt orent, som finns där, samt se till dem noggrannare, eftersom
det inte är lämpligt att under vintern vare sig röra eller öppna kuporna.
Av den anledningen skall man, medan bina ännu vilar under hösten29,
på en mycket solig dag rensa kuporna och lägga in lock inuti ända fram
till vaxkakorna samt stänga av hela det tomma utrymmet i kupan, så att
det trånga utrymmet innerst i hålan blir lättare att hålla varmt under
vintern. Detta bör man alltid göra, även i de kupor, som är glest befolkade på grund av att svärmen är liten. 14.14 Man skall därpå smörja in
från utsidan alla springor och hål, som finns, med en blandning av lera
och oxdynga och endast lämna de öppningar, genom vilka bina flyger in
och ut. Fast kuporna är skyddade av ett skärmtak, skall man icke desto
mindre täcka kärlen med en hög av strån och löv, och man skall skydda
dem, så mycket förhållandena medger, från kyla och stormar.
14.15 Somliga lägger inuti kuporna döda fåglar, som de tagit ur inälvorna på, vilka under vintern skall ge bina en viss värme, när dessa
gömmer sig i fjäderdräkten. Vidare livnär bina sig hyggligt på dessa, när
de blir hungriga, om deras matförråd tagit slut, och lämnar endast benen
kvar av fåglarna. Om däremot vaxkakorna räcker, förblir fåglarna orörda
och stör med sin lukt inte bina, hur begivna på renhet dessa än är. Jag
anser dock att det är bättre att, om bina på vintern lider av hunger, i
skålar vid själva ingångshålet ge dem antingen torra fikon, som malts och
blötts upp i vatten eller vinmust, eller också russinvin. Man bör dränka
in en ren ulltott med dessa vätskor, så att bina sätter sig på den och drar
till sig saften liksom genom en hävert. 14.16 Då man krossat russin, skall
man ge dem dessa lätt fuktade med vatten. Vidare bör man stödja bina
med denna utfodring inte bara under vintern utan även under de årstider
när, som jag sade, ’törel’ och alm blommar. 14.17 Efter vintersolståndet
förbrukar bina under ungefär 40 dagar all den honung de lagt undan, om
det inte finns mycket gott om den. Då de tömt vaxkakorna, ligger de ofta
hungriga och slöa som ormar vid vaxkakorna ungefär ända till Arcturus’
uppgång, som inträffar från 13 februari, och spar på livsandarna genom
att vara lugna. För att de inte skall tappa dessa, om det kommer en lång
period av hunger, är det bäst att med rör hälla in söta vätskor genom
ingångshålet och på så sätt avhjälpa den årstidsbetingade bristen, tills
Arcturus’ uppgång och svalans ankomst utlovar, att gynnsammare väder
är i antågande. 14.18 Efter denna tid, vågar de ge sig ut att proviantera,
när gynnsamt väder tillåter, ty från vårdagjämningen flyger de redan omkring överallt utan tvekan, besöker blommor, som är lämpliga till foder
åt larverna, och för hem från dessa.
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Detta är vad Hyginus mycket noggrant angivit att iaktta under de
olika tiderna på året. Dock tillägger Celsus följande, nämligen att det
endast på några få ställen är så lyckligt ställt, att bina kan få olika foder
på vintern och sommaren. 14.19 Han säger alltså att man på de platser,
där det inte finns några lämpliga blommor efter våren, inte bör lämna
bisamhällena orörda utan efter vårbetet föra dem över till sådana trakter
som kan ge bina näring mer frikostigt med hjälp av de sena blommorna
på kryddtimjan, grekisk oregano och ’huvudkyndel’. Detta, säger han,
sker även i delar av Grekland, där bina flyttas till betesmarker i Attika,
och på Euboea och åter på de kykladiska öarna, där de förs från de andra till Skyros, och lika mycket även på Sicilien, när kuporna samlas till
Hyblaea från de andra delarna av ön. 14.20 Samme man uppger, att vaxet
görs av blommor och honungen av morgondaggen, och denna får desto
bättre kvalitet, ju sötare material vaxet framställts av. Han föreskriver
också, att man noga skall kontrollera kuporna före överföringen, ta bort
gamla, maskätna och osäkra kakor och spara endast några få och då de
bästa, så att bina sedan gör så många som möjligt ur bättre blommor,
samt att man flyttar de kupor, som man vill föra över, endast nattetid
och utan att de skakas.

15. Om att bereda honung
och hur kuporna skall skattas
15.1 När våren passerat följer, som jag sagt, honungsskörden, som är orsa-

ken till att man hela året arbetar med kuporna. Att det är rätt tid för den
förstår man, när man ser, att drönarna kastas ut och drivs på flykten av
bina. Detta är ett slag, som är lite större än men mycket lika <de andra>
bina, men, som Vergilius säger,
onyttiga drönare30

och lediga, som sitter lata vid vaxkakorna. 15.2 Dels för de nämligen inte
in några fodermedel, dels förbrukar de det, som de andra fört in. Dock
tycks dessa drönare bidra något till att skapa avkomman, i det de sitter på
de anlag, av vilka bin skapas. Därför bereds de inte motvilligt tillfälle att
medverka i att värma och uppföda den nya avkomman. När därpå larverna
kläckts driver dock bina bort dem från bona och, som densamme säger,
			
sitt läger.31

värja …

15.3 Somliga föreskriver, att dessa <drönare> helt och hållet skall utrotas,

men jag ansluter mig till Mago och anser, att detta inte bör ske utan att
man bör sätta en gräns för sin grymhet. Å ena sidan skall släktet [drö-
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narna] inte utrotas, för att inte <arbets>bina skall drabbas av skadlig
overksamhet, dessa bin som ju blir mer aktiva genom att reparera skadan,
när drönarna förbrukar en viss del av fodret. Å andra sidan bör man inte
låta mängden av sådana rövare bli stark, så att de inte förskingrar binas
resurser helt och hållet. 15.4 Då man alltså ser, att det oftare uppkommer
strider mellan drönare och <arbets>bin, skall man öppna kuporna och
se efter, så att man skjuter upp skörden, om vaxkakorna är halvfulla,
men om de redan är fyllda med vätska och blivit tillslutna med påsatt vax
liksom en sorts lock, så skördas de.
Den dag, då man skall skatta <kuporna>, skall man börja tidigt. Det
är nämligen inte lämpligt att oroa bina genom att göra dem ilskna under
middagshettan. Man behöver två järnverktyg till detta arbete, en och en
halv fot långa eller lite längre, varav det ena är en lång rak kniv, det andra
en kniv med eggar åt båda håll, på ena sidan en krökt och på den andra
längst fram en rak och mycket vass, så att vaxkakorna kan skäras ner
med den först nämnda men skrapas ur med den sistnämnda, med vilken
även allt orent, som fallit ner, kan tas bort. 15.5 När bikupan öppnats på
baksidan, där det inte finns något fluster, tillför man rök, som gjorts med
galbanum eller torr gödsel. Detta läggs i ett lerkärl med tillsats av glödande kol, och det kärlet skall ha ett handtag och se ut som en kruka med
trång hals, så att den på ena sidan är spetsigare, där röken kan komma ut
genom ett litet hål, på den andra är bredare och har ett större hål, genom
vilket man kan blåsa på elden. 15.6 Då man fört in detta kärl i bikupan,
blåser man i det och för så röken in över bina, vilka då genast beger sig
till den främre delen av sin kupa och ibland utanför flustret, eftersom de
inte tål stanken.
Då man fått möjlighet att friare granska kupan ser man, om det finns
två samhällen, även två slags vaxkakor. 15.7 Även när de är sams, har varje
samhälle sin sed att utforma vaxkakorna och att fästa dem. Alla kakor
sitter dock fast i taket på kupan och lite på sidorna och hänger ner, så att
de inte når botten, eftersom den ger svärmen en väg att förflytta sig på.
15.8 Utseendet på vaxkakorna är dock sådant, som formen på boet också
är, ty både de fyrkantiga och runda utrymmena och likaså de avlånga ger
vaxkakorna sitt eget utseende liksom av någon mall, och därför hittar
man inte alltid vaxkakor, som ser likadana ut. Hurudana de än är, skall
de inte tas bort samtliga. I första skörden, medan landet ännu är rikt på
foderväxter, skall man lämna kvar en femtedel av vaxkakorna, men vid
den senare, när man redan fruktar vintern, skall man lämna en tredjedel.
15.9 Detta mått är dock inte säkert i alla trakter, eftersom man måste
sörja för bina i förhållande till mängden av blommor och tillgången på
foderväxter.
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Om vaxkakorna, som hänger ner, är utsträckta på längden, skall de
skäras av med det verktyg, som är likt en rak kniv, och därefter skall man
sätta båda armarna under, lyfta ut dem och ta bort dem. Om de däremot
går på tvären och hänger fast vid kupans tak, behöver man den böjda
kniven, så att de skärs av, när man trycker dess spets mot dem. 15.10 Man
bör dock ta ut gamla eller felaktiga kakor och lämna kvar särskilt dem,
som är hela och fulla med honung, samt dem, som innehåller larver, så
att de sparas till att alstra en ny svärm.
Hela lagret av vaxkakor skall man sedan samla till det ställe, där man
avser att bereda honungen, och man skall omsorgsfullt täcka för öppningar i väggar och fönster, så att bina inte har någon väg att komma
genom, de som nämligen ihärdigt spårar sina förlorade tillgångar och
förtär dem, om de kommer på dem. Därför skall man också alstra rök
av samma ämnen även i ingången till denna plats, vilken skall driva bort
dem, som försöker komma in. 15.11 Om de skördade kuporna har några
vaxkakor tvärs för innanför flustret, bör kuporna vändas, så att de bakre
delarna varannan gång bildar fluster. När de nästa gång beskärs, kommer
man då snarare att ta bort de gamla vaxkakorna än de nya, och vaxkakorna kommer att förnyas, som är ju sämre, desto äldre de är. Om
dock kuporna är kringbyggda och orörliga, måste man se till att de alltid
beskärs en gång bakifrån, en annan gång framifrån. Detta bör göras före
femte timmen på dagen och därefter fortsättas antingen efter nionde
timmen eller tidigt följande dag.
15.12 Hur många vaxkakor man än skördat, bör man dock bereda honungen samma dag, medan de är ljumma. En korg av vide eller pil eller
en säck, som flätats glest av tunna vidjor, lik en uppochnedvänd kon, en
sådan som man klarar vin med, hängs upp på en mörk plats. I den lägger
man sedan vaxkakorna några åt gången, men man måste ge akt på att de
delar av vaxkakorna skiljs bort, där det finns antingen larver eller rött
slam, ty de har en dålig smak och förstör honungen med sin saft. 15.13
Då därefter den flytande honungen runnit ner i ett kar, som man ställt
under, skall den föras över i lerkärl, som bör lämnas öppna några dagar,
medan den söta frukten jäser ut, och den bör då och då skummas med
en slev. Därpå pressar man de brottstycken av vaxkakor, som blivit kvar
i påsen efter behandlingen, och då rinner honung av sämre sort ner och
förvaras för sig av de noggrannare odlarna, så att ingenting av den första
smaken försämras, om man tillsätter den andra.
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16. Om att bereda vax
kap. 16

16.1 Utvinningen av vax är visserligen inte mycket värd i pengar men dock

inte försumbar, eftersom man har bruk för vax till många ändamål. När
de pressade resterna av vaxkakorna blivit ordentligt rengjorda i sötvatten,
läggs de i ett bronskärl, och med en tillsats av vatten smälts de därpå över
eld. Då detta skett, häller man vaxet genom halm eller kvistar och silar
det så, och därpå kokas det en gång till på samma sätt från början samt
hälls i vilka gjutformat man nu önskar, sedan man först hällt vatten i
dem. Då vaxet stelnat, är det lätt att ta ur det, eftersom den fukt, som är
i botten, hindrar att det fastnar i formarna.
16.2 Då jag nu fullbordat min framställning om husdjuren runt gården
och betena, skall jag härefter behandla den del av lantbruket, som nu
återstår för mig, nämligen den om trädgårdsskötseln. Jag skall göra det i
form av en dikt, något som både du, Publius Silvinus, och vår vän Gallio
har uttryckt önskemål om.

Tionde boken om lantbruk
Tr ädgårdsboken
Om tr ädgårdsodling

Tag här, Silvinus, den sista återstående avbetalningen på min skuld förord
till dig, som jag lovade dig, när du bad mig om det. I de tidigare nio
böckerna hade jag nämligen återgivit det jag var skyldig utom denna del,
något som jag nu gottgör. Det återstår alltså skötseln av trädgårdarna,
senkommen och fordom försummad av de gamla lantbrukarna men nu
till och med den allra mest uppskattade. Fastän det hos de gamle rådde
en sparsammare enkelhet, fanns det dock hos dessa fattiga en varierad
användning av livsmedel, i det både hög och låg livnärde sig på den rika
tillgången på mjölk, kött av vilda och tama djur, vatten och spannmål.
Pf.2 Då därefter den följande tidsåldern och särskilt vår egen har kommit att bestämma priser efter behag för livsmedel och middagar värderas
inte efter naturliga begär utan efter förmögenhet, tvingas nu det fattigare
folket bort från de dyrbarare livsmedlen och hänvisas till de ordinära.
Pf.3 Därför måste jag om trädgårdsodlingen, vars produkter nu är mera
i bruk, ge noggrannare råd än dem, som de tidigare författarna har lämnat, och den skulle, som jag bestämt, anknyta på prosa till mina tidigare
skildringar, om inte din enträgna begäran fått mig att frångå mina föresatser. Din önskan gick ju ut på att jag på vers skulle fylla i de delar, som
saknades i dikten Georgica, vilka även Vergilius själv hade förklarat att
han lämnade åt senare släkten att framställa. Jag hade heller aldrig vågat
mig på något sådant, om det inte skett enligt den högst vördnadsvärde
skaldens vilja. Pf.4 Pådriven av hans ande, så att säga, har jag tvekande,
utan tvivel på grund av företagets svårighet, men inte utan en förhoppning
om ett lyckligt resultat givit mig i kast med denna materia, som är tunn
och nästan utan substans. Den är så smal, att den i sammanfattningen
av hela arbetet kan räknas som blott en liten del av min möda och, bedömd för sig och avgränsad av sina egna gränser, inte kan ses som något
uppseendeväckande. Även om nämligen dess delar är många, om vilka
jag kan säga något, så är de dock så små att, som grekerna säger, man inte
kan åstadkomma rep av otroligt små sandkorn1. Pf.5 Vad det alltså än är,
som jag producerat, så är det så helt fritt från anspråk på beröm för egen
Pf.1
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del, att man får vara nöjd om det inte misspryder mina tidigare utgivna
författaralster. Låt mig nu sluta med introduktionen.
1 Jag skall lära dig även skötseln av trädgårdar, Silvinus, och det, som

Vergilius en gång, stängd av ogynnsamma gränser, lämnade efter sig åt
oss att behandla, när han själv besjöng frodiga sädesåkrar, Bacchus’ gåvor,
dig, stora Pales, och även den himmelska honungen2. 6 Allra först: Må
en fet åker bilda basen för en innehållsrik trädgård, en med lucker jord,
som ger väl upplösta tiltor och som, när man gräver i den, liknar fin sand.
En jord är lämplig, som är havande med frodigt gräs och fuktig skapar de
högröda bären hos sommarfläder. 11 Varken en torr behagar oss nämligen, eller den, som i ett stående vatten alltid uthärdar käbblet av den grälsjuka grodan. Därpå också den jord, som av sig själv föder upp de lövrika
almarna3, som gläds åt vinrankornas vilda skott, som njuter, när den är
sträv av skogar av ’vilda päron’ eller täckt av plommonets steniga frukter,
och som täcks av den rika avkastningen av det självvuxna äppelträdet 17
men avvisar julros och carbasum [vit nysrot], skadlig genom sin saft, inte
tål idegran eller svettas fram giftiga järtecken, fastän den ur halvmänniskans sinnesrubbade frö skapar alrunans blommor och den sorgsna
odörten samt ger den för händerna omilda jättestinkflokan4, mattan av
björnbär, som går illa åt benen, och kristitörne med dess vassa taggar. 23
I grannskapet bör det också finnas floder, som en härdig invånare kan ta
till hjälp åt sina alltid törstande trädgårdar, eller också må en källa gjuta
sina tårar ur brunnens inte alltför djupa kar, så att den inte tung sliter
på kropparna, när de som vill ösa anstränger sig. 27 En sådan jord skall
hägnas in med murar eller taggiga stängsel, så att boskap eller tjuvar inte
kan komma in. Du behöver inte eftersträva gåvorna hos en högerhand
som Daedalus’ eller arbeta konstförfaret som Polykleitos, Fradmon eller
Ageladas, utan vörda en kraftigt tillhuggen stam från ett gammalt träd
som Priapus’ ande med sin rysansvärda lem, som mitt i trädgården alltid
kan hota slaven med sin manslem, rövaren med sin kniv.
35 Hör nu alltså om skötseln och de rätta tiderna att så frön, vilken
omsorg som är tillfyllest, i vilket tecken blommorna först kommer fram
och Paestums rosengårdar knoppas, när Bacchus’ släkte eller det milda
trädet, tyngt av en annans växt, böjs ner av ympernas frukter. Skildra
detta, Pieros’ musor, i en spröd dikt!
41 Då <stjärnbilden> Hunden redan törstig druckit Okeanos’ vågor
och Titan [solguden] jämnat jorden med lika många timmar, när den
rika hösten mörk skakar sina tinningar med frukter och skall pressa druvorna, som skummar av saft, då bör för mig den ljuva torvan vändas med
spadens järnskodda ekträ, om den redan tröttats ut av regnen och är våt.
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47 Men om den förblir rå, härdad av en klar himmel, då bör beordrade

flöden komma på sluttningens väg, jorden dricka ur källorna och fylla
sina gapande munnar. Om det däremot inte finns vatten vare sig i himlen eller på fältet och terrängens natur eller Jupiter förvägrar oss regnet,
då bör man invänta vintern, tills Bacchus’ knossiska hetta [stjärnbilden
Norra Kronan] döljs i mörkblå havsyta undan himlavalvet och Atlas’
döttrar [Plejaderna] fruktar solens uppgång mitt emot. 55 När Foebus
[Apollon], ännu inte helt litande på den trygga Olympen utan darrande,
flyr för Skorpionens klor och rysliga taggar och skyndar bort på Skyttens
hästrygg, då, okunniga folk, skona då inte släktets bedrägliga moder! 59
Hon var en gång mor till Prometheus’ kritfigur, men en annan moder har
frambragt oss, vid den tid då den vilde Neptunus sänkte jorden i havet
och skrämde Lethes vågor, när han långt där nere skakade underjorden.
Då såg dödsriket en gång Styx’ konung darra, när underjorden bullrade
under havets tyngd. 65 Oss alstrar en fruktbar hand på en jord tömd på
dödliga, oss har Deukalions klippor, lösbrutna från de höga bergen, skapat. Men se ett hårdare och ständigt arbete kallar: Driv nu bort den sega
sömnen och sarga med plogen och dess böjda tand de nu gröna håren
[trädans växter]! Riv nu itu klädnaden! 71 Gräv nu med tunga röjhackor
igenom de motsträviga ryggarna på tiltorna, tveka inte att med breda
hackor rota fram jordens innanmäte djupt ner och att överst i jorden
sätta blandade ångande <tiltor>, som kan ligga där att brännas i den vita
frosten, utsatta för de kalla slagen och nordvästvindens vrede, så att den
vilda nordan binder ihop det och västanvinden åter löser upp det. 77 Då
därefter den sköna västan tinat med sin solvarma fläkt den stela kylan i
Rifaeas vinter, Lyran viker från stjärnhimlen, dränkt i djupet, och svalan
besjungit vårens ankomst från sitt rede, då må odlaren mätta jordens
hunger med fett märgelgrus, torkad gödsel från åsna eller dynga från
dragdjur, själv bära korgar, som är vanställda av tyngden, och inte skämmas att erbjuda den brutna trädan som föda allt det, som latrinen spyr ut
från sina osköna kanaler. 86 Ytan på den ljuva jorden, förtätad av regn och
härdad av frosten, bör han bearbeta med den tvåkloiga hackans spets.
Sedan bör han krossa det livskraftiga ogräset på torvan tillsammans med
jordkokorna, med hjälp av tanden på korpen [hackan] eller den brutna
röjhackan, så att det mogna fältets luckra bröst öppnas. Då bör han ta
även de skinande kuphackor5, som nötts av jorden, och lägga ut smala
stigar tvärs över och åter dela dem på tvären med en smal stig.
94 Men när nu marken, kammad i god ordning och befriad från
smuts, skinande kräver sina frön, sätt då skiftande blommor, jordens
stjärnor: de vita lövkojorna6 och åkerringblommans gula ögon, tazettens7 blommor, det vilda gapande lejonets grymma ansikte [lejongapet],
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madonnaliljorna, som grönskar med sina vita kalkar, och slutligen även
de snövita eller mörkblå ’hyacinterna’8. 101 Därpå må man sätta ’violen’9,
<både> den som är blek på marken [luktviol] och den som i grönska blir
röd som av guld [gyllenlack], samt ’rosen’10, alltför fylld av blygsel. Så nu
’kranssilja’ med dess läkande tår, röd hornvallmo11 med dess hälsobringande saft och opievallmo, som kan hålla kvar den flyktiga sömnen. Må
nu lökens från Megara [fjäderhyacintens] eggande frön komma, de som
skärper männen och beväpnar dem åt flickorna, och de frön, som staden
Sicca samlar, nermyllade i Gaetuliens torvor, vidare senapskålen, som sås
intill den fruktbara Priapus för att locka de senfärdiga karlarna till kärlek. 110 Vidare den lågväxta danska körveln, friséesallaten, välkommen
för en domnad gom, sallaten, grönskande med sina fina nerver, vitlöken
med uppdelade huvuden [ormlöken], den vilda purjolöken, som luktar
vida omkring, och den, som med skicklig tillredning blandas med bondbönor. Därtill palsternackan och den rot, som kommer ur det assyriska
fröet [’syrisk rättika’12] och skuren erbjuds tillsammans med den fuktiga
vitlupinen för att locka fram bägare med mjöd från Pelusium. 117 Vid
samma tid förbereds även till billigt pris kaprisens saltinläggning, den
bittra ålandsroten och den ’giftiga gulroten’ 13 samt även plantor av den
krypande myntan. Dillens välluktande blommor strös, vinrutan planteras, som skall förhöja smaken på Pallas’ bär [oliven], och senapen14, som
kommer att åstadkomma gråt hos den, som provar den, roten av alexanderloka, löken, som ger tårar [då den skärs eller hackas], och den växt,
som kryddar mjölkens smak [bitterkrassing] och kommer att ta bort de
tecken på flykt, som givits i pannan, och därför erbjuder sin kraft under
grekiskt namn [latiniserat: lepidium]. 127 Då sås även den som finns i rikt
mått grön över hela jorden [olika slags kål15] och ger i lika mån folket och
den övermodige kungen grönt under vinterkölden och stänglar16 på våren, de som erbjuds av det gamla Cumae på dess gräsbevuxna strand, av
marrucinerna, av Signia med lepinska berget och även av det feta Capua,
av trädgårdarna i passen vid Caudium, av Stabiae, bekant för sina källor,
och av landet runt Vesuvius. 134 Den ges oss även av den lärda Parthenope, daggig av Sebetus’ vätska, av Pompejis söta sjö, granne med Herculaneums saltdammar, av Siler, som flyter med klart flöde, av de hårda
sabinerna på sin skottrika planta, av Turnus’ sjö och av jordarna kring det
fruktrika Tibur, Bruttiens jord och Aricia, purjolökens moder.
140 Då vi överlämnat dessa frön åt den luckra jorden, skall vi sköta den
under dess väntan med daglig odling och omsorg, så att vi får tillbaka
skördar med ränta på ränta. Först uppmanar jag till att frikostigt föra in
vatten från källorna, så att törsten inte bränner avkomman, sedan jorden
fått ta emot fröna. När den sedan befruktad öppnar sig och löser sina
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skulder, när den blomstrande erbjuder sin avkomma ur moderlig jord,
då bör den flitige odlaren ge plantans späda början försiktigt med vatten
genom att fukta, och han bör stöta med den tvåkloade hackans järn och
utrota det kvävande ogräset från fårorna. Om däremot trädgården är
placerad på snåriga kullar och inga floder rinner ner från skogens högsta
krön, då bör han skotta upp jord och höja marken med hopade torvor, så
att plantan vänjer sig vid det torra dammet och inte, när den flyttats från
läget, törstar och räds hettan. 155 Då därpå bäraren av den molnfödde
Frixos men inte av Helle [Väduren], den ledande av stjärntecken och djuren, höjer sitt huvud ur vågorna, kommer den givmilda jorden att öppna
sitt sköte, kräva skolade växter och önska att begåvas med nedsatta plantor. Vaka då, människor, ty med tysta steg flyr nu tiden och året vänds
utan att det hörs ett ljud. 161 Se här, nu kräver den milda modern att få
ge sin avkomma och nu frågar hon efter de alster som hon frambragt, i
avsikt att ge dem näring, och hon ber om sina styvbarn. Ge nu er moder
hennes rätta gåvor, tiden är inne för det. Köp nu tillbaka alstraren med
gröna alster, sätt en krans om håret, red ut lockarna! Nu må den blomstrande jorden krusas av grön persilja17, nu må den lucker glädjas åt purjolökens långa hår [bladen] och moroten18 må skugga den mjuka bädden.
169 Nu må också plantorna av saffranskrokusen, väldoftande och en gåva
från främmande land, lämna Hyblas sicaniska berg, och nu må, den i det
muntra Kanopos födda mejram19 komma, och även den som efterliknar
dina tårar, Kinyras’ jungfruliga dotter [myrra], men för myrra-olja må
bättre Achaia murra [’akaisk myrra’, alexanderloka] sättas och de blommor, som växer ur den sorgligt dömde Ajax’ blod [’hyacint’20], vidare de
odödliga ’amaranterna’21 och de tusen färger, som den rika naturen ger
oss, dem må odlaren fördela över sina växter, han som sår med frön. 178
Nu bör också komma kålen22, fastän svår mot ögonen, och nu bör sallaten23 skynda fram med sin hälsosamma smak, den som lindrar de trista
plågorna av en lång sjukdom. Den ena grönskar ofta, den andra lyser med
mörkt hår, och båda har sitt namn av namnet på Caecilius Metellus. En
tredje, som är blek med en tät men ren krona, håller sitt namn av det
kappadokiska folket. Min egen, som Gades frambringar på Tartessos’
strand, är vit med en krusad skiftning och vit på stjälken. 187 Även den,
som Cypern ger oss i den feta jorden vid Pafos, är kammad ur puniskt
hår men mjölkvit om foten. Så många som dess utseenden är, så många
är också tiderna för sådden. Vattumannen sätter ner Caecilia-sallaten
i början av året, Lupercus trycker ner den kappadokiska under dödens
månad [februari24]. 192 Sätt du, Mars, den tartessiska vid din egen första
dag och så även du, pafier [Venus], den pafiska [cypriotiska] på din första
dag25. Medan den trånar och söker att förena sig med sin lystna moder
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och modern, lätt och mjuk, ligger under landet, så plantera! Nu är det tid
för världens fortplantning, nu skyndar kärleken till samlag, nu svärmar
jordens ande för Venus, och driven av lustens eggelser förälskar den sig
i sin egen avkomma och gör den havande. 200 Vattenytans fader [Okeanos] och vattnens furste [Neptunus] skändar nu, den förre sin Tethis,
den senare sin Amfitrite, och när båda har fött sina söner åt sin havsblåe
man, öppnar de sig och fyller havet med simmande väsen. Själve den
störste av gudar [Jupiter] lägger sin blixt åt sidan, efterbildar bedräglig
kärleksövningarna med Acrisius’ dotter [Danae] och regnar ner i Moder Jords sköte med sitt starka regn. 207 Jorden, hon som föder, försmår
nu inte heller sin avkommas kärlek, utan upptänd av lusta låter hon sig
omfamnas. Därför eggar haven, bergen, kort sagt hela världen, våren,
ja lustan hos människor, fyrfota djur och fåglar, och kärleken bränner i
sinnet och är vild i märgen, tills Venus mättats, fyllt sin fruktbara kropp,
frambringar nya släktled av olika slag och alltid talrikt befolkar världen
med ny avkomma, så att denna inte stelnar i en folktom tidsålder.
215 Men varför drivs jag in på denna höga väg, när jag djärvts låta hästarna flyga iväg i ett otyglat lopp över himlarna? Så sjunger den, som den
delfiska lagern driver, på grund av en större gud, till att tala om tingens
orsaker, den som driver sångaren, när han behandlar de heliga orgierna
och himlens hemliga lagar och vid Kybeles rena Dindyma, vid Kithairon,
i Nysas bergstrakter, helgade åt Bacchus, vid Parnassos’ egen tystnad,
vid den för muserna kära tystnaden i den pieriska skogen, med Bacchus’
stämma sjunger: ”Hell, du från Delos, och hell du, Euchios!” 225 Min
Kalliope återkallar mig nu, när jag strövar omkring under lättare sysslor, och befaller mig att löpa ner i en mindre cirkel och med henne väva
dikter av fin tråd, sånger som trädbeskäraren kan sjunga under arbetet,
till musans ackompanjemang, när han hänger i träden, och odlaren i sina
grönskande trädgårdar.
230 Därför, som följer: Med små mellanrum i fåran bör smörgåskrassen strös ut, ovälkommen för de blinda maskarna, som en frisk mage
frambringar till ohägn efter otyglat ätande, och likaså sommarkyndel,
som liknar smaken på kryddtimjan och ’huvudkyndel’26, samt gurka med
späd stängel och flaskkurbits med skör stängel. Den borstiga kardonen
bör sättas, som växer upp, välkommen för den drickande Iacchus men
inte för den sjungande Foebus [Apollo]. 237 Denna kommer upp hopträngd som en purpurfärgad buske, den grönskar med myrtenfärgat hår
och är än blottad med nedböjt huvud på halsen, än sticker den med en
pinjekottes spets, än liknar den en korg och skrämmer med hotande taggar, ofta härmar den blek den vridna mjukakantus. 242 Därpå, när granatäppelträdet ikläder sig sina blodröda blommor, det som mognar när
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kärnans täcke rodnar, är det tid att så taro27, och då föds den berömda
koriandern och svartkummin, passande för den späda spiskumminen,
och ur sparrisens borstiga bär kommer växten upp samt stockrosen28,
som följer solen med sin böjda stängel, som djärv efterliknar dina rankor,
du från Nysa [Bacchus], och inte fruktar för törnen, ty ’hundrovan’29
kommer upp fräck i buskagen och binder sig vid de ’vilda päronen’ och
de otuktade alarna. 251 Vidare växten med grekiskt namn likt den bokstav, som närmast den första sätts i vax med den kunnige lärarens kniv
[mangold30]: Så trycks mangolden ner i den feta jorden med ett slag av
den järnskodda spetsen, grön i bladen, men nertill vit.
255 Även skörden förestår nu för de doftande blomstren. Nu råder den
purpurfärgade våren, den givmilda moder natur gläds åt att få sina tinningar prydda med årets mångfärgade alster. Nu tar den frygiska lotusen [sötväppling31] fram sina skimrande ljus och violaria [’violbäddarna’,
växtbäddar med lövkojor32] öppnar sina slutna ögon, lejongapet öppnar
sig, rosen, fylld av medfödd rodnad, öppnar sina jungfruliga ögon och
visar de himmelska sina hedersbetygelser samt sprider sin lukt från Saba
i templen. 263 Nu ber jag er, Acheloos’ döttrar, följeslagare till Pegasus’
ättlingar, ni dansande skaror av dryader på Maenala och ni nymfer i skogarnas dalar, ni som bor i skogen vid Amfrysos, i det thessaliska Tempe,
på Kyllenes berg, i det skuggiga Lycaeus’ land och i de grottor, som alltid
är fuktiga av Kastalias droppar, och ni, som samlade blommorna på det
sicilianska Halaesus, när Ceres’ dotter, spänd på era danser, plockade
vårens ’liljor’33 på Hennas yta och rövades bort, därpå blev maka till dödsrikets härskare och satte de gråa skuggorna före stjärnorna och underjorden före himlen, Pluto före Jupiter och döden före livet och som nu
under namnet Proserpina härskar i det djupt belägna riket: 275 Även ni,
vänd nu, sedan ni lagt er sorg och tunga fruktan åt sidan, era späda fötter hit med lätta steg och lägg jordens hår34 i era heliga korgar. Härifrån
finns det inga försåt för nymferna, inga övergrepp, utan en ren trohet
och heliga husgudar är vad vi vördar. Allt är fullt av lekar, fullt av säkert
skratt, av oblandat vin, och gästfriheten frodas på de rika ängarna. Nu är
det ljum vår, nu är det den mildaste årstiden, medan Apollon [solen] är
späd och råder oss att ligga ner i den späda växtligheten och det är skönt
att dricka ur de källor, som rinner i det frasande gräset och som inte
längre är kalla och inte heller varma av solen. 286 Nu täcks trädgården
med blommor som Dione [Venus] älskar, nu mognar rosen mer lysande
än purpur från Sarra, och Latonas dotter Foebe [Diana, månen] strålar
inte av den molnjagande nordanvinden i sitt purpurröda ansikte, ej heller
strålar Sirius’ hetta eller den röda Pyrois [Mars] eller Hesperus [aftonstjärnan] med sin skimrande mun, när Lucifer [morgonstjärnan] åter-

1 289 2

1 290 2

bok 10.291–10.340

vänder vid sin uppgång om morgonen. Thaumas’ dotter [Iris, regnbågen]
skiner inte så med sin stjärnströdda båge som de praktfulla trädgårdarna
då prunkar med skinande alster. 294 Därför, välan, när morgonstjärnan
gått upp, ännu i slutet av natten, eller medan Apollon sänker sina hästar
i det iberiska svalget [Atlanten], om någonstans mejram vävt sina väldoftande skuggor, skörda då den och plocka blommorna av tazetten och av
det vilda granatäpplet, blommor som <plockade> ej kommer att ge frukt.
För att inte Alexis skall avvisa Corydons bidrag, själv en Nais vackrare än
den vackre yngling, bär ’violer’ i korgar, bind balsamblad, blandade med
den svarta ligustern, tillsammans med tibast35 och fukta saffranskrokusens blomklasar med Bacchus’ rena saft. Ty Bacchus bevarar lukterna.
303 Ni lantbrukare, som med hård tumme plockar de mjuka blommorna,
fyll korgen, flätad redan av gråa vidjor, med rostfärgade ’hyacinter’ [turbanlilja/krollilja?]. Nu må rosorna spänna ut vävnaden av vriden tåg och
korgen må brista, lastad med den eldröda åkerringblomman, så att den
rike Vortumnus får god tillgång på vårens varor och den tungt lastade
bäraren i stapplande gång, fuktad av mycket Iacchus [vin], kan bära tillbaka från staden fickorna fulla med mynt.
311 Men när skörden skall bli gul av mogna ax och Titan [Solguden]
sträckt ut dagen med dubbelstjärnan och med Hydrans lågor sugit ut
Kräftans armar, förena då vitlöken med löken och Ceres’ vallmo [opievallmo] med dillen, för de bundna buketterna till torgs, medan de är färska, stäm upp talrika och starka lovsånger till Fortuna, när försäljningen
genomförts36, och återvänd så till dina yppiga trädgårdar! 318 Pressa då
också ihop basilikan, strödd på den skurna och bevattnade trädan, och
packa den med tunga rullar, så att inte hettan bränner sådden i det luckra
dammet, en liten lus med sin tand angriper den eller en rovgirig myra kan
förhärja sådden. 323 Inte bara vägsnigeln, invecklad i sitt skal, och den
borstiga larven dristar sig att gnaga på de späda blommorna, utan när
sedan det vitgula kålhuvudet blir stort på sin kraftiga stängel, när man
goldens bleka och kraftiga blad sväller och när odlaren trygg gläder sig åt
sina uppvuxna alster och redan prövar att sätta kniven till dem mogna,
då slungar ofta den vilde Jupiter hårda regn och omintetgör med ett regn
av hagel människors och oxars möda. Ja ofta sköljer han, olycksbringaren, in med tunga vågor, ur vilka det föds flygfän, som angriper druvan
och de mörkgröna videsnåren, och kålmasken kryper genom trädgårdssängarna, över vilka han, när han går, bränner plantorna med sitt bett,
vilka, berövade sitt huvudhår och avklädda, ligger stympade med naken
topp, förtärda av det förhatliga giftet. 337 För att inte odlaren skall behöva stå ut med dessa odjur, har den breda erfarenheten själv, mödan och
praktiken, vår lärare, visat oss olyckliga nya vägar till bot och lärt jord-
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brukarna att med etruskiska kulthandlingar lugna dessa rasande vindar
och avvända stormen. 342 För att inte Rubigo [svamprost] skall drabba
de gröna växterna, mildras den därför med blodet och inälvorna av en
diande hundvalp. Därför sägs den etruskiske Tages ha satt upp huvudet
av en arkadisk åsna, berövat sin hud, vid gränsen till gården, och för att
Tarchon skulle hindra den store Jupiters blixtar omgav han ofta sina ägor
med röd hundrova. 348 Därför hängde Amythaons son [Melampus], som
Chiron lärde mångahanda ting, nattaktiva fåglar på kors och hindrade
dem att sjunga begravningshymner på höga takåsar. För att djuren inte
skulle äta av de nya skotten har det dock ibland varit lämpligt att den,
som sköter odlingen, fuktar plantorna med Pallas <Athenas> feta olivdrägg utan tillsats av salt eller mättar dem med husgudens svarta aska.
355 Det har också varit bra att bland växterna hälla in kransborrens beska
vätska och begjuta dem rikligt med saft av fetknopp37. Men om inget preparat förmår att driva bort skadedjuret, kommer Dardanos’ metoder. En
barfota kvinna, som då för första gången enligt ungmöns sanna villkor
skamsen rinner av det oanständiga blodet, förs med upplöst gördel och
utslaget hår, som tecken på sorg, tre gånger runt sängarna och stängslet
i trädgården. 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. Så
såg Iolchos en gång ormen, sövd av magiska sånger, falla ner från Frixos’
skinn.
369 Men nu är det tid att skära av de första stjälkarna och dra bort de
tartesiska och pafiska stänglarna [av sallaten38] samt ordna knipporna
med persilja och skuren purjolök. Nu kommer den brunstiga senapskålen ur den fruktbara trädgården, nu grönskar den hala spenatskräppan,
nu djävulsdruva helt av sig själva och scilla [sjölök39], nu kommer ett buskage vanställt av taggig stickmyrten och ’vild sparris’40, lik sparrisens tråd.
376 Den våta portlaken skyddar sina törstande rabatter och den långa
ögonbönan reser sig, tung för trädgårdsmållan, och då, än hängande i ett
spjälverk, än krypande som en sköldpaddsorm i det skuggiga gräset under sommarsolen, kommer fram den krokiga gurkan och den svällande
flaskkurbitsen. 381 Dock har denna inte endast ett utseende. Ty om du
är angelägen om den, som är mera avlång, den som hänger från huvudets
fina topp, samla då frön från dess smala hals. Om däremot den behagar
dig, som har klotformig kropp och som alltför mycket sväller upp om
buken, plocka då fröna mitt på magen. Den kommer att ge en avkomma,
som kan rymma tjära från Narycia eller honung från det attiska Hymettos eller vara ett litet bra ämbar för vätskor eller en flaska för Bacchus,
och samma kommer också att lära gossarna att simma i floderna. 389
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Men den blyfärgade gurkan, som föds borstig ur ett tungt sköte och täckt
av knutigt gräs ligger hoprullad till en ring som en orm, den är farlig och
skärper en ogynnsam sommars sjuka. Den är illaluktande i saften och
även full av fett frö. Den däremot, som i bersån kryper fram till den rinnande vågen, följer den där den söker sig fram och alltför mycket mattas
av kärlek, den är vit, mer darrande än juvret på en sugga, som just grisat,
och mildare än ystad mjölk, som lagts i korgar. Den blir söt och mognar
guldgul i fuktig jord och kommer en gång att bringa lindring åt dödliga
som är sjuka.
400 Då Erigones’ [Jungfruns] skinande hund [Sirius] under Hyperions [solens] hetta avslöjar trädens frukter och den vita korgen, fylld med
svarta mullbär, flödar av blodröd saft, då går det tidigt mogna fikonet ner
från trädet, som ger frukt två gånger om året, korgarna fylls av aprikoser
och Damaskus’ vaxgula plommon och de frukter, som det barbariska
Persien sänt [persikor], laddade, som ryktet berättar, med fädernelandets
gifter. 407 Nu är dock faran för liv och lem liten, det ger ambrosiska41
safter och har glömt konsten att skada. Ja till och med skyndar de, persikorna, uppkallade efter namnet på samma folkslag, att mogna med sin
lilla frukt. De största mognar tidigt, som Gallien ger, och de asiatiska
kommer med sen frukt under kölden. Men under den tunga Björnvaktarens stjärna kommer <fikonet> med sin frukt, det liviska trädet42,
jämförbart med de chalkidiska och de kauniska från Chios, vidare det
purpurfärgade från Chelidoniae och det feta Mariska samt Callistruthis,
som ler med sitt rosiga frö, och det vita, som har kvar sitt namn av det
gula vaxet, och samtidigt det kluvna från Libyen och även det lydiska
med sitt fläckiga skal. 419 Nu, när offren till den halte [Vulcanus]43 fullgjorts enligt ordningen, när molnen återvänder och medan himlens vatten ännu hänger där uppe, planteras rovan, som Nursia sänder från sitt
berömda fält, och kålroten, som förs ner från fälten vid Amiternum.
423 Men nu ansätter oss Euchios, ängslig för sina mogna druvor, och
befaller oss att stänga de odlade trädgårdarna. Vi stänger dem och lyder,
jordbrukare som vi är, din befallning och skördar glada dina gåvor, ljuve
Iacchos, bland de lekfulla satyrerna och de tvåformade Pan-figurerna,
som viftar med armar slappa av gammalt vin. Vi besjunger dig från Maenala [Pan], dig, Bacchus, dig, Lyaeus44, och dig, fader till Lenaeus, när vi
kallar er in under våra tak för att vinet i karet skall jäsa och krusen, fyllda
av druvsaft från Falernum, skall flöda över, skummande av tjock saft.
433 Så här långt, Silvinus, har jag lärt ut skötseln av trädgårdarna, i det
jag återgivit råden från den stjärnbeströdde diktaren <Vergilius> Maro,
som var den förste som vågade öppna de gamla källorna och skaldade på
versmåttet från Askra i romarrikets städer.

Elfte boken om lantbruk
Förvaltaren och trädgården

Pådriven av samtal med åtskilliga intresserade och då särskilt lantbrukare har augustalen Claudius, en ung man av ädel både natur och bildning, pressat mig att sammanställa en handledning för trädgårdsskötsel
på prosa. Det överraskade mig inte att detta skulle bli resultatet, när jag
lät detta ämnesområde underkasta sig versmåttets lagar. 1.2 Jag förmådde
dock inte motstå dina böner, Publius Silvinus, när du så enträget bad
som ett prov på min skaldekonst. Därefter skulle jag, om ni så ville, gripa
mig an med det, som jag nu påbörjar, nämligen att foga köksträdgårdsmästarens åligganden till förvaltarens plikter. Fast jag tyckte mig ha gått
igenom dessa någorlunda väl i första boken om lantbruket, har jag nu,
eftersom vår vän augustalen ofta bett om det av en liknande önskan, gått
utanför det antal böcker, som jag egentligen redan rundat av, och sammanställt denna den elfte boken i min handledning om lantbruk.
1.1

Om förvaltaren
Det är lämpligt att det för godset och gårdsfolket tillsätts en förvaltare,
som varken är mycket ung eller mycket gammal. 1.3 Slavarna föraktar
nämligen en yngling lika mycket som en åldring, eftersom den förre ännu
inte lärt sig lantbrukets sysslor och den senare inte längre kan utföra
dem, och ungdomen gör den förre slarvig, medan ålderdomen gör den
sistnämnde trög. Medelåldern är därför den bästa för detta åliggande,
och han kan från sitt trettiofemte år till sitt sextiofemte, om inte oförutsedda fel på kroppen inträffar, sköta en tillräckligt stark lantbrukares
sysslor. 1.4 Den, som avses få denna ställning, bör dock samtidigt vara
klipsk och stark, så att han både kan undervisa sina underställda och
själv bekvämt utföra, vad han ger order om. Ingenting lärs nämligen ut
eller lärs in på rätt sätt utan ett exempel, och det är bättre att förvaltaren
är en lärare för arbetarna och inte en elev, eftersom även Cato angående
familjefadern nämnde följande exempel på den tidigare seden: ”Det
står illa till med den husbonde, som får undervisning av sin förvaltare.”
1.5 I Xenophons Oeconomicus [Om hushållningen], som Marcus Cicero
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översatt till latin, säger den förträfflige Ischomachus från Athen, när Sokrates frågar honom om han, när han skaffade sig en familjeegendom,
brukade köpa en förvaltare precis som en vanlig hantverkare eller lära
upp en själv: ”Jag lär upp honom själv. Ty den, som när jag är borta går
in i mitt ställe och är en ställföreträdare för min egen omsorg, han bör
veta det som jag vet.” Men detta är ju alltför gammalt och hör hemma
på den tiden, när samme Ischomachus uppgav, att det inte fanns någon,
som inte kunde vara lantbrukare. 1.6 Vi bör ju däremot vara medvetna
om vår okunnighet och anförtro unga män med öppna sinnen och starka
kroppar åt mycket kunniga lantbrukare, av vilkas förmaningar åtminstone någon enstaka av ett stort antal – ty det är svårt att undervisa – kan
bibringas någon kunskap inte enbart i lantbruk utan även i arbetsledning. Somliga är ju visserligen väl förfarna yrkesmän i sin bransch men
är mindre förståndiga i att leda andra, så att de förstör husbondens egendom genom att handla antingen för hårt eller till och med för milt. 1.7
Därför bör, som jag sade, den blivande förvaltaren läras upp och redan
från barnsben härdas i lantbrukets göromål samt i förväg prövas i många
praktiska prov, och detta inte bara beträffande om han lärt sig lantbruket utan även om han visar sin husbonde trohet och välvilja, utan vilka
egenskaper en aldrig så omfattande kunskap hos förvaltaren inte är till
någon nytta. Det är nämligen det viktigaste i den ställningen att veta
och få en uppfattning om vilken post och vilket arbete var och en skall
tilldelas. Inte ens den starkaste lär nämligen kunna utföra, vad man säger
åt honom, om han inte vet, hur han skall bära sig åt, och inte heller den
mest insatte, om han inte är stark nog. Därför måste man beakta egenskaperna hos varje särskilt göromål. 1.8 Det finns ju några sysslor, som
bara kräver kroppskrafter, som att flytta och bära bördor, medan några
andra förenar krafter och teknik, som att gräva och plöja eller att skära
sädesåkrar och ängar. I åtskilliga arbetsmoment använder man mindre
av kroppskrafter och mer av kunnande, som när man beskär och ympar
vingården, och allra mest betyder kunskap i några bestämda fall, som när
boskap skall föras i bete eller botas från sjukdom. 1.9 Förvaltaren kan inte
vara en god bedömare i alla dessa sysslor, något som jag redan förut sagt,
om han inte även är så kunnig, att han i varje moment kan rätta till något,
som blivit felaktigt gjort. Det är nämligen inte tillräckligt att ha klandrat
den som gör fel, om man inte också lär honom vägen till det rätta. Jag
upprepar alltså gärna samma sak: En blivande förvaltare skall läras upp
på samma sätt som en blivande krukmakare eller snickare, och jag skulle
då inte lätt kunna avgöra, om inte de där yrkena är desto lättare för dem,
som lär sig dem, ju mindre omfattande de är. 1.10 Lantbrukets innehåll
är dock stort och spritt, och om man vill gå igenom dess olika delar, kan
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man nästan inte överblicka dem ens till antalet. Därför kan jag inte nog
förvåna mig över det, som jag med rätta klagade över i det första företalet
till mitt arbete, nämligen att man finner mästare i de andra yrkena, vilka
är mindre nödvändiga för livsuppehället, men att det för lantbruket inte
påträffats vare sig elever eller lärare, om det nu inte är så att områdets
storlek framkallat en vördnad både för att skaffa sig kunskaper och för
att erbjuda undervisning i denna hart när oändliga vetenskap, när det å
andra sidan därför inte varit tillbörligt att den försummades på grund av
denna skamliga förtvivlan. 1.11 Talekonsten överges ju inte på grund av att
man aldrig finner en fulländad talare, eller filosofin på grund av att ingen
har en fulländad vishet, utan tvärtemot uppmuntrar de flesta sig själva
att lära sig åtminstone några delar av dessa färdigheter, fastän de inte kan
tillägna sig dem i deras helhet. Vad är det nämligen för uträkning med
att vara tyst därför att man inte kan vara en fulländad talare, eller tvingas
till likgiltighet eftersom man förvägras visdom? 1.12 Att ha varit delaktig
i en stor sak, hur lite man nu än ägt av den, är inte något som bereder en
endast obetydlig ära. Vem finns då, säger du, som skall undervisa den
blivande förvaltaren, om det inte finns någon, som erbjuder undervisning? Även jag förstår, att det är mycket svårt att få alla råd beträffande
lantbruk från en enda liksom förebild, utan precis som du knappast finner någon som är insatt i hela vetenskapen, så finner man ett stort antal
lärare för delar av densamma, med hjälp av vilka du kan skapa den fulländade förvaltaren. Ty det går ju att hitta en god plöjare, en mycket bra
grävare, skördearbetare och likaså trädskötare och vingårdsman, sedan
också en djurläkare och en bra herde, vilka inte kommer att var och en
dölja något av sin kunskaps metod för den som vill lära sig.
1.13 Den som, utbildad i flertalet av lantbrukets grenar, åtagit sig att
fullgöra plikten som förvaltare, bör särskilt undvika att umgås med
gårdsfolket och mycket mera med folk utanför gården. Han bör vara avhållsam vad angår sömn och vin, vilka båda är ogynnsamma för hans
noggrannhet. Ty den, som är onykter, förlorar omsorgen om arbetet lika
mycket som minnet, och det mesta går förlorat för den som sover. Vad
skulle han nämligen antingen kunna uträtta själv eller ålägga någon annan att göra, när han sover? 1.14 Vidare bör han hålla sig borta från kärleksövningar, ty om han hänger sig åt sådana, kan han inte tänka på något
annat än på det, som han älskar. När han är förledd av sådana felsteg,
anser han nämligen ingen belöning angenämare än njutningens frukter
eller inget straff grymmare än att ha blivit berövad det han åstundar.
Därför bör han vakna först av alla, efter årstidens villkor snabbt föra ut
gårdsfolket, som alltid är långsamma att komma till arbetet, och själv
energiskt gå före. Det är nämligen mycket viktigt att arbetarna från tidig
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morgon griper sig an med arbetet och inte går långsamt fram under slö
vila. 1.15 Samme Ischomachus säger nämligen: Jag vill hellre ha en livlig
och flitig arbetsdag av en enda människa än en slarvig och slö dag av tio.
1.16 Det drar nämligen med sig mycket ont, om arbetaren har tillfälle att
maska. Precis som på en resa den vägfarande, som förflyttar sig träget
och utan att göra uppehåll, ju kommer fram på halva tiden jämfört med
den, som visserligen ger sig av samtidigt men uppsöker skugga under
träd, vackra källsprång eller svalkande vindar, så går det knappast att
säga i lantbruket, hur mycket en flitig arbetare är bättre än en, som är lat
eller maskar. 1.17 Det är alltså lämpligt att förvaltaren ger akt på att
gårdsfolket inte redan från daggryningen går ut tvekande och långsamt
utan följer honom målmedvetet som sin ledare, när han går framför dem
liksom till strid med energiskt och muntert sinne. Vidare bör han under
själva arbetet med olika tilltal uppmuntra dem, som blivit trötta, och
även ibland, liksom för att hjälpa en, som har det besvärligt, ta redskapet
en stund och själv utföra hans arbetsuppgifter samt tillhålla honom att
det skall göras på så sätt, som han själv effektivt utfört det. 1.18 När det
blivit kväll, får han inte lämna någon kvar efter sig, utan han bör gå sist,
efter dem alla, som en god herde, som inte tillåter att något djur lämnas
kvar på betesmarken. När han sedan kommit inomhus, bör han göra
detsamma som en omsorgsfull fåraherde och inte genast dra sig tillbaka
till sitt kvarter utan ta hand om var och en på bästa sätt. Om nämligen
någon fått ett sår och råkat skada sig under arbetet, vilket ofta händer,
skall han lägga på bandage, eller om någon är sjuk på annat sätt, skall han
genast föra honom till sjukstugan och låta honom få en ytterligare behandling, som passar hans tillstånd. 1.19 Även dem, som mår bra, skall
han dock visa en lika stor uppmärksamhet, så att kökspersonalen ger
dem mat och dryck utan orättvisor. Han bör vänja lantarbetarna vid att
alltid äta sina måltider runt husbondens altare och den egna härden, och
han bör själv äta på samma sätt i deras åsyn och vara en förebild i fråga
om måttfullhet. Han bör vidare inte lägga sig till bords för måltider utom
på heliga dagar och sköta festdagarna så, att han uppmärksammar de
starkaste och duktigaste med gåvor, ofta även inbjuder dem till sitt bord
och är beredd att hedra dem även med andra ärebetygelser. 1.20 Vidare
skall han under lediga dagar även se över lantbruksredskapen, utan vilka
inget arbete kan uträttas, och oftare kontrollera järnverktygen, alltid
hålla sådana i dubbel uppsättning och ta hand om dem, när de i förekommande fall blivit reparerade, så att man inte behöver låna något av en
granne, om det egna blivit skadat på något sätt. Mer går nämligen förlorat på att slavarnas arbetstid går till spillo än på kostnaden att anskaffa
föremål av detta slag. 1.21 Han skall alltid se till att gårdsfolket är omskött
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och klätt snarare ändamålsenligt än elegant, det vill säga ordentligt skyddat mot kyla och regn, vilka båda motverkas mycket bra med långärmade
lädertunikor och mantlar med kapuschonger. Om detta sker, kan man
tåla att vara ute i arbete nästan alla vinterdagar. Därför bör han två
gånger i månaden gå över såväl slavarnas kläder som, som sagt, järnverktygen. En ofta återkommande mönstring ger nämligen varken hopp om
frihet från påföljd eller tillfälle till brott. 1.22 Därför bör han varje dag
ropa upp de kedjade slavarna, som tillhör arbetsstugan, vid namn och se
till att de är ordentligt bundna med fotbojor, och vidare kontrollera, om
förvaringsplatsen är trygg och skyddad på rätt sätt. Han får inte frige
någon, som husbonden eller han själv låtit fängsla, utan att familjefadern
givit sin tillåtelse. Han får inte förrätta offer annat än efter husbondens
föreskrifter, och han får inte självmant ta kontakt med någon teckentydare eller klok gumma, vilka båda yrken ansätter obildade själar med sin
tomma vidskepelse. 1.23 Han får inte uppsöka staden eller marknader
utom för att sälja eller köpa något nödvändigt. Han bör nämligen inte gå
utanför gränserna för sin egendom eller genom sin frånvaro lämna husfolket tillfälle att maska eller begå oegentligheter. Han skall förhindra
att det blir nya stigar och vägar på åkrarna. Han bör endast mycket sällan
ta emot en gäst, om han inte hör till husbondens vänkrets. Han får inte
ta någon annan slav till sin tjänare eller ge någon tillstånd att lämna gården, om inte det uppstår ett mycket tvingande skäl därtill. 1.24 Han får
inte ta husbondens medel i anspråk för boskap eller andra salubjudna
varor. Detta drar honom nämligen från hans uppgifter som förvaltare,
gör honom till handelsman snarare än lantbrukare och låter honom aldrig komma till rätta med husbondens räkenskaper, utan när det blir dags
för redovisning, måste han visa föremål i stället för reda pengar. Därför
skall han också veta att undvika eller snarare att vid Herkules sky intresse för jakt eller fågelfångst, något som förstör ett stort antal arbetsdagar. 1.25 Vidare bör han beakta något, som med svårighet iakttas även
i större ansvarsområden, nämligen att inte handla alltför grymt eller alltför eftergivet mot sina underlydande, utan han bör alltid gynna de goda
och flitiga men även skona de mindre rättrådiga och på så sätt styra det
därhän, att de mer respekterar hans stränghet än avskyr hans grymhet.
Han kan uppnå detta, om han föredrar att se till, att en arbetare inte kan
begå något felsteg, framför att straffa honom i efterhand, när han gjort
något. Det finns dock inget bättre sätt att kontrollera även den minst
dugliga människan än att hålla honom i arbete varje dag. 1.26 Det berömda talesättet från Marcus Porcius Cato är ju verkligen sant: Genom
att inte göra något lär sig människorna att göra onda saker. Därför skall
förvaltaren se till, att var och en gör sitt rätta pensum, och det kommer
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han lätt att uppnå, om han ideligen visar sig ute i arbetet. 1.27 Dels kommer nämligen på det sättet arbetsledarna för varje uppgift att utföra sina
åligganden ordentligt, dels kommer gårdsfolket, trötta efter ansträngningen i arbetet, att ägna sig åt mat, vila och sömn hellre än åt ogärningar. I alla samhällen, liksom för övrigt i hela livet, är det vidare mycket värdefullt att var och en inser, att han inte vet det han inte vet, och att
han alltid är ivrig att lära sig det han inte kan. 1.28 Även om kunskap är
något mycket fördelaktigt, så är nämligen dock okunskap eller slarv till
mycket större nackdel, och det särskilt i lantbruket, där det allra viktigaste på hela verksamhetsområdet är att genast på en gång ha gjort det,
som odlingen just då krävde. Även om okunskap eller slarv i något, som
gjorts på fel sätt, ju ibland kan rättas till, så har dock själva insatsen redan
medfört förlust för husbonden, och den kommer inte att senare ge så rik
avkastning, att den både ersätter det förlorade kapitalet och tar igen den
förlorade intäkten. 1.29 Vem vill väl betvivla, att den framskridande tidens flykt inte kan återställas? I åminnelse av detta skall förvaltaren särskilt se till, att han inte brister i förtänksamhet och kommer på efterkälken med arbetet. Lantbruket är nämligen mycket förrädiskt för en, som
vill dröja med åtgärder, vilket den gamle skalden Hesiodos just har tydliggjort med denna vers:
Den som uppskjuter allt för en ständig kamp mot misären.1
Därför bör förvaltaren förstå att det där gamla talesättet, som av lantbrukarna används om planteringen av träd, ”Tveka inte att plantera”, måste
hänföras till hela skötseln av gården. Vidare bör han anse, att inte tolv
timmar förlorats, utan ett år gått till spillo, om han inte utfört något på
just den dag, då det är rätt tillfälle. 1.30 När varje sak måste göras nästan
i sitt eget sammanhang, blir nämligen följden att, om ett enda arbete
utförts senare än det bort göras, så utförs även de andra åtgärderna inom
odlingen, vilka följer därefter, för sent i förhållande till sina rätta tider.
Hela ordningsföljden för arbetet blir då rubbad, och man förlorar hoppet
om hela årsväxten. Därför är det nödvändigt att påminnas om arbetet
för varje månad, något som beror av ordningen för himmelens stjärnor.
1.31 Ty, som Vergilius säger,
Noggrant måste man också ge akt på stjärnornas bilder,
både Arcturus och Killingars par och den strålande Draken,
lika noggrant som skepparn som styr på sin stormiga hemfärd
fram över Pontus’ hav vid det ostronrika Abydos.2
Jag bestrider inte, att jag varit mycket kritisk mot detta stjärnskådande i
de böcker, som jag sammanställt mot astronomerna. I de presentationer-
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na kom det dock an på det, som stjärntydarna med så stor orätt utlovar,
nämligen att förändringarna i vädret svarar mot vissa bestämda gränser
och fastställda dagar. 1.32 I denna lära om lantbruket eftersträvar man
dock inte en sådan noggrannhet, utan med det, som kallas sunt bondförnuft, blir det dock en nyttig kunskap för förvaltaren att liksom kunna
förutsäga det kommande vädret, om han är övertygad om att en stjärnas
kraft gör sig märkbar, när den går upp eller går ner före, efter eller just på
en bestämd dag. Ty den är tillräckligt förutseende, som haft tillfälle att
många dagar i förväg gardera sig för ett misstänkt väder.
2.1 Därför skall jag ge föreskrifter om vad som skall göras varje månad,
varvid jag fördelar arbetet på lantgården så efter vädret, som klimatets
förhållanden det medger. Om nämligen förvaltaren av denna presentation blivit förberedd på dess skiftningar och olikheter, kommer han
aldrig att bli lurad eller åtminstone inte ofta.
För att nu inte försumma den förträfflige skalden [Vergilius], skall
man, som han säger,
Genast då våren är här 3
påbörja plöjningen. 2.2 Början på den nya våren bör dock inte lantbrukaren bestämma på samma sätt som astronomen, så att han inväntar
en viss bestämd dag, som sägs utgöra början av våren, utan han bör ta
lite av vintern, ty när vintersolståndet har varit, så blir årstiden mildare
och någon gynnsammare dag medger, att man påbörjar några arbeten.
2.3 För att alltså beakta den månad, som är den första i det romerska året,
kan han alltså från 13 januari högtidligt inleda odlingen och därvid dels
slutföra en del, som återstår från föregående år, dels påbörja en del, som
hör till det kommande. Det är dock fullt tillräckligt att dela upp varje
arbetsuppgift på halvmånader, eftersom ett tidigt utfört arbete inte kan
tyckas gjort allt för tidigt, om det skett två veckor i förväg, eller ett, som
gjorts sent, inte kan verka ha kommit alltför sent, om skillnaden varit
lika stor.

Dagarna enligt stjärnhimlen:
13 januari: Blåsigt och osäkert väder.

2.4 	 15 januari: Osäker väderlek.

16 januari: Solen går in i <stjärnbilden> Vattumannen, och
<stjärnbilden> Lejonet börjar gå ner på morgonen. Sydvästvind, ibland sunnanvind med regn.
17 januari: <Stjärnbilden> Kräftan slutar gå ned. Vinterväder.
18 januari: <Stjärnbilden> Vattumannen börjar gå upp. Sydvästvind varslar om oväder.
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22 januari: <Stjärnbilden> Lyran går ned om kvällen. Regndag.
2.5 	 24 januari: Efter stjärnbilden Valfiskens nedgång varning för oväder, och ibland är det också oväder denna dag.
27 januari: Den klara stjärna som syns på <stjärnbilden> Lejonets
kropp går ned. Förebådar <oväder>. Vintern är till hälften
gången.
28 januari: Sunnan- eller sydvästvind. Vinterväder, regndag.
30 januari: <Stjärnbilden> Delfinen börjar gå ned och även <stjärnbilden> Lyran. Förebådar <oväder>.
31 januari: De stjärnors nedgång, som jag ovan nämnde, gör oväder;
ibland bara förebådar de oväder.
2.6 Denna halvmånad och dem, som följer därpå, har jag markerat med
varning för oväder, för att en försiktigare förvaltare, som jag redan sagt,
antingen skall avstå från göromål eller skynda sig att slutföra dem. Därför, från 13 januari, vilket är en tidpunkt mellan vintersolståndet och
västanvindens ankomst, skall man återuppta det av beskärningen, som
återstår från hösten, om man har stora arealer vingård eller vinstockar
stödda av träd, men dock så, att vinstocken inte får skadas tidigt på morgonen, eftersom grenarna, ännu stela av nattens frost och kyla, inte tål
något eggverktyg. 2.7 Medan dessa alltså skärs först när de tinat upp,
kan man ända till andra eller tredje timmen arbeta med att rensa bort
taggiga busksnår, så att de inte genom sin tillväxt intar åkerytan, och
vidare rensa sädesåkrar, ställa i ordning högar av vidjor och såga upp ved,
så att man först därpå, när dagen redan är ljum, griper sig an med beskärningen. På soliga och magra eller torra ställen kan man också rensa
ängarna och skydda dem från boskapen, så att det blir någon skörd av hö.
2.8 Vidare är det dags att första gången plöja torra och feta jordar. Våta
och medelmåttiga åkrar skall nämligen brytas upp framåt sommaren, de
magraste och torra skall plöjas efter sommaren, i början av hösten, och
därefter besås. Ett plogland [1/4 ha] fet jord plöjs vid denna tid på året
bekvämt på två arbetsdagar, eftersom jorden, ännu våt av vinterregnen,
låter sig hanteras lätt. 2.9 Under samma månad före den första februari
skall höstsäden hackas, om det är emmervete, som somliga kallar far vennuculum, eller durumvete, och hackningen av dem är det rätt tid att göra,
när de små plantorna börjar ha fyra strån. De, som har någon arbetskraft
tillgänglig, skall nu hacka det tidiga kornet för första gången. 2.10 Även
bondbönan kräver dock samma skötsel, om dess blast vuxit upp till fyra
fingerbredders [7 cm] höjd, ty det är ingen idé att hacka den tidigare, när
den är alltför späd. Linsvicker sås bättre månaden innan men dock inte
olämpligt under denna månad heller eller under nästa, ty under mars
säger lantbrukarna att man absolut inte skall anförtro något åt jorden.

bok 11.2.11–11.2.17
2.11 De vinstockar, som är satta vid pålar och bundna, gräver man nu runt

omkring med fördel. De slags träd, som är de första som visar blomning,
skall ympas genast nu omkring den trettonde, såsom surkörsbär, azarolhagtorn, mandel och persika. Det är nu lämplig tid att göra i ordning
stolpar och pålar, och det är inte mindre lämpligt att ta ner träd till byggnadsvirke. Båda dessa saker sker dock bättre, när månen är i avtagande,
från den tjugonde dagen i måncykeln till den trettionde, eftersom man
anser att allt trä, som huggs då, inte angrips av röta. 2.12 Det är möjligt
att på en arbetsdag hugga och därefter kvista och spetsa etthundra pålar
men att klyva, finhugga på två sidor och därefter vässa sextio stolpar av
ek eller olivträd, och likaså att vid kvällsarbete vid ljus göra i ordning tio
pålar eller fem stolpar och lika många vid arbete vid ljus före dagningen.
2.13 Om det gäller byggnadsvirke av ek, bör en snickare finhugga 20 kvadratfot [1,8 m2] på en dag, och detta blir ett lass. Men av pinje klarar en
man av 25 kvadratfot [2,25 m2] på samma sätt, vilket också kallas ett lass,
och likaså av alm och ask 30 kvadratfot [2,7 m2], men av äkta cypress 40
kvadratfot [3,6 m2]. Av silvergran och poppel finhuggs vidare 60 kvadratfot [5,4 m2] på varje arbetsdag, och alla dessa mått kallas på samma sätt
ett lass. 2.14 Under dessa dagar bör även tidiga lamm, andra nyfödda djur
och likaså stora fyrfotingar märkas med [ägarens] märke.
1 februari: <Stjärnbilden> Lyran börjar gå ner. Vinden sydostlig
och ibland sydlig med hagel.
3 februari: <Stjärnbilden> Lyran går ner helt, <stjärnbilden> Lejonet till hälften. Nordvästvind eller nordanvind, ibland västan.
5 februari: De mellersta delarna av <stjärnbilden> Vattumannen
går upp. Blåsigt väder.
2.15 	 7 februari: Stjärnan Kallisto går ner. Västanvindarna börjar blåsa.
8 februari: Blåsigt väder.
11 februari: Sydostvind.
Under dessa dagar rensas på havsnära, varma och torra jordar ängarna
eller åkrarna och tillåts växa fram till foder. 2.16 De återstående delarna
av vingårdarna, som man förut försummat på grund av vinter och köld,
skall nu få stöd och bindas upp, så att inte de svällande knopparna senare
skadas och ögonen slits av. Likaså bör man i samma lägen genomföra en
grävning av vingårdarna och i de vingårdar, som stöds av träd, avsluta
beskärningen eller uppbindningen, arbeten för vilka man inte kan vara
säker på den rätta prestationsnormen. Mellan 5 och 15 februari skall
man sedan ställa i ordning plantskolorna för fruktträden och flytta ut
tidiga plantor från plantskolan till groparna. 2.17 Den djupgrävda jord,
som man påbörjade under december eller januari, skall nu hägnas in och
planteras med vinrankor. Ett plogland [1/4 ha] mark bereds dock på så
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sätt, att jorden grävs om till tre fots [90 cm] djup på åttio mandagar eller
till två och en halv fots [75 cm] djup på femtio mandagar eller som tvåfoting, det vill säga till två fots djup [60 cm], på 40 mandagar. 2.18 Detta
är dock det minsta måttet för jordbearbetning för att plantera träd och
buskar på torr mark. Ty för att sätta <övriga> grödor kan till och med ett
djup om en och en halv fot [45 cm] vara tillräckligt, vilket i regel åstadkommes på 30 mandagar för varje plogland [1/4 ha]. Under samma tid
skall en del av gödseln föras ut på ängarna och en del läggas på olivträden
och de andra träden, och vidare skall man noggrant bereda plantskolor
för vinrankor och sätta hammarsticklingar så noggrant som möjligt. 2.19
Poppel, pil och ask är det nyttigt att sätta nu, innan de grönskar, och
likaså plantor av alm, men dem, som man tidigare planterat, skall man
nu beskära, gräva runt om och ta bort deras översta sommarrötter från.
Grenar från vingårdar, som man ännu inte grävt om, och grenar och
buskar från träddungar och spannmålsåkrar och kort sagt allt som ligger
slängt och lätt kan hindra den, som gräver eller på annat sätt arbetar med
jorden, skall man nu föra bort och lägga till stängslet. Rosplanteringar
skall man anlägga nya eller se till de gamla, nu även plantera italienskt
rör eller sköta om de gamla, ställa i ordning videsnår eller beskära, gallra
och gräva om dem, som finns, samt så spanskginst med frö eller plantera
den i bearbetad jord eller också i en fåra. 2.20 Det är heller inte olämpligt
att vid denna tid så de slag av spannmål, som mognar på tre månader, fast
det i varma trakter bättre genomförs under januari månad.
13 februari: <Stjärnbilden> Skytten går ner om kvällen. Kraftigt
vinterväder.
14 februari: <Stjärnbilden> Bägaren går upp om kvällen. Omsvängning i vinden.
15 februari: Solen går in i <stjärnbilden> Fiskarna. Ofta blåsigt
väder.
2.21 	 17 och 18 februari: Västan eller sunnan med hagel och dimma.
20 februari: <Stjärnbilden> Lejonet slutar gå ned. Nordliga vindar,
som kallas ornithiai, brukar hålla på i 30 dagar. Då kommer
också svalan.
21 februari: <Stjärnan> Arcturus går upp i början av kvällen. Kall
dag på grund av nordanvind eller nordvästvind, ibland regn.
2.22 	 22 februari: <Stjärnbilden> Pilen börjar gå upp i skymningen.
Växlande vindar, kallas isfågeldagarna. I Atlanten har man
märkt en påfallande stiltje.
23 februari: Blåsigt väder. Man ser svalan.
Under dessa dagar är det rätt tid att på kalla ställen sköta om det som jag
angav ovan, men på varmare är det nödvändigt, även om det är sent. För
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övrigt tycks detta vara bästa tiden att sätta hammarsticklingar och rotade
plantor. 2.23 Det är dock inte sämre att göra det även mellan den 1 och 15 i
följande månad, i varje fall inte om inte trakten är mycket varm. Om den
snarare är kall, så mycket bättre. Ympning av träd och vinstockar görs i
ljumma lägen med fördel vid denna tid.
1 mars: Sydvästvind, ibland sunnan, med hagel.
2.24 	 2 mars: <Stjärnan> Vingårdsmannen, som grekerna kallar trygeter,
synes. Nordliga vindar.
4 mars: Västan, ibland sunnan. Kallt väder.
7 mars: <Stjärnan> Hästen går upp tidigt. Nordlig vind.
13 mars: Den nordliga stjärnbilden Fisken slutar gå upp. Nordliga
vindar.
14 mars: <Stjärnbilden> Skeppet Argo går upp. Västan eller sunnan, ibland nordan.
2.25 Under dessa dagar gör man lämpligen i ordning trädgårdarna, om
vilka jag skall tala noggrannare på rätt plats, så att jag inte i denna liksom uppsjö på arbetsuppgifter tycks ha beskrivit köksträdgårdsmästarens uppgifter alltför slarvigt eller nu avbrutit den påbörjade ordningen
kring de andra odlingarna. 2.26 Från 1 mars är det utmärkt att beskära
vinstockarna ända fram till 22 mars, dock förutsatt att knopparna inte
ännu rört på sig. Även sovande kvistar plockas nu i synnerhet och med
stor fördel till ympning, och själva ympningen av vinstockar och träd är
nu allra bäst. På kalla och fuktiga lägen är det nu särskilt bra att plantera
vinrankor, men även toppkvistar av fikon, som redan börjat svälla, sätts
med fördel. Det är också förträffligt att hacka sädesåkrarna en andra
gång, och en arbetsdag går åt till att rätt hacka en åker med tre skäppor
[26 l] utsäde. 2.27 Det är nu rätt tid att rensa ängarna och skydda dem för
djuren. På varma och torra lägen bör dock detta ske redan från januari
månad, som jag sagt ovan, ty i kalla lägen låter man ängarna växa fritt
först efter quinquatrusfesten [19–23 mars]. 2.28 Alla sorters gropar, som
du skall plantera i under hösten, skall göras i ordning vid denna tid. Av
fyrafots gropar, alltså fyra fot [1,2 m] åt varje håll, görs 14 på en mandag
om jorden är lämplig, och av trefots [90 cm] gropar 18. Till att plantera
vinrankor eller träd, som inte växer så starkt, skall man däremot gräva en
fåra, 120 fot [36 m] lång och två fot [60 cm] bred, till ett djup av två och en
halv fot [75 cm], och det gör man likaledes på en mandag. 2.29 Det är nu
dags att ha den sena rosengården genomgrävd och omskött. Kring olivträd, som är sjuka, är det nu lämpligt att över rötterna hälla olivdrägg,
som inte innehåller salt, och på de största räcker sex congii [20 l], på de
medelstora en urna [13 l], och till de övriga måste man uppskatta mängden. Även de, som inte har något fel, blir något mera rikbärande, om de
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vattnas med osaltad olivdrägg. 2.30 Många anger, att detta är bästa tiden
att göra i ordning plantskolor. Vidare har de föreskrivit, att man skall så
bär av lager och myrten och frön av övriga städsegröna växter i sängarna,
och samma har ansett att man bör sätta murgröna4 från 13 februari eller
från 1 mars.
15 mars: <Stjärnbilden> Skorpionen börjar gå ned. Förebådar oväder.
2.31 16 mars: <Stjärnbilden> Skorpionen går ner. Kallt väder.
17 mars: Solen går in i <stjärnbilden> Väduren. Västanvind eller
nordvästvind.
21 mars: <Stjärnan> Hästen går ner tidigt. Nordliga vindar.
23 mars: <Stjärnbilden> Väduren börjar gå upp. Regnig dag, ibland
snöar det.
24 och 25 mars: Vårdagjämningen. Förebådar oväder.
2.32 Från 15 mars bör samma saker som ovan absolut slutföras. Våta och
feta jordar bör däremot först nu plöjas första gången, men de, som man
under januari månad plöjde upp från träda, skall nu i slutet av mars plöjas
för andra gången. Om det finns några pergolor med ädlare stockar eller i
åkrar eller snår några träd med vinstockar på, som lämnats obehandlade
av beskärarna, skall de absolut beskäras före 1 april, ty efter den dagen
är det för sent och det blir värdelöst att sköta sådana saker. 2.33 Detta
är även första perioden att så hirs och kolvhirs, vilket bör vara avslutat
omkring 13 april. Av båda växtslagen räcker fem sextarii [2,75 l] till ett
plogland [1/4 ha]. Det är även lämplig tid att snöpa den ullbärande boskapen och de andra fyrfotingarna. I milda trakter är det däremot rätt
att snöpa alla djur från 13 februari till 13 april, men i kalla trakter från 15
mars till 15 maj.
2.34 1 april: <Stjärnbilden> Skorpionen går ner tidigt. Förebådar oväder.
5 april: Västan eller sunnan med hagel, och ibland detta redan dagen innan.
6 april: Sjustjärnorna döljs på kvällen. Ibland kallt väder.
7, 8 och 9 april: Sunnan och sydvästvind, förebådar oväder.
10 april: <Stjärnbilden> Vågen börjar gå ner i soluppgången. Förebådar ibland oväder.
2.35 12 april: <Stjärnbilden> Hyaderna döljs. Kallt väder.
Under dessa dagar skall man på kalla lägen absolut före 13 april slutföra
arbetet att första gången gräva om vingårdarna, och det, som hade bort
ske i mars månad efter vårdagjämningen, skall nu utföras så tidigt som
möjligt. Fikon och vinstock kan fortfarande ympas med fördel, och de
plantskolor, som man tidigare ställt i ordning, skall rensas och fortfa-
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rande lämpligen grävas om. De tarentinska fåren bör badas i roten av
såpnejlika för att förberedas för klippningen.
13 april: Som tidigare. <Stjärnbilden> Vågen går ner. Kallt väder.
2.36 14 april: Blåsigt väder och regnskurar men inte hela tiden.
17 april: Solen går in i <stjärnbilden> Oxen. Förebådar regn.
18 april: Hyaderna döljs om kvällen. Förebådar regn.
21 april: Halva våren har gått. Regn och ibland hagel.
22 april: Sjustjärnorna går upp med solen. Sydvästvind eller sunnan, fuktig dag.
23 april: I början av natten syns <stjärnbilden> Lyran. Förebådar
oväder.
28 april: Sunnan, i regel med regn.
2.37 	 29 april: <Stjärnan> Geten går upp tidigt. Dag med sunnanvind,
ibland regn.
30 april: <Stjärnbilden Stora> Hunden döljer sig om kvällen. Förebådar oväder.
Under dessa dagar skall vi fullfölja samma saker som ovan. Vidare kan
olivträd ympas, om de redan släpper barken, eller få ympar inplåstrade5,
och de andra fruktträden kan också ympas med samma teknik av inplåstring. 2.38 Men även en första skottgallring påbörjas med rätta, medan de
brytande små ögonen ännu kan tas bort med fingrarna. Om det sedan
finns något annat i vingårdarna, som en grävare stört eller förbigått av
slarv, så bör en noggrann vingårdsman nu rätta till detta och antingen
omsorgsfullt reparera brutna stöd eller ersätta omkullvräkta pålar, men
dock så, att han inte river loss de späda klängena. Vid samma tid bör man
märka andra kullens boskap.
2.39 1 maj: Under dessa två dagar sägs solen hålla sig på samma ställe i
djurkretsen. Hyaderna går upp med solen.
2 maj: Nordliga vindar.
3 maj: Hela <stjärnbilden> Kentauren syns. Förebådar oväder.
5 maj: Samma stjärna förebådar regn.
6 maj: <Stjärnbilden> Skorpionen går ner till hälften. Förebådar
oväder.
7 maj: Sjustjärnorna går upp tidigt. Västan.
9 maj: Början av sommaren. Västan eller nordvästvind, ibland även
regn.
2.40 10 maj: Sjustjärnorna är helt synliga. Västan eller nordvästvind,
ibland även regn.
13 maj: <Stjärnbilden> Lyran går upp tidigt. Förebådar oväder.
Under dessa dagar bör sädesåkrarna rensas från ogräs och höet slås. En
god arbetare slår ett plogland [1/4 ha] äng och gör ensam inte mindre än
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1 200 buntar, som var och en är på fyra skålpund [1,3 kg]. Det är vidare
dags att gräva runtom och täcka igen de träd, som man tidigare6 grävt
upp omkring. En mandag skall räcka att gräva omkring åttio unga träd,
sextiofem medelstora eller femtio stora. 2.41 Under denna månad skall
alla plantskolor grävas om ofta, men även från 1 mars och fram till 13
september skall man varje månad ge inte bara plantskolorna utan även
de nysatta vinrankorna en grävning. Där klimatet är mycket kallt och
regnigt, beskär man under samma dagar olivträden och befriar dem
från mossa. I varma trakter bör detta däremot göras vid två tillfällen på
året, den första från 15 oktober till 13 december och sedan igen från 13
februari fram till 15 mars, om bara inte trädet släpper bark. 2.42 Under
samma månad är det också sista tillfället att i en djupgrävd plantskola
sätta sticklingar av olivträd, och dem bör man efter planteringen smörja
med en blandning av dynga och aska och lägga på mossa, så att de inte
klyvs av <hettan från> solen. Detta samma arbete sker dock bättre i
sista delen av mars månad eller i början av april månad och vid de andra
tidpunkter, när jag föreskrivit, att man skall befolka plantskolorna med
plantor eller sticklingar.
2.43 15 maj: <Stjärnbilden> Lyran går upp tidigt. Sunnan eller sydostvind, ibland en våt dag.
16 maj: Samma som ovan.
17 och 18 maj: Sydostvind eller sunnan med regn.
19 maj: Solen går in i <stjärnbilden> Tvillingarna.
21 maj: Hyaderna går upp. Nordliga vindar, ibland sunnan med
regn.
22 och 23 maj: <Stjärnan> Arcturus går ner på morgonen. Förebådar oväder.
25, 26 och 27 maj: <Stjärnan> Geten går upp på morgonen. Nordliga vindar.
2.44 Från 15 maj ända till 1 juni bör man för andra gången gräva om en
gammal vingård, innan den börjar blomma, och likaså ideligen rensa
skott i den och i de andra vingårdarna. Om man gör detta ofta, blir det
en dags arbete för en pojke att behandla en vingård om ett plogland [1/4
ha]. I vissa trakter klipper man nu fåren och gör en inventering på djur
som fötts och förlorats. Likaså, om man sått vitlupin för att gödsla åkern,
vänder man nu ner den med plogen.
2.45 1 och 2 juni: <Stjärnbilden> Örnen går upp. Vädret blåsigt och
ibland regnigt.
7 juni: <Stjärnan> Arcturus går ner. Västan eller nordvästvind.
10 juni: <Stjärnbilden> Delfinen går upp om kvällen. Västan,
ibland dagg.
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2.46 Om man är överhopad med arbete, skall man under dessa dagar göra

samma saker som i slutet av maj månad. Likaså bör man lägga jordhögar
runt alla fruktträd, som man grävt upp omkring, så att det arbetet är
klart före sommarsolståndet. Likaså, efter förhållandena i trakten och
vädret, skall jorden plöjas första eller andra gången, och om den är svår,
går det åt tre mandagar för att plöja första gången, två för andra gången
och en för tredje gångens plöjning. Dock harvar man två plogland [½ ha]
två gånger på en arbetsdag. Om däremot jorden är lätt, plöjs ett plogland
[1/4 ha] första gången på två mandagar, plöjs andra gången på en dag och
harvas fyra plogland [1 ha] på en dag, eftersom det i en jord, som redan är
bearbetad, blir bredare svinryggar mellan fårorna. 2.47 Denna beräkning
visar, att man under hösten lätt kan med ett spann oxar så 150 skäppor
[1 310 l] durumvete och av andra växter 100 skäppor [875 l]. Under samma
dagar skall tröskplatsen förberedas. Allteftersom varje växtslag skördas, skall det föras dit. De vingårdar, som är av större omfattning, skall
jordbearbetas en andra gång före sommarsolståndet. 2.48 Om det finns
tillgång till foder, bör det erbjudas boskapen antingen nu eller under de
föregående 15 dagarna, som gick före 1 juni. Om man efter 1 juni får brist
på grönt foder, skall man däremot ända till slutet av hösten ge boskapen
löv, som skurits från träden.
13 juni: Värmen börjar.
2.49 19 juni: Solen går in i <stjärnbilden> Kräftan. Förebådar oväder.
21 juni: <Stjärnbilden> Ormbäraren, som på grekiska heter
Ofioukos, går ner på morgonen. Förebådar oväder.
24, 25 och 26 juni: Sommarsolstånd. Västanvind och värme.
29 juni: Blåsigt väder.
2.50 Under dessa dagar samma som ovan. Men det är också lämpligt att
skära fodervicker till foder, innan dess skidor blir hårda, skörda kornet,
driva upp den sena bondbönan, krossa den tidiga bondbönan och noga ta
vara på halmen, tröska kornet och ta vara på all halm samt ta ur bikuporna, som man då och då var nionde eller tionde dag från 1 maj skall hålla
ögonen på och ta hand om. Om nu vaxkakorna är fulla och försedda med
lock, skall de tas som skörd, men om de till större delen är tomma eller
saknar lock, är detta ett tecken på att de inte ännu är mogna, och därför
skall man skjuta upp honungsskörden. Några i provinser bortom haven
sår sesam denna månad eller den följande.
2.51 1 juli: Västan eller sunnan och värme.
4 juli: <Stjärnbilden Norra> Kronan går ner tidigt.
6 juli: <Stjärnbilden> Kräftan går ner till hälften. Värme.
8 juli: <Stjärnbilden> Stenbocken går ner till hälften.
9 juli: <Stjärnbilden> Cepheus går upp om kvällen. Förebådar oväder.
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10 juli: Nordnordostvindarna börjar blåsa.
2.52 Under dessa dagar samma som ovan. En träda, som plöjts en gång,
plöjs dock nu med fördel en gång till, och en åker, som anläggs där det
varit skog, rensas med stor fördel från växter, medan månen är i avtagande.
15 juli: <Stjärnan> Procyon går upp tidigt. Förebådar oväder.
20 juli: Solen går in i <stjärnbilden> Lejonet. Västan.
25 juli: <Stjärnbilden> Vattumannen börjar gå ner synligt. Västan
eller sunnan.
2.53 26 juli: <Stjärnbilden> Lilla hunden visar sig. Kvalmigt töcken.
27 juli: <Stjärnbilden> Örnen går upp.
29 juli: Den lysande stjärnan i bröstet på <stjärnbilden> Lejonet
blir synlig. Förebådar ibland oväder.
30 juli: <Stjärnbilden> Örnen går ner. Förebådar oväder.
2.54 Under dessa dagar genomförs skörden i tempererade och havsnära
trakter, och inom trettio dagar, sedan axen skurits av, samlas den stubbade halmen i en hög. Ett plogland [1/4 ha] stubbad halm skärs på en
arbetsdag, och när den tagits bort, måste man, innan en häftigare sol
bränner jorden, gräva upp omkring alla träd, som stod i åkern, och skotta
upp jord. Likaså bör de ägor, där man förbereder för en större sådd, nu
plöjas en gång till. 2.55 Ty angående att gräva runt omkring och sköta
nysatta vinrankor har jag redan ofta påpekat att man inte får hoppa över
någon månad, förrän man når höstdagjämningen. Man måste dock komma ihåg att under dessa dagar och i augusti månad skära löv åt boskapen
före dagningen och på kvällarna och likaså att under de heta timmarna
inte gräva runt de vinstockar, som man skall sköta om, utan göra detta
på morgonen fram till tredje timmen och sedan från tionde timmen fram
till skymningen. 2.56 I somliga trakter, såsom Kilikien och Pamfylien,
sår man sesam denna månad, men i fuktiga trakter i Italien kan den sås i
slutet av juni månad. Det är även tid att i fikonträden hänga upp getfikon,
vilket somliga anser bör göras av den anledningen, att frukten inte skall
ramla ned utan komma till mognad snabbare.
1 augusti: Passadvindar.
4 augusti: <Stjärnbilden> Lejonet går upp till hälften. Förebådar
oväder.
2.57 7 augusti: <Stjärnbilden> Vattumannen går ner till hälften. Dimmig hetta.
12 augusti: <Stjärnbilden> Lyran går ner tidigt. Hösten börjar.
Under dessa dagar samma som ovan. Dock skördas vaxkakorna på åtskilliga platser, men om de inte är fyllda med honung eller täckta med
lock, skall honungsskörden skjutas upp till oktober månad.
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13 augusti: <Stjärnbilden> Delfinens nergång förebådar oväder.
14 augusti: Samma stjärnbilds nergång på morgonen förebådar oväder.
2.58 20 augusti: Solen går in i <stjärnbilden> Jungfrun. På denna och
följande dag förebådar det oväder, och ibland åskar det också.
Samma dag går <stjärnbilden> Lyran ner.
23 augusti: Av samma stjärnbild blir det oftast oväder och regn.
26 augusti: <Stjärnan> Vingårdsmannen går upp tidigt, och
<stjärnan> Arcturus börjar gå ner. Ibland regnväder.
30 augusti: Skuldrorna på <stjärnbilden> Jungfrun går upp. Passadvindarna slutar blåsa och det är ibland kallt väder.
2.59 31 augusti: <Stjärnbilden> Andromeda går upp på kvällen. Ibland
kallt väder.
Under dessa dagar ympar man fikonträden. Detta slags ympning kallas emplastratio [inplåstring] och den kan till och med göras lämpligare
under föregående månad efter 15 juli, vid vilken tidpunkt många utför
denna ympning även på andra träd. 2.60 I en del trakter, som i Baetica, i
havsnära trakter och i Afrika, skördas vinet då. I kallare trakter finfördelas dock jorden, vilket bönderna kallar harvning, när alla jordkokor i
vingården bryts ner och löses upp till stoft. Vid samma tid, innan jorden i vingårdarna finfördelas, strör man, om både jorden och stocken
själv7 är mycket mager, tre eller fyra skäppor [28 eller 35 l] vitlupinfrö
på varje plogland [1/4 ha] och harvar ner detta. Då detta kommit upp,
vänds plantorna ned i jorden med första grävningen och ger en ganska
bra gödsling åt vinrankorna. 2.61 Om klimatet är regnigt, som i Italien
nära Rom, rensar många vinstocken från klängen, så att frukterna kan
värmas igenom och inte kan ruttna av regnen. På varmare platser, som i
de nyss nämnda provinserna, skuggas däremot druvorna kring tiden för
skörden med antingen halm eller annat täckande material, så att de inte
torkar av vind och värme. 2.62 Detta är dessutom tiden att torka druvor
och fikon, och om hur de skall beredas skall jag tala på rätt ställe, när jag
går igenom det, som är husföreståndarinnans uppgifter. Ormbunkar och
starr rensas rätteligen bort under augusti månad, var de än växer, men
bättre omkring 15 juli före <stjärnbilden> Lilla hundens uppgång.
2.63 1 september: Värme.
2 september: Sydliga <stjärnbilden> Fisken slutar att gå ner.
Värme.
5 september: <Stjärnan> Arcturus går upp. Västan eller nord
västvind.
7 september: Den nordliga <stjärnbilden> Fisken slutar gå ner, och
<stjärnan> Geten går upp. Förebådar oväder.
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11 september: Västan eller sydvästvind. <Stjärnbilden> Jungfrun
går upp till hälften.
2.64 Under dessa dagar ombesörjs lämpligen på havsnära och varma lägen vinskörden och det andra som ovan angivits. Även andra plöjningen
bör vara genomförd, om jorden plöjdes upp något senare. Om den plöjdes
upp tidigare, är det dock lämpligt att även tredje plöjningen är gjord. De,
som brukar krydda vin, skaffar vid denna tid även havsvatten, tar hem
det och kokar upp det. Om hur det skall gå till skall jag ge föreskrifter,
när jag går igenom uppgifterna för husföreståndarinnan.
13 september: Efter <stjärnbilden> Valfisken förebådar det ofta
oväder.
2.65 17 september: <Stjärnan> Arcturus går upp. Västan eller sydvästvind, ibland sydostvind, som somliga kallar Vulturnus.
18 september: <Stjärnbilden> Jungfruns spets går upp. Västan eller
nordvästvind.
19 september: Solen går in i <stjärnbilden> Vågen. <Stjärnbilden>
Bägaren syns på morgonen.
21 september: <Stjärnbilden> Fiskarna går ner tidigt, och likaså
börjar <stjärnbilden> Väduren gå ned. Västan eller nordvästvind, ibland sunnan med regn.
2.66 22 september: <Stjärnbilden> Skeppet Argo går ner. Förebådar
oväder, ibland även regn.
23 september: <Stjärnbilden> Kentauren börjar gå upp på morgonen. Förebådar oväder, ibland även regn.
24, 25 och 26 september: Höstdagjämning. Förebådar i regel <oväder>.
27 september: <Stjärnorna> Killingarna går upp. Västan, ibland
sunnan med regn.
28 september: <Stjärnbilden> Jungfrun slutar att gå upp. Förebådar oväder.
2.67 Under dessa dagar sker vinskörden i de flesta trakter, och om rätt
mognad för den har olika personer uttalat sig på olika sätt. Då somliga
sett, att någon del av druvorna börjar bli grön, har de ansett, att det är
dags att skörda, andra åter, då de sett att druvorna fått färg och blivit
genomskinliga, åtskilliga andra till och med när de sett att klängen och
löv börjar falla. Allt detta är bedrägligt, eftersom allt detta även kan
inträffa på omogna druvor på grund av solens eller årstidens omildhet.
2.68 Därför har en del försökt att fastställa mognaden genom att smaka,
nämligen så att de liksom bedömde, om smaken på druvan var söt eller
sur. Även detta har dock ett visst inslag av bedrägeri. Vissa druvsorter blir
nämligen aldrig söta, eftersom de är alltför sträva. 2.69 Därför är det bäst,
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som jag själv tillämpar, nämligen att se på den naturliga mognaden hos
druvorna. Det är naturlig mognad om man, när man pressat ut kärnorna,
som är dolda i druvorna, finner att dessa redan är mörkfärgade och somliga av dem helt svarta. Färg kan nämligen ingenting, utom naturens egen
mognad, ge vindruvskärnorna, särskilt som de ju är så placerade mitt i
druvorna, att de är skyddade för både sol och vind och själva saften inte
låter dem påverkas eller färgas av något annat än sin egen natur. 2.70 Då
alltså förvaltaren har kommit fram till denna slutsats, skall han veta, att
han bör verkställa vinskörden. Innan han börjar samla in frukten, skall
allt förberedas, helst om möjligt redan månaden innan. I annat fall skall
han helst femton dagar i förväg ha vinfaten dels tjärade, dels rengjorda
och omsorgsfullt sköljda i havsvatten eller saltvatten samt torkade på rätt
sätt. 2.71 Vidare skall han ha locken, silarna och det andra, utan vilket
man inte kan få fram någon druvsaft på rätt sätt, alltså pressarna och
trampfaten, omsorgsfullt iståndsatta, tvättade och tjärade, om så är nödvändigt, och ha förberett brännved, med vilken han kan koka druvmust
och sirap. Vidare är det lämpligt att långt i förväg ha lagrat upp salt och
de kryddor, med vilka han brukar krydda vinet.
Omsorgen om detta får dock inte helt kalla honom bort från de and
ra bestyren i lantbruket. Ty dels skördar man på torra ställen kålrötter
och rovor under dessa dagar samt blandfoder, som skall vara ett stöd för
boskapen under vintern. Likaså sår man först nu bockhornsklöver, som
lantbrukarna kallar grekiskt hö, och likaså fodervicker till foder. 2.72 Då
sker även med mycket gott resultat sådd av vitlupin, eftersom somliga
anser att den växten bör föras direkt från tröskplatsen ut på åkern igen.
Hirs och kolvhirs skördas vid denna tid, då ögonbönor sås till förtäring.
Ty för att få utsäde är det bättre att mylla ner den i slutet av oktober runt
1 november. Eftersom allt detta bör utföras på fälten, kan han överlåta åt
husföreståndarinnan att ha omsorg om det, som bör göras inomhus, men
dock på så sätt, att han själv ser efter, om det gjorts på rätt sätt.
1 och 2 oktober: Förebådar ibland oväder.
2.73 4 oktober: <Stjärnbilden> Kusken går ner på morgonen, <stjärnbilden> Jungfrun slutar att gå ner. Förebådar ibland oväder.
5 oktober: <Stjärnbilden Norra> Kronan börjar gå upp. Förebådar
oväder.
6 oktober: <Stjärnorna> Killingarna går upp om kvällen, <stjärnbilden> Väduren går ner till hälften. Nordan.
8 oktober: Den lysande stjärnan i <stjärnbilden Norra> Kronan
går upp.
2.74 10 oktober: Sjustjärnorna går upp på kvällen. Västan och ibland
sydvästvind med regn.
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13 och 14 oktober: <Stjärnbilden> Kronan går upp helt och hållet
på morgonen. Kall sunnan och ibland regn.
Under dessa dagar brukar i kalla trakter vinskörden och det andra, som
ovan angivits, genomföras, och i samma trakter sås tidig spannmål och
särskilt emmervete. På skuggiga ställen sår man nu med rätta även durumvete. Eftersom jag nämnt sådd, skall jag nu inte opassande ange hur
mycket av varje sorts frö ett plogland [1/4 ha] åker skall ta emot. 2.75
Ett fält på ett plogland [1/4 ha] tar av durumvete fyra eller fem skäppor
[35 eller 44 l], av emmervete nio eller tio skäppor [80 eller 88 l], av korn
fem eller sex skäppor [44 eller 52 l], av hirs eller kolvhirs fyra eller fem
sextarii [2,2 eller 2,75 l], av vitlupin åtta eller tio skäppor [70 eller 88 l], av
ögonbönor fyra skäppor [35 l], av ärtor tre eller fyra skäppor [27 eller 35 l],
av bondbönor sex skäppor [52 l], av linser en skäppa [9 l] och lite till, av
linfrö åtta eller tio skäppor [70 eller 88 l], av ’liten vial’ tre eller fyra skäppor [27 eller 35 l], av kikärt tre eller fyra skäppor [27 eller 35 l], av sesam
fyra eller fem sextarii [2,2 eller 2,75 l], av fodervicker sju eller åtta skäppor
[62 eller 70 l], av fodervicker för fröodling fem eller sex skäppor [44 eller
52 l], av linsvicker fyra eller fem skäppor [35 eller 42 l], av blandfoder med
korn sju eller åtta skäppor [62 eller 70 l], av bockhornsklöver sex skäppor
[52 l]. Av blålusern skall man så en bägare [0,5 dl] på varje säng, som är
tio fot [3 m] lång och fem fot [1,5 m] bred. Av hampa sår man sex frön på
en yta om en kvadratfot [9 dm2].
2.76 15 oktober och de två följande dagarna: Ibland oväder, ibland är det
bara dagg. <Stjärnbilden> Orions bälte går upp om kvällen.
20 oktober: Solen går in i <stjärnbilden> Skorpionen.
2.77 20 och 21 oktober: Vid solens uppgång börjar Sjustjärnorna gå ner.
Förebådar oväder.
22 oktober: Svansen på <stjärnbilden> Oxen går ner. Sunnan,
ibland regn.
25 oktober: <Stjärnbilden> Kentauren slutar att gå upp på morgonen. Förebådar oväder.
2.78 26 oktober: Pannan på <stjärnbilden> Skorpionen går upp. Förebådar oväder.
28 oktober: Sjustjärnorna går ner. Vinterväder med köld och frost.
29 oktober: <Stjärnan> Arcturus går ner på kvällen. Blåsig dag.
30 och 31 oktober: <Stjärnbilden> Cassiopeia börjar gå ner. Förebådar oväder.
2.79 Under dessa dagar sätts med rätta alla plantor, som bör spridas ut,
och alla slags träd. Likaså förmäls med rätta almar med vinrankor och
är det lämpligt att föröka vinrankorna själva både i planteringar stödda
av träd och i vingårdar. Det är tid att rensa och gräva om plantskolor
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och även att luckra runt träd och likaså runt vinstockar samt beskära
de senare och även beskära vinstockar, som stöds av träd. De plantskolor, som inte trimmats vid rätt tid, samt små fikonträd bör beskäras i
plantskolorna och formas till en enda stam. Dessa beskärs dock bättre
under lövsprickningen, så länge de är unga. Allt bör dock göras korrekt
i lantbruk i allmänhet och då i synnerhet i sådden. 2.80 Det finns ett
gammalt talesätt hos lantbrukarna, att en tidig sådd ofta brukar narras,
men en sen aldrig – den är alltid dålig. Därför ger jag denna övergripande
föreskrift, att i samma mån som en plats av naturen är kall, så skall den
sås tidigt, och som den är varm, sås sent. Fodervicker och bondböna sägs
gödsla jorden. 2.81 Om man inte låter vitlupinen gå i blom, så gör den
ingenting till för att gödsla jorden. Det finns dock ingenting, som med
större fördel antingen sås eller skördas, om det finns ledig arbetskraft.
Ty dels kan man mylla ner den tidigt, före all annan sådd, och därefter
skörda den sist, efter det att all annan gröda samlats in. 2.82 Då man
sått, bör man harva ner det man strött ut. Tre mandagar kommer lätt att
harva två plogland [½ ha] och luckra runt de träd, som står där, även om
de gamle ville anslå en mandag till vardera att hacka och harva ett plogland [1/4 ha]. Om detta kunde göras rätt på den tiden, skulle jag inte våga
hävda. Vid samma tid är det lämpligt att rensa diken och fåror samt göra
i ordning avloppsrännor och vattenfåror. 2.83 Under samma tid skall vi
rätteligen erbjuda oxarna asklöv, om det finns, annars löv av manna-ask
eller, om inte heller detta finns, löv av stenek. Det är heller inte olämpligt
att ge varje par en skäppa [8,75 l] ollon, men man skall inte ge mera, så
att de inte far illa, och inte heller mindre än trettio dagar. Ty om de ges
under färre dagar, blir oxarna, som Hyginus säger, skabbiga under våren.
Ollonen skall dock blandas i hackelse och ges oxarna på det sättet. Om
någon vill skapa en vild skog, alltså en med flera slags träd, skall han då
plantera en sådan med ollon och övriga frön. Vidare skall det olivträd
skördas, från vilket man vill framställa grön olja, och den görs bäst av
olikfärgade oliver, just när de börjat mörkna. Ty en bitter olja bör man
inte göra på annat sätt än av en ljus oliv.
2.84 1 och 2 november: Huvudet på <stjärnbilden> Oxen går ner. Förebådar regn.
3 november: <Stjärnbilden> Lyran går upp på morgonen. Det är
kallt och regnar.
6 november: Samma stjärnbild går upp helt och hållet. Sunnan eller västan, vinterväder.
7 november: Förebådar oväder. Vinterväder.
8 november: Sjustjärnorna går ner på morgonen. Förebådar oväder,
vinterväder.
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9 november: Den lysande stjärnan i <stjärnbilden> Skorpionen går
upp. Förebådar oväder eller sydostvind, ibland dagg.
10 november: Början av vintern. Sunnan eller sydostvind, ibland
bildas dagg.
2.85 Under dessa dagar och ända fram till 13 november kan man fortfarande med viss framgång genomföra det man inte kunde göra föregående
månad. Man skall dock även lägga noga märke till att man dagen innan
det är fullmåne eller också på själva fullmånedagen på en och samma
dag gör hela den sådd av bondbönor, som man skall verkställa. Därefter
bör man om möjligt8 skydda den för fåglar och djur och mylla ner den.
Om det passar så med månens faser, skall man ha den harvad före 13
november på en så fet och nybruten plats som möjligt, eller i annat fall på
en så väl gödslad som möjligt. 2.86 Det räcker att på varje plogland [1/4
ha] föra ut lass av gödsel till ett antal av arton. Ett lass gödsel innehåller
80 skäppor [700 l]. Av det kan man sluta sig till, att man på en yta om tio
fot [3 m] åt varje håll bör strö ut fem skäppor gödsel [44 l]. Denna kalkyl
visar, att det för hela ploglandet [1/4 ha] är tillräckligt med 1 440 skäppor
[12,6 m3]. 2.87 Vidare är det lämpligt att gräva upp runt olivträden och,
om de är föga rikbärande eller har kronor med torrt bladverk, ge de stora
träden fyra skäppor [35 l] getgödsel samt anpassa mängden för de övriga
efter storleken. Vid samma tid skall man, när man har grävt upp kring
rötterna på vinstockarna, på varje stock hälla ungefär en sextarius [0,55 l]
duvgödsel, en congius [3,3 l] urin av människa eller fyra sextarii [2,2 l] av
något annat gödselmedel. Det går åt två mandagar att gräva upp runt
rötterna på ett plogland [1/4 ha] vingård, där stockarna satts med sex fots
[1,8 m] mellanrum.
2.88 13 november: Osäker dag, oftast dock behaglig.
16 november: <Stjärnbilden> Lyran går upp tidigt. Sunnan, ibland
kraftig nordan.
17 november: Nordan, ibland sunnan med regn.
18 november: Solen går in i <stjärnbilden> Skytten. <Stjärnbilden> Oxens huvud går upp tidigt. Förebådar oväder.
20 november: Hornen på <stjärnbilden> Oxen går ner om kvällen.
Kall nordan och regn.
2.89 21 november: <Stjärnan> Aldebaran <i Hyaderna> går ner tidigt.
Vinterväder.
22 november: <Stjärnbilden> Haren går ner tidigt. Förebådar oväder.
25 november: <Stjärnbilden> Lilla hunden går ner vid soluppgången. Vinterväder.
30 november: Hyaderna går ner helt och hållet. Västan eller sunnan,
ibland regn.
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2.90 Under dessa dagar skall man slutföra de arbeten, som man förbigick

tidigare, och om man inte har stora mängder att så, är det bäst att ha sådden klar till 1 december. Under de långa nätterna bör man dock se till att
lägga något till den arbetstid man har på dagen, ty det finns mycket, som
man rätteligen utför vid ljus. Om man har vinstockar, kan man nämligen
yxa till och vässa pålar och stolpar, om trakten är rik på jättestinkfloka
eller bark, kan man göra kupor åt bina, om den är bördig på dvärgpalmer
och espartogräs, fisknät och korgar, eller rik på buskar, korgar av vidjor.
2.91 För att jag nu inte skall behöva gå igenom allt, så finns det ingen trakt,
som inte frambringar något, som man kan ta hand om vid lampans sken.
Ty det är utmärkande för en slö lantbrukare att finna sig i att dagen blir
kort, och detta särskilt i de trakter, där vinterdagarna är nio timmar och
nätterna femton. 2.92 Vidare kan man rensa vide och pil, som skurits dagen innan, vid ljus och så bereda den till band åt vinstockarna. Om den av
naturen är mindre smidig, bör den skäras två veckor i förväg, rensas och
grävas ned i gödselhögen för att mjukna. Om den däremot skurits tidigare
och redan torkat, skall den blötas upp i dammen. Vidare kan man vid lyktsken slipa järnverktyg, tillverka handtag till dem eller sätta på handtag, av
vilka de bästa är av stenek, därnäst av avenbok och därefter av ask.
2.93 1 december: Osäker dag, oftast dock angenäm.
6 december: <Stjärnbilden> Skytten går ner till hälften. Förebådar
oväder.
7 december: <Stjärnbilden> Örnen går upp på morgonen. Sydvästvind, ibland sunnan, och dagg.
11 december: Nordvästvind eller nordan, ibland sunnan med regn.
Under dessa dagar bör de arbeten slutföras, som man underlät under
månaden innan, åtminstone i tempererade eller varma trakter, ty i kalla
lägen kan de inte längre genomföras på rätt sätt.
13 december: <Stjärnbilden> Skorpionen går i sin helhet upp på
morgonen. Vinterväder.
2.94 17 december: Solen går in i <stjärnbilden> Stenbocken. Vintersolstånd, efter vad Hipparchus säger, och förebådar därför ofta
oväder.
18 december: Förebådar omslag i vindarna.
23 december: <Stjärnan> Geten går ner på morgonen. Förebådar
oväder.
24 december: Förebådar vintersolståndet (så räknar stjärntydarna).
27 december: <Stjärnbilden> Delfinen börjar gå upp på morgonen.
Förebådar oväder.
29 december: <Stjärnbilden> Örnen går ner om kvällen. Vinter
väder.
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30 december: <Stjärnbilden> Lilla hunden går ner om kvällen. Förebådar oväder.
31 december: Blåsigt väder.
2.95 De som sköter sitt lantbruk med respekt för traditionerna säger, att
man under dessa dagar inte bör röra i jorden med ett järnverktyg, med
undantag för att man bereder jorden för att anlägga vingårdar. Därför
sköter då dessa om allt, som kan göras vid sidan av detta slags arbete,
som att man plockar och behandlar oliverna, att vinstocken får stöd och
binds ända upp till toppen och att man ordnar bjälkarna och banden för
vingårdarna. 2.96 Att arbeta med skotten, alltså binda upp grenarna, är
dock inte lämpligt vid denna tid, eftersom många bryts på grund av den
stelhet de fått av kylan. Under dessa dagar kan också surkörsbär, azarolhagtorn, aprikos och mandel samt de andra träd, som blommar tidigt,
lämpligen ympas. Åtskilliga sår dock även köks- och foderväxter.
2.97 1 januari: Osäker dag.
3 januari: <Stjärnbilden> Kräftan går ner. Växlande väder.
4 januari: Mitten av vintern. Kraftig sunnan, ibland regn.
5 januari: <Stjärnbilden> Lyran går upp på morgonen. Skiftande
väderlek.
8 januari: Sunnan, ibland västan.
9 januari: Sunnan, ibland störtregn.
12 januari: Osäker väderlek.
2.98 Även under dessa dagar avhåller sig de samvetsgrannare lantbrukarna från att arbeta med jorden, men dock så att de på själva 1 januari
tar itu med arbeten av alla olika slag för att få järtecken men för övrigt
uppskjuter allt sysslande med jorden ända till följande 13 januari.

Foder åt oxarna under de olika månaderna
Förvaltaren bör dock inte heller vara ovetande om hur mycket det är
tillräckligt att ge åt ett par oxar varje dag under var och en av årets månader. Därför skall jag nu presentera en beräkning även av denna del av
deras skötsel.
2.99 Under januari skall han ge dem halm med uppblötta linser, sex
sextarii [3,3 l], eller halm med malda små ärtor, en halv skäppa [4,4 l],
eller en foderkorg löv om 20 skäppor [175 l] eller halm så mycket de vill
ha och 20 skålpund [7 kg] hö eller tillräckligt mycket grönt löv ur blandfoder och lager eller, något som är bättre än alla dessa, torrt blandfoder
på korn. Under februari detsamma, under mars detsamma eller, om de
skall arbeta, 50 skålpund [16,5 kg] hö. 2.100 Under april löv av ek och poppel från 1 till 13 april eller halm och 40 skålpund [13 kg] hö. Under maj
bete så mycket de vill. Under juni från månadens början löv så mycket de
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vill. I juli detsamma. Under augusti detsamma eller halm av linsvicker,
50 skålpund [16,5 kg]. 2.101 I september löv så mycket de vill äta. I oktober löv och blad av fikon. I november fram till 13 löv eller blad av fikon,
en korg. Efter 13 november en skäppa [8,75 l] ollon blandad i halm och
en skäppa [8,75 l] uppblött vitlupin blandad i halm eller tidigt blandfoder. I december torrt löv eller halm med en halv skäppa [4,4 l] uppblött
linsvicker eller en skäppa [8,75 l] vitlupin, som blir resultatet av en halv
skäppa [4,4 l], som blötts upp, eller en skäppa [8,75 l] ollon, så som ovan
angivits, eller blandfoder.

3. Om skötseln av trädgården
3.1 Eftersom jag nu gått igenom de arbeten, som förvaltaren bör låta ut-

föra vart och ett vid sin rätta tid på året, skall jag nu, medveten om mitt
löfte, gå över till trädgårdsskötseln, som han likaledes bör ägna omsorg
åt för att dels minska utgifterna för det dagliga uppehället, dels kunna
erbjuda husbonden, när han kommer,
		

rätter han ej hade köpt sig,9

som skalden [Vergilius] säger. 3.2 I den bok, som han kallade Georgicon,
hävdar Demokritos, att de handlar föga förståndigt, som bygger murar
runt trädgårdarna, eftersom dels ett stängsel, som byggts av tegel, inte
kan bestå, eftersom det ofta angrips av regn och oväder, dels investeringen kräver stenarbete, som går över vad saken är värd. Om någon vill
inhägna ett större område, går nämligen hela förmögenheten åt till det.
Jag skall därför själv visa en metod för att utan någon stor arbetsinsats
skydda trädgården för intrång av människor och djur.

Om att skydda och odla trädgården
3.3 De tidigaste författarna föredrog ett levande stängsel framför ett upp-

byggt, eftersom det inte bara krävde en mindre investering utan dessutom höll sig längre än enorma byggnadsverk. Därför har de formulerat
följande metod att göra i ordning snår av planterade taggiga buskar. 3.4
Den plats, som man vill inhägna, skall genast efter höstdagjämningen, så
snart jorden blivit genomvåt av regnen, omges med två fåror, som är tre
fot [90 cm] från varandra. Det är fullt tillräckligt att deras djup är två fot
[60 cm], men man skall låta dem övervintra tomma, sedan man förberett
de plantor, som de skall planteras med. Det bör vara buskar med stora
törnen, särskilt ’buskbjörnbär’, kristitörne och den, som grekerna kallar
kynosbaton, vi medelhavsros. 3.5 Det är lämpligt att samla fröna av dessa
’buskbjörnbär’ så mogna som möjligt och blanda in dem i mjöl av mald
linsvicker. Då detta fuktats med vatten, stryks det på gammalt tågvirke
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eller vad rep som helst. Då därefter repen torkat, läggs de upp på loftet.
Då det därefter varit vinter och 40 dagar förflutit, ungefär vid svalans
ankomst, när västan redan börjar blåsa efter 13 februari, tas det vatten
bort, som kan ha samlats i fårorna under vintern, och den luckrade jorden, som man grävt upp under hösten, läggs tillbaka till ungefär halva
djupet på fårorna. 3.6 De nyss nämnda repen tas så fram från loftet, rullas
ut, sträcks ut på längden i båda fårorna och täcks med jord men så, att
det inte kommer alltför mycket jord över dem utan fröna från de taggiga
buskarna, som sitter fast på repens parter, kan växa ut. Dessa kommer
sedan upp efter ungefär 30 dagar, och när de börjat växa till sig något, bör
de anpassas så, att de böjs mot det utrymme, som finns mellan fårorna.
3.7 Det är dock lämpligt att sätta ett staket av käppar däremellan, som
buskarna i båda fårorna kan breda ut sig över och det så finns någonting,
som de liksom kan luta sig emot som ett stöd, tills de blir kraftiga. Det
är tydligt, att detta busksnår inte kan avlägsnas, om man inte företar sig
att gräva bort det med rötter och allt. Det råder för övrigt inget tvivel om,
att det även efter en brandskada kommer igen bättre. 3.8 Detta är ett sätt
att inhägna trädgården, som de gamle tyckte mycket om.

Om placeringen av trädgården
En plats är det först lämpligt att utse, och om egendomens läge tillåter
det, en fet plats nära husen och en, som kan vattnas från en bäck, som
rinner förbi, eller, om det inte finns rinnande vatten, från en brunn. För
att en brunn skall vara något så när pålitlig, skall den grävas först när
solen hunnit till de senare delarna av stjärnbilden Jungfrun, det vill säga
i september månad före höstdagjämningen, eftersom ju förmågan hos
källorna sätts på störst prov, när marken inte har något regnvatten i sig
efter den långa torkan under sommaren. 3.9 Man måste vidare se till att
trädgården inte ligger intill tröskplatsen eller att vindarna inte under
tröskningen kan föra halm eller damm till den, ty båda dessa saker är
ogynnsamma för köksväxterna. Det finns därefter två tillfällen att inrätta och bearbeta jorden, eftersom det också finns två perioder att så
köksväxter. Många sås ju både på hösten och på våren, bättre dock på
våren i våta lägen, eftersom dels det begynnande årets mildhet möter de
framväxande plantorna, dels sommartorkan avvärjs av källorna. 3.10 När
platsens natur däremot inte tillåter tillförsel av vatten vare sig för hand
eller spontant rinnande, finns det ingen annan utväg än att lita till vinterregnen. Dock kan detta arbete bedrivas även på de torraste platser, om
jorden grävs om djupare, och det är väl tillräckligt att gräva ur den till tre
fots [90 cm] djup, så att den, när den fyllts tillbaka, bildar en såbädd om
fyra fots [1,2 m] djup. 3.11 När man har möjlighet att vattna, är det dock

bok 11.3.12–11.3.17

tillräckligt att vända den obrukade jorden med en kortare spade, alltså
en djupspade för mindre än två fot [60 cm]. Man skall dock se till att det
fält, som skall besås på våren, bearbetas på hösten omkring 1 november,
men det, som man sedan vill göra i ordning på hösten, skall man gräva
om under maj månad, så att kokorna löses upp och ogräsrötterna dödas
av antingen vinterkylan eller sommarhettan. Man skall vidare inte gödsla
långt i förväg utan, när tiden för sådd närmar sig, fyra dagar i förväg rensa
platsen från ogräs, gödsla och sedan gräva om en andra gång, så att jorden
blandas med gödseln. 3.12 Den bästa gödseln för detta bruk är den av
åsna, ty den ger minst ogräs, och därnäst den av nötkreatur eller får, om
den har blötts upp i ett år. Även om nämligen den, som människor gör,
anses mest utmärkt, är det dock inte nödvändigt att ta till den, om inte
marken är rent grus eller lös sand utan någon kraft i sig, då alltså en större
kraft önskas av näringsmedlet. 3.13 Den jord, som man avser att plantera i
på våren, skall man alltså låta ligga uppgrävd efter hösten för att brännas
av kylan och frosten. Precis som sommarens hetta bränner som bekant på
motsatt sätt köldens kraft jorden, får den att jäsa och löser upp den. Först
då vintern gått, skall man därför föra på gödsel och omkring 13 januari
gräva om jorden och dela in den i sängar, vilka dock bör anpassas så, att
händerna på dem, som rensar, lätt når in till mitten av bredden på dem, så
att inte de, som bekämpar ogräset, tvingas trampa bland plantorna utan
hellre kan gå på stigarna och rensa halva sängen från varje sida.
3.14 Detta är mer än nog sagt om vad som skall göras före sådden. Nu
skall jag ge råd om vad man vid varje tid antingen skall sköta om eller
så, och först måste jag tala om de växter som kan sås vid två tidpunkter,
alltså på hösten och på våren. Sådana är fröna av kål och sallat, kardon,
senapskål, smörgåskrasse, koriander, dansk körvel, dill, morot, palsternacka och opievallmo. Dessa sås nämligen antingen omkring 1 september
eller bättre i februari före 1 mars. 3.15 På torra eller medelvarma ställen,
såsom i Kalabrien och Apulien nära havet, kan dock fröna anförtros åt
jorden omkring 13 januari. De, som endast bör sås på hösten, om man
bor på ett läge nära havet eller soligt, är däremot ungefär följande: vitlök,
lök, vild purjolök, ’senap’. Nu skall jag dock hellre gå igenom månad för
månad, vad det i regel är lämpligt att överlämna åt jorden.
3.16 Genast efter 1 januari skall man alltså rätteligen så bitterkrassing.
I februari sätter man dock med planta eller frö vinruta och sparris samt
för andra gången frön av lök och purjolök. Likaså, om man vill ha frukt
på våren och på hösten, skall man mylla ner frön av radix Syriaca [’syrisk
rättika’ 10], rova och kålrot. Vitlök och vild purjolök är det sista man sätter
vid denna tid. 3.17 Omkring 1 mars går det däremot bra på soliga ställen
att skola om purjolök, om den redan vuxit sig stor. På samma sätt går
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det bra med ’kranssilja’ i sista delen av mars månad. Omkring 1 april
sår man därefter på samma sätt purjolök, ålandsrot och sen vinruta. På
samma sätt bör man så gurka, flaskkurbits och kapris, så att de kommer
fram tidigare. Fröet av mangold sås bäst först när granatäpplet blommar.
3.18 En planta av purjolök går det fortfarande ganska bra att föra över till
ny växtplats omkring den 15 maj, men efter det bör, eftersom sommaren
närmar sig, ingenting myllas ner utom fröet av selleri, om man alltså
avser att vattna det. Ty på det sättet kommer den fint upp under hettan.
För övrigt finns det en tredje tid för sådd i augusti omkring tiden för
Vulcanus-festen [23 augusti], och den är mycket bra för rättika och rova
och likaså kålrot, palsternacka och alexanderloka.
3.19 Detta är alltså tidpunkterna för sådd. Nu skall jag tala om dem en
i sänder som behöver någon tillsyn, och om jag då går förbi några, skall
detta förstås som att de inte behöver någon annan insats än ogräsrensning, och om den bör jag en gång för alla säga, att man vid alla tillfällen
skall se till att utrota ogräs.
3.20 Vild purjolök, som somliga kallar karthagisk vitlök men grekerna
afroskordon, växer sig mycket större än vitlök, och den skall omkring 1
oktober, innan den planteras, delas upp i flera från en enda lök. Ty den
har liksom vitlöken flera sammanhängande ’ax’, och då de delats upp,
bör de sättas i fåror, så att de placeras i högre sängar och blir mindre
utsatta för vinterregnen. 3.21 En sådan säng liknar den svinrygg, som
lantbrukarna brukar göra i ordning på spannmålsåkrarna för att hålla
vatten borta, men den bör göras mindre i trädgårdarna, och i dess övre
del, alltså på ryggen, med en handsbredds [7,5 cm] avstånd skall klyftorna
av vild purjolök eller vitlök sättas ut, ty även denna planteras på samma
sätt. Fårorna kring bäddarna bör vara på en halv fots [15 cm] avstånd inbördes. Då klyftorna sedan sänt ut tre blad var, skall <jorden runt dem>
hackas, ty ju oftare det görs, desto bättre växer plantorna. Innan de sedan
bildar stänglar, skall man böja ner allt grönt ovan jord och lägga ner det
i marken, så att lökarna blir större. 3.22 I frostiga trakter bör dock ingen
av dessa sättas under hösten, ty de förstörs av vinterväder, men det blir
mildare ungefär i januari, och därför är det på kalla platser bäst att sätta
vitlök och vild purjolök omkring den 13 i nämnda månad. När man än
sätter dem eller lägger dem redan mogna till förvaring, skall man dock se
till, att vid de tider, när man antingen myllar ner dem eller tar upp dem,
månen är under horisonten. Om de planteras så och sedan åter läggs till
lagring på det sättet, anses de nämligen varken få besk smak eller sätta
sin lukt på deras andedräkt, som äter dem. 3.23 Många sätter dem dock
före 1 januari mitt på dagen under december månad, om ljumt väder och
markens läge tillåter detta.

bok 11.3.24–11.3.29

Då kålen fått sex blad, bör den skolas om, så att dess rot sätts insmord
med flytande gödsel och ombunden med tre små bindor av tång. Detta
åstadkommer nämligen, att den snabbare mjuknar, när den kokas, och
bevarar sin gröna färg utan natron. 3.24 På kalla och regnrika platser
är det dock bäst att omskola den efter 13 april. Då dess rötter planterats och fått fäste, tar den sig bättre, ju oftare de luckras och gödslas,
så långt trädgårdsmästarens kalkyl medger, och får då bättre tillväxt på
både stjälkar och huvuden. Många planterar den på soligare ställen från
1 mars, men den större delen av den går upp i huvud och gör sedan ingen
större vinterstängel, när den en gång skurits av. Man kan dock flytta om
även de största plantorna två gånger, och om man gör det, sägs de lämna
mera frö och växa till bättre.
3.25 Sallat bör skolas om, när den har lika många blad som kål. Den
planteras bäst på hösten på varma och havsnära lägen, men mitt i landet och på kalla ställen tvärtom. På vintern är det inte lika lämpligt att
plantera ut den. Även dennas rot bör dock gnidas in med gödsel, och ju
spädare dess blad är, desto mera vatten vill den ha. 3.26 Det finns dock
åtskilliga slag av sallat, som bör sås var och en vid sin tid. Av dem sås
de, som har mörka blad eller purpurfärgade eller till och med gröna och
krusiga blad, som Caeciliana, med rätta under januari månad, men den
kappadokiska, som grönskar med ett blekt, ulligt och tätt bladverk, under februari månad. De som är ljusa och har mycket krusigt bladverk,
som den som växer i Baetica omkring orten Gades, planteras rätteligen i
mars månad. 3.27 Det finns även en sallat av cypriotiskt slag, från vit till
rödaktig, med glatt och mycket spätt bladverk, och den planteras lämpligen ut ända fram till 15 oktober. Om läget är varmt, kan man emellertid
på de ställen, där det finns tillgång till vatten, så sallat nästan hela året.
För att den skall bilda sin stam först senare, bör den få en liten lerskärva
mitt på, när den växt till sig lite, ty när den då hindrats liksom av denna
börda breder den ut sig åt sidorna. Samma metod gäller även för sydcikoria, utom att den tål vintern bättre och därför kan sås till och med i kalla
trakter vid början av hösten.
3.28 Späda plantor av kardon skall man bäst plantera ut vid höstdagjämningen. Frön skall man så omkring 1 mars, och dess plantor skall man
sätta före 1 november och gödsla med mycket aska. Detta slags gödsel
tycks nämligen vara mest lämplig för denna grönsak.
3.29 ’Senap’ och koriander och likaså senapskål och basilika förblir
orörda på sin växtplats så som de blivit sådda, och skötseln av dem är inte
någon annan än att de skall gödslas och rensas från ogräs. De kan dock
sås inte endast på hösten utan också på våren. Plantor av ’senap’, som
skolats om i början av vintern, alstrar mer stänglar under våren.
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’Kranssilja’ sås vid båda tillfällena på lätt och bearbetad jord och
mycket glest, så att den kan växa sig desto större. Det är dock bättre att
så den på våren.
3.30 Om man vill göra purjolöken perenn, har de tidigare odlarna givit
rådet att så den tätare och lämna den på det viset och därpå skära av
den, när den växt upp. Praktiken har dock lärt mig, att den blir mycket
bättre, om man sprider ut den, sätter den med måttliga avstånd, alltså
fyra fingerbredder [7,5 cm], på samma sätt som den som skördas hel och
sedan skär den, när den tagit sig ordentligt. 3.31 I den purjolök, som man
vill skörda som en hel stor lök, måste man dock vara noga med att, innan
man planterar den, vid omskolningen skära av alla små rötter och klippa
bort topparna av stänglarna. Sedan myllar man ner små skärvor eller
snäckskal som en sorts säten under varje planta, så att lökarna växer ut
mera på bredden. 3.32 Odling av purjolök, som skördas hel, består dock
av trägen luckring och gödsling, och det är inte någon annan för den, som
skärs, utom att den bör vattnas, gödslas och hackas lika många gånger,
som man skär ner den. Dess frö sås på varma lägen under januari månad,
på kalla under februari. För att den skall växa sig större, bör flera frön
lindas in i gles linneväv och grävas ner på det sättet. Då den kommit upp,
bör den dock omkring höstdagjämningen sättas glesare isär i de odlingar,
där man inte har möjlighet att tillföra vatten. Där man kan erbjuda bevattning, är det däremot rätt att skola om den under maj månad.
3.33 Selleri11 kan man även odla med plantor eller också med frö, men
den är särskilt förtjust i vatten och planteras därför helst nära källan.
Om någon vill få den att ge breda blad, bör han binda in så mycket frö,
som man kan få med sig med tre fingrar, i glest linnetyg och så lägga ner
detta i såbäddarna. Om man däremot hellre vill ha den med krusiga blad,
skall man lägga fröna i en mortel, stöta dem med en trästöt, ta av skalen
och på samma sätt linda in dem i linnetyg och gräva ner dem. 3.34 Även
utan detta arbete kan dock vilken sådd växt som helst få krusiga blad,
om man håller tillbaka dess växt genom att rulla över en vals, när den
kommit upp. Selleri sås bäst efter 15 maj ända till sommarsolståndet, ty
den vill ha värme.
Ungefär vid denna tid sår man också basilika, och då dess frö myllats ner, packas jorden ordentligt med en stöt eller en rulle, ty om man
lämnar jorden uppluckrad, förstörs oftast fröet.
3.35 Morot och palsternacka samt ålandsrot växer bra på djupt bearbetad och gödslad jord, men de bör sättas glest, för att de skall växa sig
större. Ålandsroten bör sättas med tre fots [90 cm] mellanrum, eftersom den bildar stora stånd och slingrar sig med rötterna som en rugge
rör. Alla dessa kräver ingen annan omvårdnad än att ogräs tas bort med
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hackningar. Det är mest lämpligt att de sätts ut i början av september
eller slutet av augusti.
3.36 Alexanderloka, som några av grekerna kallar petroselinon, andra
smyrnaion, bör sås med frö på djupgrävd jord, särskilt intill en mur, eftersom den dels trivs i skugga, dels växer bra på vilken jord som helst. Då
man en gång har sått den, förblir den i en mansålder, om man inte tar
bort den med rot och allt utan låter varannan planta gå ut till frö. Den
kräver lite skötsel i form av hackning. Den sås från Vulcanus-festen [23
augusti] fram till 1 september, men även i januari månad.
3.37 Mynta vill ha söt fukt och av denna anledning sätts den rätteligen
nära en källa i mars månad. Om man blivit utan frön av denna, går det
bra att från obruten mark samla in vild mynta och plantera den med toppen ner. Detta tar bort dess vilda egenskaper och gör den tam.
3.38 Vinruta, som såtts med frö på hösten, skall man under mars månad skola om till en solig plats, tillföra aska och rensa ogräs, tills den tagit
sig, så att den inte dödas av ogräset. Den bör dock rensas med beklädd
hand, ty om man inte täcker huden blir det elakartade sår. Om man i alla
fall av okunnighet rensat den med blotta handen och fått klåda och svullnad, skall man genast smörja med olja. Denna buske förblir oförändrad
under flera år, om inte en kvinna, som har sin menstruation, kommit åt
den och den därför torkar.
3.39 Kryddtimjan, ’huvudkyndel’ från andra sidan havet och backtimjan sås flitigt, som jag redan sagt i förra boken, snarare av dem, som
värnar om bikuporna, än av köksträdgårdsmästarna. Jag anser det dock
inte ur vägen att ha dem även i trädgårdarna som kryddväxter, ty de är
mycket lämpliga för vissa maträtter. De vill ha en plats, som varken är fet
eller gödslad men solig, då de ju i regel kommer av sig själva på mycket
mager jord i havsnära trakter. 3.40 Dessa både sås och planteras omkring
vårdagjämningen. Det är dock bättre att sätta ut små plantor av kryddtimjan, och då de satts ner i bearbetad jord bör man, för att de inte skall
slå rot för sent, krossa en planta torr kryddtimjan och, när man stött den
i mortel, smaksätta vatten med denna finstötta växt dagen innan man
skall använda det. Då vattnet sålunda tagit åt sig dennas smak, hälls det
på de satta plantorna, tills den stärker dem på rätt sätt. 3.41 Sommarkyndel är däremot alltför livskraftig för att behöva skötas med någon större
insats.
Då man har planterat ut bitterkrassing före 1 mars, kan man skörda
den precis som den purjolök, som man skär, men mindre ofta. Ty efter 1
november bör den inte skäras, eftersom den dör, om den misshandlas i
kyla. Den varar dock i två år, om den hackas och gödslas flitigt. På många
ställen sträcker den ut sin levnad ända till tio års tid.
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3.42 Mangold myllas ner, när granatäpplet blommar, och så snart den

har fått fem blad, planteras den ut precis som kål, om platsen är fuktig.
Om det är torrt, bör den däremot skolas om på hösten, när regnen redan
kommit.
Dansk körvel och likaledes stånd av trädgårdsmålla, som grekerna
kallar andrafaxis, bör man mylla ner omkring 1 oktober på ett inte alltför
kallt ställe. Ty om trakten har grymma vintrar, bör man så fröna efter 13
februari och låta den stå kvar på sin plats.
Opievallmo och dill har samma förhållanden för sådd som dansk körvel och andrafaxis.
3.43 För sådd sparris, som lantbrukarna kallar corruda [’vild sparris’ 12],
gör man i ordning frön två år i förväg. Då man myllat ner dem på fet
och gödslad plats efter 13 februari på så sätt, att man i varje liten fåra
strött så mycket frö, som man kan gripa om med tre fingrar, snor de ihop
sig efter ungefär 40 dagar och bildar liksom en enhet. Köksväxtodlarna
kallar dessa små rötter, som blivit så inlindade och sammanflätade, för
sphongeae [svampar]. Efter 24 månader är det lämpligt att föra över dem
till en solig, väl fuktad och gödslad plats. 3.44 Man skall dock göra fåror
en fot [30 cm] från varandra och inte mer än tre fjärdedels [23 cm] fot
djupa, i vilka dessa små ’svampar’ sätts ner på så sätt, att de lätt växer upp,
när man lagt jord ovanpå. På torra platser bör däremot plantorna sättas
vid fårornas botten, så att de liksom hålls kvar som i skålar. På fuktiga
ställen skall de tvärtom placeras högst upp i ryggen på tiltan för att inte
skadas av alltför mycket väta. 3.45 Under första året, när de såtts på det
sättet, bör man bryta av den sparris, som de skickat upp. Ty om du försöker dra upp den helt nerifrån, medan de små rötterna ännu inte är helt
kraftiga, kommer hela den lilla svampen att följa med upp. Följande år
bör man inte plocka av den en och en utan dra upp den helt från roten, ty
om inte det sker, trycker de brutna stjälkarna på rotklumpens ögon och
liksom bländar dem och låter dem inte skjuta fram några nya stjälkar.
Den stjälk, som kommer fram allra sist på hösten, skall man dock inte
ta bort helt och hållet, utan en del av den skall man låta växa och sätta
frö. 3.46 Då det sedan blivit en fröställning, skall man plocka bort själva
fröna och bränna <de torra> stjälkarna, sådana de står där på plats, och
sedan skall alla fåror hackas upp och ogräs tas bort. Därpå skall man
lägga på gödsel eller aska, så att under hela vintern vätska <från denna>
kan rinna med regnen och komma ner till roten. Innan den sedan börjat
skjuta skott på våren, skall jorden bearbetas med en hackgrep, vilket är
ett järnverktyg med två horn, så att dels stängeln kommer upp lättare,
dels roten växer till fylligare, när jorden luckrats upp.
3.47 Roten av rättika planteras rätteligen två gånger om året, i februari,
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då man väntar sig skörd på våren, och i augusti omkring Vulkanusfesten [23 augusti], då man vill ha sen skörd. Den sistnämnda planteringen
anses dock utan tvekan bättre. Skötseln av den består i att den myllas
ner i gödslad och bearbetad jord. Då den sedan växt till sig något, skall
den genast myllas ner med jord. Om den kommer upp ovanför jordytan,
kommer den nämligen att bli hård och svampig.
3.48 Gurka och flaskkurbits kräver mindre skötsel, när det finns tillgång till vatten, ty de är mycket förtjusta i fukt. Om det däremot varit
nödvändigt att så dem på ett torrt ställe, dit det inte går att ordna bevattning, skall man i februari göra ett dike om en och en halv fots [45
cm] djup. Efter 15 mars skall man därefter täcka en tredjedel av fårans
djup med halm och därpå hälla i gödslad jord upp till fårans halva djup,
och när man sedan satt plantorna där, skall man ge dem vatten, ända
tills de kommer upp. Då de därefter börjat växa sig större, skall man
följa efter deras tillväxt genom att fylla på med jord, tills fåran jämnas
ut. Om plantorna skötts på det sättet, kommer de att må ganska bra hela
sommaren utan bevattning och ge frukt med angenämare smak än de,
som blivit vattnade. 3.49 På vattenrika ställen skall emellertid fröna sås
så tidigt som möjligt men inte före 1 mars, så att de kan skolas om efter
vårdagjämningen. Då skall fröna från mitten av flaskkurbitsen sättas
liksom med toppen ner, så att frukten växer ut bättre. De är nämligen
ganska bra till kärl, när de har torkat, såsom kalebasserna från Alexandria. 3.50 Om man däremot skall bereda dem för att säljas som livsmedel,
skall fröet, som tagits från plantans hals, sås med toppen uppåt, så att
dess frukt blir längre och smalare, vilken då givetvis kommer att finna
ett högre pris. Man måste dock se till att inte någon kvinna släpps in till
det ställe, där man planterat gurka eller flaskkurbits, ty genom beröring
med henne avtar tillväxten hos dessa gröna växter. Om hon dessutom har
menstruation, kommer hon till och med att döda de små plantorna redan
genom att titta på dem. 3.51 Gurkan blir späd och mycket angenäm, om
man blöter upp dess frön i mjölk, innan man sår dem. För att den skall
bli sötare gör många detsamma med honungsvatten. Den, som vill ha
mycket tidiga frukter av gurka, bör efter midvintern så dem på gödslad
jord, som östs i korgar, och ge måttligt med väta. Då därefter fröna kommit upp, skall man ställa dem på varma och soliga dagar ute intill huset,
så att de skyddas från all blåst. Under kyla och oväder skall man däremot
föra dem under tak och hålla på med det ända tills vårdagjämningen
inträffat. Sedan skall man gräva ner hela korgarna i marken. Så får man
nämligen mycket tidig skörd. 3.52 Om man har råd till det kan man också
sätta hjul på större kärl, så att det går lättare att ställa ut dem och sedan
åter ta tillbaka dem inomhus. Inte desto mindre bör de dock täckas in
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med glas, så att de tryggt kan sättas ut i solen även på kalla och klara dagar. 3.53 På detta sätt fanns det gurkor hela året åt kejsar Tiberius. Jag har
dock läst hos Bolos från Mende i Egypten, att detta skedde med mindre
möda, då han föreskriver, att man på en solig och gödslad plats i trädgården skall ha i rader omväxlande jättestinkfloka och ’buskbjörnbär’,
därpå efter höstdagjämningen skära av dem lite nedanför jordytan, med
en träspets lossa på märgen i både ’buskbjörnbäret’ och jättestinkflokan,
lägga på gödsel och lägga dit gurkfröna, vilka, när de växer ut, kommer
att gå ihop med ’buskbjörnbäret’ och jättestinkflokan – ty de får inte
näring av sin egen rot utan av moderplantans – samt att en planta, som
’ympats’ på det sättet, ger gurkfrukter även i kyla. Det andra tillfället att
så denna växt är ungefär vid quinquatrusfesten [19–23 mars].
3.54 Kapris växer i de flesta provinser av sig själv på obruten mark, men
om man skall så den i trakter, där det är brist på den, vill den ha en torr
plats, och den platsen bör i förväg omges med ett litet dike, som bör fyllas
med stenar och kalk eller röd lera så att där finns liksom ett bröstvärn,
för att inte stånden av nyssnämnda slag skall kunna bryta sig igenom.
De sprider sig över hela åkern, om de inte hindras av någon skyddande
konstruktion. 3.55 Detta är dock inte olämpligt i sig, ty de kan ju tas bort
med rötterna efteråt, utan snarare på grund av att de har något skadligt
gift i sig och gör jorden ofruktbar med sin saft. Den är nöjd med ingen
eller mycket lätt skötsel, ty den växer sig stark även i övergivna åkrar utan
att odlaren gör något. Den planteras vid båda dagjämningarna.
3.56 En löksäng kräver en oftare bearbetad jord än en som är djupt
bearbetad. Därför bör jorden plöjas upp från 1 november, så att den blir
lucker i vinterns köld och frost, och när 40 dagar har gått, skall den då
först plöjas en gång till, därpå en tredje gång efter 21 dagar, då genast
gödslas samt därpå blandas om jämnt med tvåkloiga hackan och delas
upp i sängar, när man tagit bort alla rötter ur jorden. 3.57 Vid 1 februari
bör man därefter på en klar dag strö ut fröna, och i dem bör man blanda
in lite frö av sommarkyndel, så att man har även den i trädgården. Ty den
är både angenäm att äta grön och i torkat skick inte onyttig till att krydda
maträtter. Löksängen bör dock hackas oftare och förvisso inte mindre än
fyra gånger. Om man vill ha frön av den, skall man sätta stora lökar av
slaget ascalonium [schalottenlök], vilket är det bästa, under februari med
fyra [7,5 cm] eller till och med fem fingerbredders [9 cm] avstånd, och
då de börjat grönska, skall de hackas åtminstone tre gånger. 3.58 Då de
därefter fått stänglar, skall man sätta dit låga liksom bockar och skydda
stänglarnas styvnad. Ty om man inte sätter in käppar tätt på tvären,
liksom vid vinstockar, som ligger på bjälkar, läggs lökarnas fröställningar
omkull av blåsten och allt frö skakas ur. Fröet bör givetvis inte samlas
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in, förrän det börjat mogna och få svart färg. Man bör dock inte heller
tillåta att det blir helt torrt, så att alltsammans faller ut, utan fröhusen
bör ryckas hela och torkas i solen.
3.59 Kålrot och rova har två såtider och samma skötsel som rättika.
Sådden i augusti månad är dock bäst. Ett plogland [1/4 ha] åker kräver
fyra sextarii [2,2 l] av dess frö, men rättikan kräver lite mer än en hemina
[0,27 l] till utöver denna mängd. 3.60 Den som sår dessa växter på sommaren måste ta sig i akt, så att inte under torkan en loppa äter upp de
ännu späda hjärtbladen, när de bryter fram, och för att undvika det bör
man samla damm, som man hittar överallt i bostäderna, eller sot, som
sitter i taken ovanför eldstäderna. Dagen innan man skall så bör detta
blandas med fröna och fuktas med vatten, så att det kan dra till sig vätska
över natt. När fröna blötts upp på detta sätt, kan man strö ut dem på
rätt sätt följande dag. 3.61 De gamla författarna, såsom Demokritos, föreskriver däremot, att alla frön skall behandlas med saften av en växt,
som kallas sedum [fetknopp13], och att man använder den som botemedel
mot skadedjur. Att detta är sant, har erfarenheten lärt mig. Eftersom det
dock inte finns någon riklig tillgång på denna växt, använder jag oftare
nyss nämnda sot och damm och kan med viss framgång bevara plantorna oskadda med hjälp av dem. 3.62 Hyginus anser, att frön av rova bör
blandas ut med den halm, som ligger på tröskplatsen efter tröskningen,
eftersom rovorna blir vackrare, när hård jord undertill inte låter den gå
på djupet. Jag har ofta provat detta men utan resultat, och därför anser
jag att den, liksom rättika och kålrot, bättre sås i bearbetad jord. De
odlare, som är mer samvetsgranna, bevarar ännu den gamla sedvänjan
att, då de sår dessa växter, be till gudarna, att de skall komma upp åt dem
själva och åt grannarna. 3.63 På kalla ställen, där det är risk att höstsådden bränns av frosten på vintern, skall man ordna låga korgar av spön och
lägga knippen av halm ovanpå, och så skydda plantorna från kyla. Där i
varma trakter skadedjur kommit in efter regnen, de som vi kallar uruca
[maskar], grekerna kampai [larver], bör man antingen samla in dessa för
hand eller på morgonen skaka kålplantorna. Ty om de [skadedjuren] fallit ner <på marken>, medan de ännu är stela av nattkylan, kommer de
inte mer att krypa upp i den övre delen av plantorna. 3.64 Det är dock
överflödigt att göra detta om man, som jag sade, före sådden blötte upp
fröna med saften av fetknopp. Ty dessa skadedjur kan inte skada frön
som behandlats så. Men Demokritos försäkrar i den bok, som på grekiska bär titeln Peri antipathon [Om botemedlen], att dessa djur dödas,
om en kvinna, som har menstruation, går tre gånger kring varje säng
med upplöst hår och barfota. Efter detta faller nämligen alla dessa små
maskar ner och dör.
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3.65 Så här långt har jag ansett, att jag borde ge lärdomar om skötseln

av trädgården och förvaltarens plikter. Fastän jag i början av denna framställning ansåg, att han borde vara mycket väl insatt och utbildad i alla
göromål inom lantbruket, så har jag dock, eftersom det ofta händer att
minnet sviker oss om det, som vi har lärt, och flera gånger måste friskas
upp ur skriftliga dokument, nedan tillfogat innehållsförteckningarna på
alla mina böcker, så att det, då så blir nödvändigt, är lätt att finna, vad
man bör söka i varje bok och hur varje syssla bör utföras.
<Här följer så en upprepning av de innehållsförteckningar som inleder varje
bok. Dessa översikter har uteslutits ur översättningen.>

Tolfte boken om lantbruk
Husföreståndarinnan

tolfte boken innehåller följande: Sammanfattning av omsorgen

om hushållet och regler, som husföreståndarinnan bör följa. – Hur förrådsförvaltaren bör behandla förrådet i visthuset. – Vilka och hurudana kärl
densamme bör ställa i ordning för att lagra livsmedel och insaltade produkter. – Hur det blir vinäger av duvet vin. – Hur man gör mättad saltlake.
– Vilka växter som läggs in under de fyra årstiderna och hur. – Hur man
gör kvarg. – Konservering av päron, äpplen och övriga frukter. – Kokning av
havsvatten och sötvatten. – Recept, enligt vilka vin kryddas. – Behandling
av vin. – Om honung och honungsvatten. – Om att bevara ost till husets
behov. – Om att torka äpplen och päron i solen. – Om torra fikon. – Om
att bereda russin. – Om att bereda vinäger på fikon. – Vad som skall förberedas inför vinskörden. – Om åtskilliga slag av kryddor, med vilka vinet
blir mer hållbart. – Om att bereda russinvin. – Om att koka sirap. – Om att
bereda druvmust. – Likaledes om att koka den druvmust, som somliga kallar neapolitansk. – Hur en druvsaft av icke hållbart slag kan bevaras till hög
ålder. – Botemedel för ett vin, som håller på att försämras. – Hur druvsaften
skall botas, om något djur fallit i den och dött. – Hur man gör vin kryddat
med sjölök. – Hur man gör vinäger kryddad med sjölök. – Hur man gör
vin kryddat med malört. – Att tillverka vin kryddat med åbrodd och isop.
– Hur man gör vin på myrten. – Hur man gör lora [eftervin]. – Hur man
förvarar ost med hjälp av druvsaft. – Hur man bereder druvor i burk. – Hur
granatäpplen konserveras. – Hur man bevarar äpplen av slagen Orbiculata,
Cestiana, Melimela och andra. – Inläggning av ålandsrot. – Inläggningar av
ljusa och mörka oliver. – Hur man frigör fruktköttet på oliverna. – Hur man
gör olivolja. – Hur man gör olivolja, som är blandad med druvsaft. – Hur
man gör olja till salvor. – Hur man lägger in rovor och kålrötter. – Hur man
gör senap. – Hur man lägger in rötterna av alexanderloka och palsternacka.
– Hur man gör en grönsakslåda. – Hur man sätter ihop en magmedicin.

Atenaren Xenofon har i den bok, Publius Silvinus, som kallas Om förord
hushållningen, angivit, att äktenskapet av naturen inrättats på så sätt att
man därmed gick in i ett förbund, som inte endast är mycket angenämt
utan även mycket nyttigt för livsföringen. Som även Cicero säger,
Pf.1
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blev nämligen en man förenad med en kvinna i första hand för att
inte människosläktet med tidens gång skulle gå under och därpå
för att ur denna samma förening de dödliga skulle beredas hjälp
och även skydd under ålderdomen. Pf.2 Vidare, när människornas
liv och verksamhet inte, som hos djuren, skulle ske i det fria och i
skogarna utan hemma under tak, blev det nödvändigt, att den ene
vistades ute under bar himmel för att med arbete och flit skaffa
ihop det, som skulle tas in i husen. Det var nämligen nödvändigt
att odla jorden, segla eller ägna sig åt något annat yrke för att få
några resurser. Pf.3 Då det man samlat ihop var lagrat inomhus,
borde det dock finnas en annan, som dels höll vakt över det som
lagrats, dels gjorde de göromål, som borde skötas inomhus. Ty dels
behövde den skördade avkastningen och de andra livsmedlen skydd
av tak, dels måste man bevara inom lås avkastningen och tillväxten
hos får och andra husdjur och på samma sätt även de andra nyttigheter, av vilka människosläktet antingen livnärs eller utvecklas.
Pf.4 Då därför det, som jag förut nämnt, krävde både arbetsinsats
och noggrannhet och det, som borde bevaras inomhus, skaffades
utomhus med inte ringa möda, är med rätta, som jag sade, kvinnans natur anpassad till en noggrann skötsel av hemmet, mannens
till verksamhet utomhus och på främmande platser. Därför har
en gudom ålagt mannen att uthärda hetta och kyla liksom även
resor och mödor i fredliga och krigiska sammanhang, alltså inom
lantbruk och krigstjänst. Pf.5 Åt kvinnan har gudomen däremot
överlämnat omsorgen om husliga bestyr, eftersom den gjort henne
olämplig att sköta alla de nyssnämnda göromålen, och eftersom den
hade bestämt detta kön till vakt och noggrannhet, gjorde den det
därför mera räddhågat än mankönet, ty rädsla är en starkt bidragande faktor till att man är en noggrann bevakare. Pf.6 Eftersom
det å andra sidan var nödvändigt för dem, som sökte sitt byte utomhus i öppen terräng, att skydda sig mot fiender, gjorde gudomen
mannen djärvare än kvinnan. Eftersom det sedan för det, som man
skaffat sig, var lika stort behov av gott minne och noggrannhet på
båda håll, gav gudomen kvinnan inte mindre äganderätt till detta
än den gav mannen. Slutligen, eftersom en enda persons natur inte
kunde behärska alla nyttiga saker, ville den att den ene skulle vara
i behov av den andre, eftersom det som den ene saknar ofta finns
tillgängligt hos den andre.1
Pf.7 Så här diskuterade Xenofon i Om hushållningen och efter honom

Cicero, som översatte honom till latin, och det på ett mycket nyttigt sätt.
Ty både hos grekerna och senare hos romarna var ända till våra fäders tid

bok 12.pf.8–12.1.3

1 331 2

hushållsarbetet i huvudsak något för kvinnorna, medan familjefäderna
drog sig tillbaka till sina gemak liksom till vila från verksamheten ute
i samhället, i det de lade ifrån sig alla sina dagliga bekymmer. Ty det
rådde den största hänsyn blandad med endräkt och noggrannhet, och
den vackraste kvinna drevs av en iver att göra mannens insatser ännu
större och bättre genom sin omsorg på sitt håll. Pf.8 Det fanns ingenting
delat i hushållet, ingenting som antingen mannen eller kvinnan kunde
säga tillhörde just hans eller hennes rätt, utan båda samarbetade till det
gemensamma, så att kvinnans flit räknades som jämbördig med mannens verksamhet i samhället. Därför fanns där inte heller så mycket att
göra för förvaltaren eller husföreståndarinnan, eftersom ägarparet själva
dagligen såg till och skötte sina göromål. Pf.9 Nu däremot, när de flesta
kvinnor ger sig hän åt lyx och lättja, så att de inte ens värdigas spinna ull
utan hemgjorda plagg ringaktas och av en förvänd lusta de plagg behagar
mest, som köps för mycket pengar eller hela förmögenheter, är det inte
ägnat att förvåna, att dessa kvinnor tyngs av omsorgen om lantgården
och dess tillbehör och anser det för en mycket tarvlig sysselsättning att
vistas på lantgården några få dagar.
Pf.10 Då därför de sabinska och romerska familjemödrarnas seder
inte blott avtagit utan till och med gått under, har i stället ett arbetsområde tillkommit för en husföreståndarinna, som skall sköta husmoderns
sysslor, eftersom ju även förvaltarna har trätt i godsägarnas ställe, vilka
fordom enligt gammal sed inte blott odlade utan även bodde på lantgårdarna. För att inte tyckas i otid ha åtagit mig arbetet att som en censor
klandra våra tiders seder skall jag dock nu gå igenom vad husföreståndarinnan har för åligganden.

1. Regler, som husföreståndarinnan
skall följa
1.1 För att följa samma ordning, som jag börjat på i förra boken, så bör hon

vara ung, alltså inte alltför ung, av samma anledningar som jag anförde
angående förvaltarens ålder, och vidare av god hälsa och varken ful eller alltför vacker. En medfödd styrka kommer att tåla både nattvak och
andra påfrestningar. Om hon är ful, väcker hon avsmak hos sin sambo,
och alltför stor skönhet gör honom försumlig. 1.2 Därför måste man se
till att man får en förvaltare, som varken strövar omkring och är avogt
inställd mot sin sambo eller återigen är sysslolös i deras bostad och bara
ligger i famnen på kvinnan.
Inte endast detta, som jag nu sagt, måste man dock se till beträffande
husföreståndarinnan. 1.3 För det första måste man nämligen beakta om
hon är avhållsam beträffande vin, mat, vidskepelse, sömn och karlar och
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vara noga med att hon lägger sig vinn om vad hon bör komma ihåg nu
och vad hon bör se upp med i framtiden, så att hon har ungefär samma
seder som jag föreskrivit beträffande förvaltaren, eftersom ju det mesta
bör vara likadant hos man och kvinna. Vidare bör hon se till att lika
mycket undvika misstag som hoppas på belöning för gott arbete och även
se till att förvaltaren behöver göra så lite som möjligt inomhus, han som
dels på morgonen skall gå ut med husfolket, dels först i skymningen trött
återvända efter dagens arbete. 1.4 Likväl tar man inte bort ansvaret för
inomhusarbetet från förvaltaren, när man inrättar en funktion som husföreståndarinna, utan man underlättar hans arbete genom att ge honom
en medhjälpare. De göromål, som förekommer inomhus, skall dock inte
helt lämnas till kvinnans ansvar, utan de skall överlämnas åt henne på så
sätt, att de då och då övervakas av förvaltarens ögon. Husföreståndarinnan blir noggrannare, om hon kommer ihåg att det finns en, som hon
ofta skall lämna redovisning till.
1.5 Vidare måste hon vara övertygad om att hon bör vara hemma i huset antingen hela tiden eller åtminstone så mycket som möjligt. De slavar,
som skall göra något ute, skall hon skicka ut, men dem, som syns skola ta
itu med någonting i huset, skall hon hålla innanför väggarna och se till, så
att inte dagens arbetspass förstörs av att de är försumliga. Det, som förs
in, skall hon noggrant kontrollera, så att det inte är av dålig kvalitet, och
sedan ta emot det som är undersökt och befunnet oskadat. Vidare skall
hon skilja ut det, som skall konsumeras direkt, och lägga undan det, som
kan sparas, så att inte ett års förbrukning går åt på en månad. 1.6 Om
någon av gårdsfolket börjar angripas av sjukdom, skall hon se till att han
får så god vård som möjligt. Ty av en sådan omsorg kommer välvilja och
även lydnad, ty de, som blivit friska, är ivriga att arbeta ännu trognare än
förut, när de blivit väl omskötta under sjukdomen.
2.1 Dessutom skall hon också komma ihåg, att det, som lagras, skall
läggas in på lämpliga och hälsosamma platser så att det inte tar någon
skada. Ty ingenting skall man lägga mera vikt vid än på att förbereda
förvaringsplatser, där varje sak skall läggas och sedan tas fram, när den
behövs. Hur dessa utrymmen bör vara beskaffade, behandlade jag både
i första boken, när jag talade om dispositionen av lantgården, och i den
elfte, när jag talade om förvaltaren. 2.2 Det blir dock inte långrandigt att
i korthet presentera det även nu. Det rum, som är högst upp, skall nämligen innehålla de värdefullaste kärlen och kläderna, en torr och fuktfri
lada anses lämplig för spannmål, en kall lada lämpar sig med fördel för
vin, en som är väl belyst är bra för ömtåligt husgeråd och sådana arbeten,
som kräver mycket ljus. 2.3 Sedan förvaringsplatser gjorts i ordning, skall
hon lägga varje sak för sig efter grupper och somligt till och med efter
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sorter, så att man desto lättare kan ta fram något, när behovet så kräver.
Ty det finns ett gammalt ordspråk: Det leder säkrast till fattigdom att
man inte kan använda något, som man behöver, därför att man inte vet,
var det ligger slängt, som man behöver. Därför är i familjehushållet slarv
mer arbetskrävande än noggrannhet.
2.4 Vem vill väl betvivla, att det inte finns något vackrare i alla livets
upplägg än reda och ordning, något som man ofta kan se även vid teaterspel. Ty när en kör av sångare inte stämmer med försångarens tonart
eller rytm, tycks den för åhörarna sjunga något skärande och oordnat,
men när den stämmer med en viss rytm och takt liksom i en sammansvärjning och är samsjungna, kommer ur en sådan rösternas enighet inte
bara något angenämt och ljuvt för sångarna själva utan åskådarna och
åhörarna blir också tjusade av en angenäm njutning. 2.5 Vidare kan i en
krigshär varken soldaten eller befälhavaren göra något utan ordning och
reda, eftersom den beväpnade hindrar den vapenfrie, ryttaren fotsoldaten, trossen ryttarna, om de är blandade. Samma princip med planering
och ordning gäller även ombord på fartyg. Ty när det blivit storm och
fartyget är rätt anordnat, tar varje besättningsman utan fruktan fram ett
redskap, som är placerat på rätt plats, när styrmannen begär detta. 2.6
Om nu detta är så betydelsefullt på teatern, i hären eller på sjön, råder
det inget tvivel om att husföreståndarinnans arbete kräver ordning och
reda bland de saker, som hon har hand om. Dels bedömer man ju lättare
varje artikel, när den ligger på rätt plats, och om något är borta uppmanar oss själva tomrummet att söka det som fattas. Om vidare något skall
ombesörjas eller rättas till, så ser man det lättare, när man går igenom
det i tur och ordning. Om allt detta låter Marcus Cicero, efter mönster
av Xenofon i verket Om hushållningen, Ischomachus säga följande som
svar på Sokrates’ frågor:
3.1 När vi gjort i ordning lämpliga utrymmen, började vi fördela

redskap och husgeråd. Först tog vi undan det, som vi brukar använda vid gudstjänsterna, därefter kvinnokläder, som hör till festdagar, därpå männens utrustning till krig, vidare prydnader för
högtidsdagar och likaså skodon, som passar båda könen. Sedan
lades rustningar och vapen för sig och åt andra sidan det, som
vi använder till att spinna ull. 3.2 Sedan staplades de kärl, som
krävs för matlagning, därpå de, som har att göra med tvätt och
med prydnad, och de, som har att göra med det dagliga bordet
och måltiderna. Av detta lades därefter det för sig, som vi använder dagligen, och det för sig, som kommer fram varje månad, och
även det, som endast används en gång om året, delade vi i två delar,
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ty på det sättet är det inte så osäkert vilket utfallet blir. 3.3 Då
vi delat upp allt detta, lade vi varje del på sin plats. Därpå överlämnade vi det, som tjänarna använder dagligen, det som har att
göra med ullberedningen samt tillagningen och konserveringen av
livsmedel, till dem, som brukar använda det, visade, var de skulle
lägga det, och gav dem förhållningsorder om att det skulle vara i
tryggt förvar. 3.4 Det vi använder vid festdagar, när det kommer
gäster eller till andra sällsynta ändamål, det överlämnade vi däremot åt köksmästaren, visade på platserna för alltsammans, förde
över allt till honom, skrev upp det på honom, när vi överfört det,
samt förmanade honom att hålla reda på varifrån han skulle ta det,
när det behövdes, att komma ihåg och skriva upp vad, när och till
vem han lämnat ut något samt att lägga det tillbaka på rätt plats,
när han fått det tillbaka.2
3.5 De gamle har alltså genom Ischomachus’ mun givit oss dessa regler

för flit och noggrannhet, som vi nu för vidare till husföreståndarinnan.
Likväl bör hon inte enbart ägna sig åt att se till att hålla inlåst det hon
tagit emot, när det förts till huset, utan hon skall därefter se till och
beakta, att något husgeråd eller klädesplagg, som lagts in, inte förstörs
av att ligga oanvänt eller att något livsmedel eller någon annan förnödenhet inte fördärvas på grund av hennes slarv och försumlighet. 3.6 Under
regniga dagar eller när, på grund av kyla och frost, en kvinna inte kan
uträtta något lantbruksarbete utomhus, skall hon se till att ägna sig åt
ullspinning och att det finns ull förberedd och kardad, så att hon lättare
kan uppnå och fullgöra sitt rätta dagsverke vid vävstolen. Det är nämligen inte skadligt om kläderna för henne själv, utearbetarna och de andra
betrodda tjänarna i hushållet är tillverkade på gården, så att husbondens
kalkyler inte belastas så mycket.
3.7 Hon skall även ständigt beakta följande, nämligen att, när gårdsfolket redan lämnat byggnaderna, söka efter dem som bör arbeta utomhus. Om då någon, vilket händer, dragit sig undan hennes sambos uppmärksamhet och dröjt sig kvar inomhus, skall hon fråga efter orsaken
till att han hållit sig undan och ta reda på om han stannat kvar hindrad
av sjukdom eller gömt sig kvar av lättja, och om hon märker, att det är
till och med en föregiven sjukdom, skall hon utan tvekan föra honom
till sjukstugan. Det är nämligen bättre att någon, som blivit uttröttad av
arbete, får vila sig en eller annan dag under uppsikt än att han ansträngs
av för mycket arbete och tar verklig skada.
3.8 Slutligen skall hon vara på samma ställe så lite som möjligt, ty
hennes uppgift är inte stillasittande, utan än skall hon gå till vävstolen
och, om hon vet bättre, undervisa den, som arbetar, om inte, själv lära
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sig av den, som kan mera. Än skall hon se till dem, som gör i ordning
maten åt husfolket, och se till att köket, ladugårdarna och inhägnaderna
görs rena, och vidare ofta öppna sjukrummen och befria dem från orenligheter, även om de är tomma på sjuklingar, så att de, då så erfordras,
erbjuds åt de sjuka i gott skick och är hälsosamma. 3.9 Hon skall också
se till köksmästarna och källarföreståndarna, när de sköter om något
eller vill gardera sig mot något, och likaså vara med herdarna, när de
samlar in avkastningen i fähusen eller låter ungarna av får och andra djur
dia. Vidare skall hon absolut vara med vid fårklippningarna och noga
ta hand om ullen samt räkna in fällarna efter antalet djur. Vidare skall
hon vara med dem, som arbetar i bostaden, så att de tar fram husgerådet, gnider och polerar kopparsakerna och befriar dem från ärg samt
överlämnar det andra, som behöver repareras, till hantverkarna för lagning. 3.10 Då allt detta ställts i ordning, tror jag till sist, att hela denna
uppdelning inte gagnar någonting till, om inte, som jag sade, förvaltaren
då och då, någon gång likväl även husbonden eller husmodern, ser till
och kontrollerar, att den upprättade ordningen bevaras. Detta iakttas
alltid även i stater med goda seder, vars främsta och bästa inte ansåg
det tillräckligt att ha goda lagar, om de inte även utsåg mycket omsorgsfulla medborgare till väktare av dessa, vilka grekerna kallar nomofylakes
[lagens väktare]. 3.11 Dessas plikt var det att hedra dem, som lydde lagarna, med beröm och ärebetygelser men att straffa dem, som inte lydde.
Detta gör numera ämbetsmännen, när de i sin dagliga domargärning
skyddar lagarnas giltighet.
Det må vara nog sagt i allmänhet om vad husföreståndarinnan skall
sköta.
4.1 Nu skall jag ge råd om övriga saker, som jag hoppade över i föregående

böcker, eftersom de sparades till avsnittet om husföreståndarinnans plikter. För att följa någon ordning skall jag börja på våren, eftersom man då,
när den tidiga sådden och sådden av tremånadersgrödan är färdiga, har
tid ledig att utföra det som jag skall lära ut i det följande.
4.2 Vi har fått höra, att omsorgen om de mindre sakerna i hushållet inte var främmande för de karthagiska och grekiska författarna och
inte heller de romerska. Ty varken karthagerna Mago och Hamilkar,
vilka de föga okända författarna av grekisk stam Mnasias och Paxamos
tycks ha följt efter, eller i senare tid några av vårt folk, sedan de blivit
fria från krigen, har ansett det ovärdigt att ägna någon uppmärksamhet
åt människans uppehälle, såsom Marcus Ambivius och Marcus Licinius samt därefter Gaius Matius, som intresserade sig för att med sina
råd understödja bagarens, kockens och även källarförvaltarens arbete.
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4.3 Alla dessa föredrog dock att den, som åtagit sig att syssla med detta,

bör vara avhållsam och behärskad, eftersom allt kommer an på att drycker
eller matvaror inte hanteras av andra än de kyska eller åtminstone av
dem, som är mest avhållsamma från sexuella övningar. Om en man eller kvinna ägnat sig åt sådana, bör de tvätta sig i en flod eller i rinnande
vatten, innan de befattar sig med livsmedel. På grund av detta behöver
de som hjälp en pojke eller en jungfru, som kan ta fram det, som behövs.
4.4 Efter detta råd föreskriver de, att plats och lämpliga kärl skall förberedas för det som saltats in. Platsen bör vetta från solen och vara så
sval och torr som möjligt, så att livsmedlen inte möglar under lagringen.
Kärlen kan vara av lera eller glas, hellre många än stora, och somliga ordentligt tjärade, andra dock rena, alltefter vad villkoren för inläggningen
kräver. 4.5 Dessa kärl bör medvetet göras med vid öppning och lika breda
ända ner till botten, inte formade som bukiga baljor, så att, när man tagit
upp det inlagda till användning, allt det resterande trycks ner till botten
av lika stor tyngd, eftersom födoämnena bevaras oskadade, av att de inte
flyter omkring utan alltid ligger nersänkta i lag. Detta kan knappast ske
i buken på en bukig kruka, på grund av dess ojämna form. Dock behövs
till detta särskilt vinäger och mättad saltlake, och dessa tillreds på följande sätt:

5. Duvet vin blir surare
kap. 5

5.1 Till 48 sextarii [26 l] ett skålpund [327 g] jäst, ett fjärdedels skålpund
[80 g] torra fikon, en sextarius [0,55 l] salt. Riv ihop detta, tillsätt där
efter en fjärdedels sextarius [1,4 dl] honung, späd ut det med vinäger samt
blanda därpå ut det i det mått jag sade. Somliga tillsätter fyra sextarii
[2,2 l] rostat korn, 40 varma valnötter och ett halvt skålpund [160 g] färsk
mynta till samma mängd. 5.2 En del hettar upp klumpar av järn, så att de
ser ut som eld, och släpper ner dem i samma mängd, och sedan tar de ur
nötterna på fem eller sex pinjekottar, tänder eld på de tomma skalen och
släpper ner dem brinnande i samma ställe. Andra åter gör på samma sätt
med brinnande grankottar.

6. Om mättad saltlake
kap. 6

6.1 Gör mättad saltlake på följande sätt: Ställ en stor kruka med så vid

öppning som möjligt i den del av gården, som får mest sol. Fyll krukan
med regnvatten – detta är nämligen mest lämpat för detta ändamål – eller, om det inte finns tillgång till regnvatten, åtminstone källvatten med
mycket söt smak. Lägg sedan i en korg av tåg eller säv, som skall fyllas
med vitt salt, för att saltlaken skall bli desto ljusare. Man kommer att se
detta salt smälta under några dagar, och av det förstår man att saltlaken
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ännu inte är mogen. 6.2 Fyll då och då på mer salt, ända tills det blir kvar
helt i korgen och inte längre minskar. Då man märker detta, vet man,
att saltlaken har sin rätta mättnad, och om man vill göra mera så häller
man över denna sats i väl tjärade kärl och förvarar den övertäckt i solen.
Solens kraft tar nämligen bort allt mögel och ger en god lukt. Det finns
också ett annat sätt att prova, om saltlaken är färdig, ty om man släpper
ner en bit söt ost i den, vet man att laken ännu är rå, om ostbiten sjunker,
men om osten flyter, är laken färdig.

7. Vilka kryddväxter man bör samla in
7.1 Då detta är färdigt bör man omkring vårdagjämningen samla in

kryddväxter till användning och förvaring: broccoli, kål, kapris, stjälkar
av selleri [eller persilja], vinruta, blomma av alexanderloka med sin stjälk,
innan den kommer fram ur sin knopp, och likaså blomma av jättestinkfloka med sin stjälk innan den slagit ut, så späd som möjligt, knoppande
blomma av morot eller vildmorot med sin stjälk, röd hundrova, sparris,
stickmyrten, djävulsdruva, fetknopp, polejmynta, stenkyndel, åkerrättika, strandsilja och stjälken av den, som kallas miluinus pes [slöjsilja],
och även den späda stjälken av fänkål. 7.2 Alla dessa förvaras lämpligen i
samma lag, nämligen två delar vinäger och en tredje del mättad saltlake.
Röd hundrova, stickmyrten, djävulsdruva, sparris, åkerrättika, morot,
stenkyndel och strandsilja läggs däremot var för sig i kar, strös över med
salt och ställs i skuggan i två dagar, medan de saftar sig. Om de därefter
bildat så mycket vätska, att de kan sköljas av i sitt eget spad, 7.3 i annat fall
sedan att man slagit på mättad saltlake, spolas de av och saften pressas
ur med en pålagd tyngd. Därefter läggs de var och en i skilda kärl och
den lag, som efter vad jag förut sade består av två delar vinäger och en del
mättad saltlake, hälls på och en propp av torr fänkål, som plockats under
vinskörden året innan, sätts i så att den trycker ner örterna och lagen går
ända upp till högsta kanten på kärlet.
7.4 Då man plockat alexanderloka, jättestinkfloka och fänkål, skall
man lägga den inomhus, medan den vissnar. Ta därefter bort alla blad
och all ’bark’ från stänglarna. Om stjälkarna är tjockare än tummen,
skall man skära loss dem och dela dem i två delar med en träkniv. Själva
blommorna skall man lägga isär, så att de inte blir för stora, dela upp dem
och lägga dem på kärl på det viset. Därpå skall man hälla på den lag, som
jag nämnt ovan, tillsätta ett par små rötter av ’stinkfloka’, som grekerna
kallar silfion, och därpå täcka den med en propp av torr fänkål, så att
lagen täcker det som lagts in. 7.5 Broccoli, kål, kapris, slöjsilja, polejmynta
och fetknopp skall man torka i flera dagar under tak, tills de vissnar, och
därefter lägga in på samma sätt som jättestinkfloka.
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Vinruta, sommarkyndel, ’kyndel’3
Det finns de, som lägger vinruta i enbart mättad saltlake utan vinäger
och, då den därefter skall användas, sköljer de av den med vatten eller
till och med vin, häller på olja och använder den. På detta sätt kan med
fördel även färsk sommarkyndel och likaså färsk ’kyndel’ förvaras.

8. Beredning av kvarg
kap. 8

8.1 Gör kvarg på följande sätt: Ta en ny kruka och borra hål i den vid

botten. Stoppa sedan igen hålet du har gjort med en propp av trä, fyll
kärlet med så färsk fårmjölk 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 ändarna av knippena sticker upp.
8.2 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 dagar till har gått, släpper du ut vätskan, så
som jag sagt ovan, tar bort knippena med kryddor och kastar dem. Strö
sedan lite torr kryddtimjan och torr sommarkyndel över mjölken och
tillsätt finskuren purjolök, 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>. Öppna inte kärlet, förrän du skall använda osten.

Ett annat sätt
8.3 Det finns de som, när de har samlat in sådd eller till och med vild

bitterkrassing, torkar denna i skuggan och sedan blöter upp dess blad,
sedan stjälkarna avlägsnats, en dag och en natt i saltlake, pressar ur vätskan, blandar den i mjölk utan ytterligare kryddor och tillsätter så mycket
salt, som de anser lämpligt. Därefter gör de det övriga, som jag beskrivit
ovan.

Åter ett annat sätt

Åtskilliga blandar färska blad av bitterkrassing med söt mjölk i en kruka
och släpper ut vätskan efter tre dagar, så som jag föreskrivit. Sedan samlar de färsk sommarkyndel och sätter till den och vidare torra frön av
koriander, dill, kryddtimjan och selleri [eller persilja], som stötts ordentligt tillsammans. De blandar i väl renat och siktat salt och gör det övriga
på samma sätt som ovan.

9. Inläggning av sallat
kap. 9

9.1 Stånd av sallat, som gjorts rena nerifrån tills det syns späda blad,

bör man salta in i ett kar och låta ligga en dag och en natt, tills de släpper ifrån sig saltlake, och därefter skölja ur saltlaken, trycka ur vätskan
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och låta dem ligga utbredda på galler, medan de torkar. Sedan skall man
strö över torkad dill och fänkål samt stöta lite vinruta och purjolök och
blanda i det. Sedan skall man lägga de torkade stånden på ett sådant
sätt, att hela gröna ögonbönor läggs in mellan dem, och även dessa bör
man dessförinnan blöta upp en dag och en natt i mättad saltlake. 9.2 Då
dessa torkats på liknande sätt, skall de läggas in tillsammans med knippena av sallat och en lag slås över, som består av två delar vinäger och en
del saltlake. Med en torr propp, gjord av fänkålsstjälkar, skall den sedan
tryckas ihop, så att lagen står över innehållet. För att detta skall ske, bör
den, som har denna uppgift, ofta ösa över lagen och inte låta det insaltade
torka men också tvätta av kärlen med en ren svamp på utsidan och kyla
av dem med så färskt källvatten som möjligt.

Cikoria och sydcikoria 4
9.3 På liknande sätt som sallat bör man lägga in cikoria, sydcikoria och

skott av björnbär och likaså skott av kryddtimjan, sommarkyndel och
grekisk oregano samt det späda gröna av åkerrättika.
Detta, som beskrivits ovan, läggs dock in på våren. 10.1 Nu skall jag
ge råd om det, som bör samlas och läggas in under sommaren omkring
skördetiden eller när skörden är färdig.

Inläggning av lök
Välj ’pompejansk lök’, ’ascalonialök’ eller också enkel ’marsisk’ lök, som
bönderna kallar unio [’pärllök’]5. Den sistnämnda är den som inte har
slagit ut eller fått sidolökar som bihang. 10.2 Torka denna först i solen, låt
den därpå svalna i skuggan och lägg den därpå i en kruka med kryddtimjan eller sommarkyndel i botten. Häll på en lag, som består av tre delar
vinäger och en del saltlake, och lägg på en knippa sommarkyndel, så att
löken trycks ner i lagen. Då den sugit åt sig vätska, måste kärlet fyllas på
med samma blandning.
Vid samma tid lägger man också in bär av körsbärskornell, onyxfärgade plommon, slånbär och även olika slags päron och äpplen.

Att lägga in bär av
körsbärskornell och plommon
10.3 Bär av körsbärskornell, som man vill använda i stället för oliver, och

likaså slånbär och onyxfärgade plommon skall plockas, medan de ännu
är fasta och inte alltför mogna, dock inte heller alltför kartiga. Därefter
skall de torkas i skuggan en dag. Därefter skall man blanda lika delar
vinäger och must eller druvmust och hälla på. Det är dock lämpligt att
tillsätta lite salt, så att inte det blir några små larver eller andra djur <i
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inläggningen>. De håller sig även bättre, om man blandar två delar must
med en del vinäger.

Inläggning av päron,
äpplen och övriga frukter
10.4 Då man har plockat päron av slagen Dolabella, Crustumina, Regia,

Veneria, Volema, Naeviana, Laterisiana, Decimiana, Laurea, Myrapia och
Purpurea, omogna men inte helt kartiga, skall man granska dem noga, så
att de är hela utan fel eller maskhål. Sedan skall man lägga dem i ett tjärat lerkärl och fylla detta med russinvin eller druvmust, så att alla frukter
ligger nere i vätskan. Sätt därefter på ett lock och gipsa.
10.5 Överhuvud har jag ansett, att jag måste ge det allmänna rådet att
det inte finns något slags frukt, som inte kan läggas in i honung. Därför,
eftersom detta ibland är mycket hälsosamt för de sjuka, menar jag, att
man skall spara till och med bara några få frukter i honung men åtskilda
efter olika slag, ty om man blandar ihop dem, kommer de olika slagen
att förstöra varandra.

Om att skatta bikuporna
10.6 Eftersom jag nu så lämpligt nämnde honungen, skall man vid denna

samma tid skatta bikuporna och göra honung och vax, vilket jag redan
talat om i nionde boken. Nu begär jag ingen annan insats av husföreståndarinnan än att hon finns med bland dem, som arbetar med detta, och
tar hand om avkastningen.

11. Om att göra honungsvatten och
vatten sötat med honung
kap. 11

11.1 Då man dock vid samma tid bör lagra undan honungsvatten och
likaså vatten sötat med honung för längre tids lagring, bör man komma
ihåg att, när man tagit ur andra omgången honung ur vaxkakorna, vaxet
genast skall delas sönder i små bitar och blötas upp med källvatten eller
regnvatten. Vattnet skall sedan pressas ur, silas, hällas i ett kärl av bly och
kokas. All orenhet skall tas bort med skummet. Då det kokat ihop och
blivit så tjockt som druvmust, skall det kylas och slås på väl tjärade krus.
11.2 Somliga använder detta honungsvatten i stället för honungssötat vatten, många även i stället för druvmust, när de lägger in oliver, och jag anser
det mer lämpat för detta sistnämnda, eftersom det har en grövre smak.
Det kan inte heller vara till gagn för sjuklingar i stället för honungssötat
vatten, eftersom det för med sig uppsvälld mage och buk, om man dricker
det. Därför skall det förvaras för sig och användas till inläggningar samt
honungssötat vatten göras för sig av förstklassig honung.
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Om att göra vatten sötat med honung
12.1 Detta görs dock inte på bara ett sätt. Ty somliga fyller regnvatten på

kärl många år i förväg och låter dem ligga ute i solen, och då de därefter
flera gånger fört över vattnet till andra kärl och silat det – ty hur många
gånger man än häller över det efter en lång tids lagring påträffar man
ändå en sorts fällning, lik drägg, nere på botten – blandar de en sextarius
[0,55 l] gammalt vatten med ett skålpund [327 g] honung. 12.2 Åtskilliga,
som vill göra smaken mindre söt, blandar ut en sextarius [0,55 l] vatten
med tre fjärdedels skålpund [240 g] honung, och när de fyllt ett krus
med denna blandning och gipsat det, låter de det ligga 40 dagar i solen
omkring <stjärnbilden> Lilla hundens uppgång. Först därefter lägger de
in den i ett magasin, dit det kommer rök.

kap. 12

Ett annat sätt
12.3 Många, som inte bryr sig om att låta regnvatten bli gammalt, tar

nytt regnvatten och kokar ihop det till en fjärdedel. Då det sedan svalnat, blandar de, om de vill göra ett mildare honungsvatten, en sextarius
[0,55 l] honung i två sextarii [1,1 l] vatten, eller om de vill ha ett bittrare,
tre fjärdedels skålpund [240 g] honung i en sextarius [0,55 l] vatten. Då
de tillagat blandningen i dessa proportioner, häller de den i ett krus och
låter det ligga i solen i 40 dagar. Därpå lägger de kruset i ett förråd, som
det kommer upp rök i.

13. Om att förvara ost till bruk i hushållet
13.1 Till att göra i ordning ost för användning i hushållet är detta [alltså

sommartiden eller omedelbart efter spannmålsskörden] den mest lämpliga tiden, eftersom dels osten släpper ifrån sig minst vätska, dels det vid
denna sena årstid, då det finns endast obetydligt med mjölk, inte är så
lämpligt att inkräkta på dagsverkena genom att föra lantbruksprodukter
till torgs, och det, som man för dit, ofta förstörs av att surna på grund
av värmen. Därför är det bättre att just vid denna tid bereda ost till användning. Att göra den så väl som möjligt är dock fårherdens uppgift, för
vilken jag i sjunde boken gav förhållningsorder, som han bör följa.

Hur trädgårdsportlak och
strandsilja bevaras
13.2 Det finns också vissa växter, som man kan lägga in, när tiden för

vinskörden närmar sig, såsom trädgårdsportlak och holus cordum [den
sena grönsaken], som somliga kallar odlad strandsilja. Dessa växter görs
ordentligt rena och breds ut i skuggan, och därefter på fjärde dagen strör
man salt i botten av några lerkrukor, lägger dit slagen särskilt var för sig,
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häller på vinäger och sedan återigen salt. Ty det passar inte med saltlake
till dessa växter.

14. Om att torka äpplen och päron i solen
kap. 14

14 Vid denna samma tid eller också i början av augusti väljer man äpplen

och päron med mycket söt smak, när de är måttligt mogna, delar dem i
två eller tre delar med en träkniv eller en benkniv och lägger dem i solen,
tills de torkar. Om det finns gott om dem, är de ett viktigt inslag i livsmedlen för lantarbetarna under vintern, ty de tjänar som sovel precis som
fikon, vilka, när de lagts in torkade, är ett viktigt inslag i lantbrukarnas
kost under vintern.

15. Om att torka fikon
kap. 15

15.1 Fikonen bör dock inte samlas vare sig alltför gamla eller alltför omog-

na, och de bör läggas ut på det ställe, som får sol hela dagen. Man skall
dock sätta ner stolpar fyra fot [1,2 m] från varandra och förbinda dem
med ribbor, och därefter lägger man på dessa ramar upp vassrör, så att de
kommer två fot [60 cm] från marken, så att fikonen inte kan dra till sig
den fukt, som marken ger ifrån sig nattetid. Sedan lägger man på fikonen
och lägger sådana galler som herdarna använder, flätade av halm, starr
eller ormbunke, på båda sidor slätt på marken, så att de, när solen går ner,
kan resas upp och luta sig emot varandra som ett skärmtak på en koja och
så skydda fikonen, som håller på att torka, för dagg och ibland för regn.
Båda dessa saker förstör nämligen denna frukt. 15.2 Då de därpå torkat,
skall man vid middagstid lägga de varma fikonen i väl tjärade tunnor och
trampa till dem ordentligt, sedan man dock lagt torr fänkål i botten och
en gång till ovanpå, när kärlet är fullt. Dessa kärl skall man genast sätta
lock på och smörja samt lägga i ett mycket torrt förråd, så att fikonen
håller sig bättre.

Ett annat sätt
15.3 Somliga tar bort skaften på fikonen, när de plockats, och breder ut

dem i solen. Då de därpå torkat något lite men innan de blivit hårda,
samlar de ihop dem i kärl av lera eller sten, trampar till dem ordentligt
med rena fötter till en sorts mjöl och sätter till torkad sesam med anis
från Egypten och frön av fänkål och spiskummin. 15.4 Då de trampat till
detta ordentligt och blandat hela massan av sönderdelade fikon, vecklar
de in små klumpar av detta i fikonlöv, binder om klumparna med tåg
eller vilken ört som helst, lägger dem i korgar och låter dem torka. Då
de därefter torkat ordentligt, lägger de dem i tjärade kärl. Åtskilliga lägger denna fikonmassa för sig självt i tunnor utan tjära, smörjer kärlen
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och torkar dem i köket eller ugnen, för att all fukt skall kokas ur desto
snabbare. Då det torkat så, lägger de upp det i förrådet, och då de skall
använda det, slår de sönder kärlet, ty den hårda massan av fikon kan de
inte få ur på något annat sätt. 15.5 Andra tar alla de fetaste fikonen färska,
delar dem med en träkniv eller med fingrarna, breder ut dem så och låter
dem mjukna i solen. Då de sedan torkat ordentligt, samlar de ihop dem
mitt på dagen, då de är mjuka av solvärmen, lägger ihop dem och trycker
till, som man brukar i Afrika och Spanien, och får dem då att se ut som
stjärnor, blommor eller bröd. Sedan torkar de dem igen i solen och lägger
dem därpå i krukor.

16. Om russin
16.1 Druvorna kräver en liknande omsorg. Man bör plocka sådana med

mycket söt smak, ljus färg och stora men inte täta klasar, när månen är
i avtagande, vid torrt och klart väder och efter femte timmen på dagen
samt lägga dem en liten stund på bord, så att de inte med sin egen tyngd
trycker varandra och skadas. Därefter är det lämpligt att man i en kopparkittel eller en rymlig ny kittel av lergods värmer förberedd lut av aska
efter vinstockar. Då den är het, skall man tillsätta lite olja av så god
kvalitet som möjligt och röra om. Därpå skall man sänka ner klasarna,
hopbundna två eller tre tillsammans beroende på storleken, och låta dem
vara där tills de tappar färgen men dock inte begå misstaget att de börjar
koka, ty man måste handla med viss måttfullhet och avvägning. 16.2 Då
man därefter tagit upp dem, skall man lägga dem i en korg men då glesare än att de berör varandra. Efter tre timmar skall man sedan vända
på varje klase och inte lägga tillbaka den på samma ställe, så att den inte
förstörs av den vätska som lämnat den. Nattetid bör de täckas precis som
fikonen, så att de är skyddade från dagg och regn. Då de därefter torkat
någorlunda, skall de läggas på torrt ställe i nya kärl utan tjära, som täcks
med lock och gipsas.

På ett annat sätt
16.3 Somliga vecklar in de torkade druvorna i fikonlöv och torkar dem

så, andra i vinlöv, och åtskilliga täcker de halvt torkade druvorna med
löv från orientalisk platan och lägger dem så i amforor. Det finns också
de som bränner halm av bondböna, gör en asklut av det de bränt och där
efter till tio sextarii [5,5 l] lut tillsätter tre cyathi [1,4 dl] salt och en cyathus
[0,45 dl] olja. Därpå värmer de upp det över elden och gör det övriga på
samma sätt. Om det inte verkar finnas mer än lite olja i kopparkitteln,
bör man då och då sätta till så mycket som krävs för att russinen skall bli
fetare och ståtligare.

kap. 16
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Om bär av äppelrönn
16.4 Vid samma tid skall man lägga bär av äppelrönn, som plockats för-

siktigt för hand, i små tjärade krus, lägga på tjärade lock och smeta över
med gips. Sedan skall man göra två fot [60 cm] djupa gropar på ett torrt
ställe under tak och ställa krusen där, så att deras smorda öppningar
vetter neråt. Därefter skall man ösa på jord och trampa till försiktigt.
Det är dock bättre att i fler gropar sätta färre krus i varje med ett avstånd
emellan, ty om man rubbar de övriga krusen, när man tar upp ett, så
fördärvas bären snabbt. 16.5 Vissa förvarar med framgång denna frukt
i russinvin, andra till och med i druvmust, där man satt en propp av tät
fänkål, varmed bären trycks ner så att lagen alltid täcker dem. Inte desto
mindre smörjer de de tjärade locken ordentligt med gips, så att det inte
kommer in någon luft.

17. Om att göra vinäger på fikon
kap. 17

17.1 Det finns vissa trakter, där det råder brist på vin och därför också

på vinäger. Därför bör man vid denna samma tid plocka färska fikon, så
mogna som möjligt, och särskilt om det redan kommit regn och frukten
på grund av vätan faller till marken. Då de samlats upp, läggs de i ett
vinfat eller i amforor och får jäsa där. Då de sedan surnat och bildat
vätska, silar man omsorgsfullt ifrån den vinäger, som bildats, och häller
den på kärl som tjärats och luktar gott. Detta kan användas som en skarp
vinäger av bästa sort och blir aldrig skämd eller möglig, om den inte förvaras på en fuktig plats. 17.2 Det finns de, som av iver att få en större
mängd blandar vatten till fikonen, därpå sätter till nya mycket mogna
fikon och låter dem jäsa i den lagen, tills det blir en smak av en ganska
skarp vinäger. Därefter silar de satsen genom knippen av tåg eller säckar
med espartogräs och hettar upp den silade vinägern, tills de kan ta bort
skum och all orenhet. Sedan tillsätter de lite torrt salt, vilket förhindrar
att det blir små larver eller andra djur i den.

18. Vad man skall
förbereda inför vinskörden
kap. 18

18.1 Fast jag i förra boken, som har rubriken Förvaltaren, redan har sagt

vad som måste förberedas inför vinskörden, är det likväl inte olämpligt
att ge instruktioner även till husföreståndarinnan om samma saker, så
att hon är medveten om att det är hennes sak att se till allt som sköts
inomhus kring vinskörden.
18.2 Om gården är vidsträckt eller vingårdarna eller planteringarna
med träd som stöder vinstockar är omfångsrika, skall man hela året igenom tillverka kärl, som rymmer tio skäppor [87 l] och tre skäppor [26 l],
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fläta och tjära korgar och likaså ställa i ordning och skärpa knivar och
<övriga> eggverktyg av järn i så stort antal som möjligt, så att inte vingårdsmannen plockar klasarna för hand och en inte oansenlig mängd
av frukten går förlorad, när druvorna ramlar på marken. 18.3 Man skall
också fästa rep vid korgarna och remmar vid kärlen, som rymmer tre
skäppor [26 l]. Sedan skall tankarna för vin, pressarna, trampfaten och
alla kärl tvättas med havsvatten, om havet är närbeläget, eller i annat fall
med sötvatten, göras rena och noggrant torkas, så att de inte är fuktiga.
Även vinkällaren skall befrias från all orenhet och rökas med goda dofter,
så att den inte luktar smutsigt eller surt. 18.4 Sedan skall man så helgat
och rent som möjligt förrätta offer till vinets gud, jordens gudinna och
utrustningen kring vinhanteringen. Inte heller får man under vinskörden
avlägsna sig från vinpressen eller vinkällaren, så att de, som framställer
druvsaften, gör allt på ett rent och snyggt sätt och det inte ges tillfälle för
någon tjuv att tillskansa sig någon del av frukten.
18.5 Tunnorna, förvaringskärlen och de andra kärlen bör behandlas
med tjära 40 dagar före vinskörden, och då på ett sätt de som är nedsänkta i jorden, på ett annat de som står ovanpå markytan. Ty de, som är
nedsänkta, värms med brinnande facklor av järn, och när tjäran droppat
ner på botten, tar man bort facklan och sprider med en träskovel och en
järnskrapa med böjd egg ut det, som droppat ner eller fastnat på sidorna.
Därefter stryks den ut med en pensel, och när man sedan hällt i mera riktigt varm tjära, sprider man ut denna med en annan skovel och en kvast.
18.6 De, som står uppe på marken, tas ut i solskenet åtskilliga dagar innan
de skall behandlas, och då de därefter blivit tillräckligt solbelysta, vänds
de upp och ner, så att de står på randen, och höjs upp av tre små stenar
undertill. Därpå gör man upp eld under dem, och den får brinna, tills en
så stark värme kommit till botten på kärlet, att en hand, som man lägger
på kärlet, inte kan uthärda den. Då sänker man ner kärlet på marken,
lägger det på sidan, häller i mycket varm tjära och rullar runt, så att fatets
alla delar blir insmorda. 18.7 Detta bör dock göras på en dag med vindstilla, så att inte kärlen spricker, när man börjar elda, eftersom vinden
sätter fart på elden. För fat, som rymmer en och en halv culleus [790 l], är
det dock tillräckligt med 25 skålpund [8,3 kg] hård tjära i varje, och det
råder intet tvivel om att det är mycket nyttigt för hela vinskörden, om
man tillsätter en femtedel av tjära från Bruttium till hela denna sats.

19. Om tillsatser till vin
19.1 Man bör också lägga ner möda på att den druvsaft, som man pressar

ut, håller sig länge eller åtminstone fram till försäljningen. Hur detta skall
ske, och vilka tillsatser som kan bidraga till detta, skall jag nu närmast
behandla.

kap. 19
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Hur man kokar sirap
En del kokar bort en fjärdedel, åtskilliga till och med en tredjedel av den
druvsaft, som de fyllt på blyflaskor, och det råder inget tvivel om att,
om man kokar ner den till hälften, man kommer att tillverka en bättre
sirap och därför nyttigare att använda, till och med så att den i stället för
druvmust kan smaksätta druvsaft, som kommer från gamla vingårdar.

Kokning av druvmust
19.2 Det slags vin, som kan lagras länge utan tillsatser, anser jag vara bäst,

och ingenting bör blandas i det, som kan inverka på dess naturliga smak.
Det är nämligen det mest framstående, som kan vinna gillande genom
sina egna naturliga egenskaper. När dock druvsaften visar brister på
grund av något fel på antingen läget eller de nysatta vinrankorna, skall
man välja en del av vingården, om möjligt en som har Aminaea-stockar,
i annat fall stockar, som ger så gott vin som möjligt, och som är både så
gammal och så lite fuktig som möjligt. 19.3 Sedan skall man ge akt på
månen, att den är i nedan och under horisonten, och då på en klar och
torr dag plocka så mogna druvor som möjligt. Då dessa krossats, skall
man hälla den saft, som runnit ut, innan fruktmassan tas ur pressen, från
karet till kärl för druvmust, och därpå skall man göra upp en eld med
till en början liten kraft och små vedträn, som bönderna kallar gremia
[pinnved], så att druvsaften värms upp försiktigt. 19.4 Den, som ansvarar
för att koka ihop detta, skall ha silar av tåg eller espartogräs, gjorda av
rått, det vill säga ohamrat, espartogräs, och likaså små knippor av fänkål
bundna på käppar, som han kan föra ner ända till botten av kärlen. Med
dessa skall han röra upp all orenhet, som fallit ut, och få upp den till
ytan, och därefter skall han med silarna ta bort all orenhet, som flutit
upp. Han skall inte sluta upp med att göra detta, förrän saften tycks vara
klar och helt sakna drägg. Sedan skall han tillföra kvittenfrukter, som
han dock skall ta upp igen, då de blivit genomkokta, eller andra kryddor
av vilket slag som helst, och inte desto mindre skall han sedan röra om
ordentligt med fänkålskvasten, så att det inte fastnar något, som kan
skada blyet. 19.5 Då därefter kärlet kan tåla en lite häftigare eld, alltså
när druvsaften redan kokat ihop till en del och är varm i sig själv, då kan
man lägga på vedträn och större stycken, men på så sätt att de inte vidrör
kärlens botten. Om man inte undviker detta, kommer ofta själva kärlet
att genomborras, eller, om inte det sker, kommer i varje fall druvsaften
att bli bränd och bli oanvändbar till kryddning, eftersom den fått en besk
smak. 19.6 Innan druvsaften hälls på kärlen för druvmust, bör dock dessa
blykärl smörjas invändigt med en god olja och gnuggas ordentligt, varpå
druvsaften hälls i. Detta förhindrar att druvmusten bränner vid.

bok 12.20.1–12.20.5
20.1 Även en omsorgsfullt tillverkad druvmust brukar surna, precis

som vin. Då detta sker, skall man komma ihåg att behandla vinet med
en årsgammal druvmust, vars goda kvalitet man redan konstaterat.
Frukt, som behandlats, blir nämligen förstörd av att tillsatsmedlet varit
undermåligt. Vidare bör de kärl, i vilka man kokar sirap eller druvmust,
hellre vara av bly än av brons. 20.2 När man kokar, släpper bronskärlen nämligen ifrån sig ärg och förstör så smaken på preparatet. Följande
aromatiska växter är i princip lämpliga att kokas med druvmusten: violrotsiris6, bockhornsklöver och kamelgräs. Av var och en av dessa bör
ett skålpund [327 g] tillsättas till ett kok druvmust, som har omfattat 90
amforor [2 360 l] druvsaft, och detta när druvmusten redan kokat ut och
blivit skummad. Om druvsaften till sin natur är mild, bör man därpå,
när den kokats ihop till en tredjedel, ta bort elden och genast kyla ugnen
med vatten. Även om man gjort detta, kommer inte desto mindre druvmusten att stanna nedanför en tredjedel av kärlet. 20.3 Även om detta
har vissa nackdelar, så är det dock mest till nytta, ty ju mera druvsaften
kokas ihop, desto bättre och tätare blir den, bara den inte bränner fast.
Av denna druvmust, som man kokat på detta sätt, är det tillräckligt att
blanda i en sextarius [0,55 l] i varje amfora.

Ett annat recept för att krydda vin,
vilket vissa kallar det neapolitanska
Då först, när man har kokat ihop 90 amforor [2 360 l] druvsaft i druvmustköket, så att det bara är lite kvar av alltsammans, vilket innebär att
den kokats ihop till en tredjedel av ursprunglig mängd, skall man tillsätta
kryddorna, som är antingen flytande eller i form av kåda. Sådana tillsatser är tio sextarii [5,5 l] flytande nemeturisk tjära, som man dessförinnan
noggrant renat med kokt havsvatten, och likaså ett och ett halvt skålpund
[490 g] terebintkåda. 20.4 Då man skall tillsätta detta, skall man röra om
i blykitteln, så att det inte bränner fast. Då det därefter kokat bort, så
att en tredjedel återstår, tar man bort elden och rör genast om i grytan,
så att druvsaften och kryddorna blandas ihop. Då druvmusten därpå
tycks vara måttligt varm, skall man lite i sänder tillsätta de övriga kryddorna, finfördelade och siktade, och se till att det, som kokats, rörs med
en träslev ända tills det kallnat. Om man inte blandar detta så, som jag
nu föreskrivit, kommer kryddorna att sjunka till botten och bränna fast.
20.5 På nyss nämnda sätt bör man tillsätta följande väldoftande kryddor:
blad av nardusört, violrotsiris, keltisk vänderot, ’fjällskära’, behenträd,
jordmandel, kamelgräs. Av var och en av dessa är ett halvt skålpund
[160 g] tillräckligt, och likaså fem tolftedels skålpund [135 g] myrra7, ett
skålpund [327 g] kalmusrot, ett halvt skålpund [160 g] kassiakanel, ett
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fjärdedels skålpund [80 g] kardemumma, fem tolftedels skålpund [135 g]
saffranskrokus, ett skålpund [327 g] **8 från vin. 20.6 Som jag sade, bör
dessa tillsättas torra, krossade och siktade, och till dem bör sättas rasis,
som är en sorts rå tjära. Ju äldre den är, desto bättre anses den. Ty när
den under en lång tid har blivit allt hårdare, blir det ett damm av den,
då den krossas, och den blandar sig då med dessa kryddväxter. Det är
dock tillräckligt att till de vikter, som nämnts, sätta sex skålpund [2 kg]
av den.
Av denna blandning är det osäkert, hur mycket som bör blandas i en
sats om 48 sextarii [26 l] druvsaft, eftersom det måste bestämmas efter
egenskaperna hos vinet, vad som är tillräckligt, och man måste se upp så
att det inte känns på smaken, att vinet har en tillsats, ty det driver köparen på flykten. 20.7 Jag för min del har dock brukat blanda i en tredjedels
sextarius [1,8 dl] i två amforor [52 l], om vinskörden skett i fuktigt väder,
och en fjärdedels sextarius [1,4 dl], om skörden varit torr, så att druvsaften
fått en volym om fyra urnor [52 l] (en urna är nämligen 24 sextarii). Jag
vet, att många odlare hällt i en fjärdedels sextarius [1,4 dl] av tillsatsen i
varje amfora [26 l] men att de gjort så av nödtvång på grund av den dåliga
hållbarheten hos ett vin av ett slag som knappt förblev ofördärvat i 30
dagar. 20.8 Om man har tillgång till bränsle, är det dock mer ändamålsenligt att värma upp en druvsaft, som är så beskaffad, och rensa bort allt
skum med dräggen. När man gjort så, kommer en tiondel att vara borta,
men återstoden är hållbar. Om det däremot råder brist på bränsle, är det
lämpligt att i varje amfora [26 l] blanda ett uns [27 g] av det, som kallas
flos marmoris [marmorblomma] eller flos gypsi [gipsblomma], och likaså
två sextarii [1,1 l] druvmust, som kokats ner till en tredjedel. Även om
detta inte gör vinet helt hållbart, brukar det dock i regel bevara vinets
smak fram till nästa skörd.

21. Ett annat sätt, på vilket man
kan bevara druvsaft av föga hållbart
slag till hög ålder
kap. 21

21.1 Druvsaft av så söt smak som möjligt skall kokas ihop till tredjede-

len av ursprunglig mängd, och det hopkokade kallas, som jag förut sagt,
för druvmust. Då denna kallnat, slås den över i förvaringskärl och ställs
undan, så att den används efter ett år. Den kan dock tillsättas till vin
redan nio dagar efter det den kallnat, men det är bättre om den lagrats
ett år. En sextarius [0,55 l] av denna must blandas i två urnor [26 l] druvsaft, om denna kommer från vinstockar, som växt på kullar, men om
den kommer från fältväxande stockar, tillsätts tre heminae [0,8 l]. 21.2 Då
druvsaften hämtats upp från tanken, låter man den klaras och renas i två
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dagar. På tredje dagen tillsätter man druvmusten, och när två dagar gått,
när druvsaften jäst ut tillsammans med druvmusten, renas den därefter,
och därpå tillsätts till varje två urnor [26 l] en rågad sked eller ett väl
fyllt halvunsmått [14 g] av bränt och malt salt. Saltet, så vitt som möjligt, läggs dock i en lerkittel utan tjära, och då kitteln fått ta emot saltet,
smörjs den ordentligt helt och hållet med halmblandad lera, sätts över
elden och bränns så länge, som det låter om den. Då den börjat vara tyst,
är bränningen färdig. 21.3 Dessutom blöts bockhornsklöver i gammalt vin
i tre dagar, tas därefter upp och läggs att torka i ugnen eller i solen, och
då den torkat, mals den. Av denna mäld häller man efter saltningen en
rågad matsked eller en annan liknande sorts kärl, som rymmer en fjärdedels cyathus [1,2 cl], i varje sats om två urnor [26 l]. Då druvsaften sedan
jäst ut fullkomligt och lugnat sig, blandar man i lika mycket gipsblomma,
som man tidigare tillsatte salt. Följande dag gör man ren ett vinfat, döljer
däri det berikade vinet under lock och bestryker locket.
21.4 Denna konservering brukade min farbror Columella, en lysande
lantbrukare, tillämpa i de vingårdar, där han hade vinstockar på fuktiga
ställen. När han behandlade viner från stockar, som växte på kullar, satte
han däremot till saltvatten, som kokats ihop till en tredjedel, i stället
för salt. Detta får utan tvivel till resultat att mängden blir större och
lukten bättre, men det finns en risk att vinet försämras, om vattnet inte
kokats ordentligt. Detta hämtas dock, som jag redan sagt, så långt från
stranden som möjligt, ty havsvattnet är desto mera lättflytande och rent,
från ju djupare vatten det hämtats. 21.5 Om man, som Columella gjorde,
förvarar detta vatten, efter tre år silar det och för över det till andra kärl
och därpå efter ytterligare tre år kokar ihop det till en tredjedel, kommer
man att få ett mycket bättre medel för vinet, och det finns inte någon risk
att vinet skadas. Det är dock tillräckligt att tillsätta en sextarius [0,55 l]
saltvatten i varje två urnor [26 l] druvsaft, fast många blandar i två [1,1 l]
och åtskilliga till och med tre sextarii [1,65 l]. Jag skulle inte vägra att göra
detta, om vinet orkar med så mycket att smaken av det salta vattnet inte
märks. 21.6 Därför skall en noggrann familjefader, när han gjort i ordning
sin gård, genast vid första skörden prova tre eller fyra sorters tillsatser på
lika många amforor druvsaft, så att han får klart för sig, hur mycket salt
vinet han gör som mest kan tåla, utan att smaken tar skada.

22. Ett annat preparat,
med vilket du kan behandla druvsaft
22.1 Häll en tunna [39 l] flytande nemeturisk tjära i en kittel eller en balja

och tillsätt två congii [6,5 l] asklut och blanda därefter om det med en
träspade. Då blandningen satt sig, sila ifrån luten. Tillsätt därefter åter
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samma mängd lut, blanda på samma sätt och sila från. Gör samma sak
även en tredje gång. Askan tar nämligen bort lukten av tjära och rensar
bort orenheter. 22.2 Tillsätt därefter till samma blandning tioskålpund
[3,27 kg] bruttisk tjära eller, om sådan inte finns, ett annat slags tjära,
som är så ren och bra som möjligt, och fem skålpund [1,6 kg] hård kåda,
så ren som möjligt. Sönderdela denna fint och blanda i den i den nemeturiska tjäran. Tillsätt därpå av så gammalt havsvatten som möjligt, eller
om sådant inte finns, av färskt havsvatten, som kokats ihop till en tredjedel, två congii [6,5 l] och låt kärlet stå öppet ute i solen vid <stjärnbilden>
Lilla hundens uppgång, blanda om med en träskovel så ofta som möjligt,
tills det du tillsatt lösts upp i tjäran och det blivit en enhet. Nattetid är
det dock lämpligt att täcka kitteln, så att det inte kommer dagg i den.
22.3 Då därefter det havsvatten du tillfört verkar vara förbrukat av solen
skall du låta föra hela kärlet under tak.
Av detta preparat brukar somliga blanda ett fjärdedels skålpund
[80 g] i 48 sextarier [26 l] och vara nöjda med denna konserveringstillsats, medan andra tillför tre cyathi [1,4 dl] till samma antal sextarii, som
jag angivit ovan.

23. Kryddning av vin med tjära
kap. 23 23.1 Barktjära kallas den, som allobrogerna använder som kryddtillsats.
Den bereds för att bli hård, och ju äldre den blir, desto bättre är den att
använda, ty när den tappat all mjukhet, är det lättare att finfördela den
till stoft och sikta den. Den bör alltså stötas och siktas, och när sedan
druvsaften satt sig två gånger, vilket vanligtvis sker inom den fjärde dagen sedan den tagits upp ur tanken, renas den noggrant med händerna.
Först därefter tillförs av nämnda tjära två och ett halvt uns [68 g] till 55
sextarii [30 l] och blandas om med en träslev. Druvsaften rörs sedan inte
mera, medan den jäser upp. 23.2 Detta bör man dock inte låta fortgå mer
än 14 dagar från behandlingen, ty efter detta antal dagar bör man genast
rena vinet, ta bort den drägg, som kan ha avsatts på kärlens öppningar
eller sidor, torka av dem, genast lägga på lock och bestryka. Om man
däremot vill behandla hela skörden med samma tjära men så, att man
inte kan känna smak av att vinet behandlats med tjära, är det tillräckligt
att blanda sex scripula [7 g] av samma tjära i 45 sextarii [25 l] och göra
detta först när druvsaften jäst och man rensat bort dräggen. 23.3 Det är å
andra sidan nödvändigt att tillföra ett halvt uns [13 g] bränt och malt salt
i samma mängd druvsaft, och salt bör tillsättas inte enbart till detta slags
vin, utan om möjligt bör man i alla trakter salta alla slags skördat vin
med just denna mängd. Detta förhindrar nämligen att det bildas mögel
i vinet.

bok 12.24.1–12.25.3
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24. Att behandla vinet på ett annat sätt
24.1 Nemeturisk tjära bereds i Ligurien. För att den skall bli lämplig att

behandla vin med, skall man hämta havsvatten ur havet så långt som
möjligt från stranden och koka ihop detta till halva mängden, och då
detta svalnat så mycket, att den inte bränner kroppen, när man känner
på det, skall man blanda in en viss del av det, som synes tillräcklig, i sagda
tjära och därpå röra om ordentligt med en träslev eller till och med med
handen, så att all orenhet, som kan finnas i den, tvättas bort. 24.2 Sedan
skall man låta tjäran tjockna, och då den tjocknat skall man hälla av
vattnet. Därefter skall man två eller tre gånger ta av resten av vattnet och
tvätta och bearbeta tjäran med det, tills den blir ljusröd. Då man därpå
hällt av vattnet, skall man låta den ligga i solen i 14 dagar, så att all den
fukt, som finns kvar av vattnet, torkas, men nattetid bör kärlet täckas
över, så att inte dagg fälls ut på tjäran. Då man på detta sätt förberett
tjäran och därpå vill behandla vinerna, sedan dessa redan satt sig två
gånger, skall man till 48 sextarii [26 l] druvsaft sätta två cyathi [0,9 dl] av
den nämnda tjäran på följande sätt: 24.3 Av den mängd, som man skall
behandla, är det lämpligt att ta två sextarii [1,1 l] druvsaft och därpå ur
dessa sextarier sakta hälla ner druvsaften i ett sjättedels skålpund [55 g]
tjära och knåda den med handen som en deg, för att de desto lättare skall
smälta ihop. Då dock dessa två sextarii helt och hållet förenats med tjäran
och de liksom bildar en enhetlig massa, är det lämpligt att hälla över
detta i det kärl, varifrån man tog druvsaften, och röra om med en träslev,
så att tillsatsen blandas in ordentligt.

kap. 24

25. Att göra sötvatten
salt till behandling av vin
25.1 Eftersom vissa, ja nästan alla, greker behandlar vinet med salt vatten

eller havsvatten, ansåg jag, att jag inte kunde förbigå även den delen av
vinberedningen.
I inlandet, dit det inte är så lätt att forsla havsvatten, bör saltlake till
behandling av vin göras i ordning på följande sätt: 25.2 För detta är mest
lämpat regnvatten men annars, om inte det finns, vatten som rinner fram
ur en mycket klar källa. Av något av dessa två skall du låta sätta så mycket
som möjligt, och förvarat i så goda kärl som möjligt, i solen fem år i förväg
och, då det därefter blivit helt genomruttet, låta det vara i fred så länge,
att det återgår till tidigare mängd. Då detta inträffat, ha då andra kärl
till hands och för försiktigt över vattnet till dem, tills du kommer ner till
bottensatsen. Det blir nämligen alltid lite tjock fällning längst ner i vatten, som står stilla. 25.3 Då det behandlats på detta sätt, kokas det ihop
till en tredjedel, precis som druvmust. Till 50 sextarii [27,5 l] sötvatten
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sätts dock sex sextarii [3,3 l] vitt salt och en sextarius [0,55 l] bra honung.
Detta skall på samma sätt kokas ihop och all orenhet avlägsnas, och då
det därefter svalnat, är det lämpligt att ta så mycket, som man brukar,
och tillsätta det till en amfora [26 l] druvsaft 9.

Om att koka ihop havsvatten
25.4 Om däremot gården ligger vid havet, skall man under vindstilla da-

gar hämta vatten ur havet, när det ligger så lugnt som möjligt, och koka
ihop det till en tredjedel med tillsats av, om man tycker så, några av de
kryddväxter, som jag nämnde ovan, så att det beredda vinet blir mera
väldoftande. Innan man dock tar upp druvsaften ur bassängen, skall man
röka kärlen underifrån med rosmarin, lager eller myrten och fylla dem
rikligt, så att vinet renar sig väl, när det jäser upp. Gnid därefter kärlen
med pinjenötter. 25.5 Det vin, som man vill göra sötare, skall man dock
behandla dagen efter man hämtat upp det, det som skall bli strävare på
femte dagen, och därpå fylla upp kärlen och bestryka dem. En del häller
i förväg tillsatsen i faten, när de rökt dem, och häller därpå i druvsaften.

26. För att vinet inte skall surna
kap. 26

26.1 I den vingård, där vinet brukar surna, måste man se till att, när man

plockat druvan och trampat den men innan vindruvorna trycks i pressen,
man häller av druvsaften i en kittel, sätter till en tiondel så mycket av sött
källvatten från samma vingård och kokar detta, tills det vatten man satt
till har kokat bort. Då detta därpå svalnat, skall man hälla det på kärl,
täcka över och bestryka. På detta sätt håller det sig längre och det inträffar
ingenting skadligt. 26.2 Det är bättre, om man tillfört gammalt vatten, som
man sparat i flera år, och ännu bättre, om man inte tillfört något vatten,
kokat bort en tiondel av druvsaften, fört över resten kall på kärl och till 50
sextarii [27,5 l] druvsaft satt en hemina [0,27 l] gips, sedan den hopkokta
vätskan kallnat. Den övriga druvsaften, som pressats ur skal och kärnor,
bör man förbruka så fort som möjligt eller förvandla till reda pengar.

27. Om att göra sött vin
kap. 27

27 Ett sött vin bör man göra på följande sätt: Plocka druvorna och bred ut

dem i solen i tre dagar och trampa därefter på den fjärde dagen vid middagstiden de varma druvorna. Ta vara på spontanmusten, det vill säga
den must, som runnit ner i tanken, innan druvorna tryckts av pressen.
Då denna sedan jäst ut, skall man tillsätta väl stött rot av violrotsiris, inte
mer än ett uns [27 g], till 50 sextarier [27,5 l] och därpå föra över vinet på
kärl, när det klarats från drägg. Detta vin blir sött, hållbart och nyttigt
för kroppen.
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28. Ett annat sätt att krydda sött vin
28.1 Stöt rot av violrotsiris, som är så ljus som möjligt. Blöt upp bock-

hornsklöver i gammalt vin och lägg den sedan i solen eller i ugnen, så att
den torkar, och mal den sedan så fint som möjligt. Blanda sedan rivna
kryddor, alltså siktad rot av violrotsiris, ungefär fem och ett tredjedels
uns [144 g], fem och ett tredjedels uns [144 g] bockhornsklöver och fem
uns [135 g] kamelgräs, tillsammans och lägg därpå i varje fat, som rymmer
sju amforor [184 l], ett uns och åtta scripula [36 g] av denna tillsats. 28.2
När druvsaften kommer från fuktiga ställen, tillsätt tre heminae [0,8 l]
gips i varje fat, men när den kommer från nysatta vinrankor, en sextarius
[0,55 l], och när den kommer från gamla vinstockar och torra ställen en
hemina [0,27 l]. Häll i tillsatsen på tredje dagen, efter det du trampat
druvorna, men för över, innan du behandlar musten, lite från varje fat till
ett annat fat, så att saften inte pöser över under behandlingen, när den
skummar upp på grund av tillsatsen. 28.3 Behandla på detta sätt: Blanda
gipsen och kryddorna i en liten skål, så mycket som är nödvändigt för
varje fat, och späd sedan ut den tillsatsen med druvsaft, häll detta i fatet
och blanda om. Då den jäst färdigt, fyll genast fatet och bestryk det.
Allt vin, som du behandlat, skall du inte genast föra över till nya kärl,
utan låt det klarna i kittlarna. Då du sedan vill föra över det från kittlarna eller faten, för över det under våren, när rosorna blommar, och då
befriat från drägg och så klart som möjligt, till kärl som är väl tjärade
och rena. 28.4 Om du vill bevara det för hög ålder, häll i ett kärl, som
rymmer två urnor [26 l], en sextarius [0,55 l] av ett så gott vin som möjligt
eller tre sextarii [1,65 l] ny drägg från ett ädelt vin, eller också, om du har
kärl, från vilka du nyligen fört över vin, häll vinet i dessa. Om du gör
något av detta, kommer vinet att bli mycket bättre och hållbarare. Vidare
hindrar du all dålig lukt och smak, om du tillsatt väldoftande kryddor
av god kvalitet, ty det finns ingenting som tar åt sig en främmande lukt
snabbare än vin.

kap. 28

29. Att bevara druvsaften söt, så att den
inte förändrar sin smak
29 Gör så här för att druvsaften alltid skall hålla sig söt liksom ny: Innan

druvorna läggs i pressen, häll druvsaften från tanken så färsk som möjligt
i en ny amfora, slut till den och tjära den noggrant, så att inget vatten kan
komma in. Sänk sedan ner amforan i en damm med kallt och sött vatten,
så att ingen del av den sticker upp, och ta upp den igen efter 40 dagar. På
detta sätt kommer druvsaften att förbli söt upp till ett år.

kap. 29
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30. Skötsel av vinet
kap. 30

30.1 Från den tid, när man först satte lock på vinfaten, och fram till vår-

dagjämningen är det tillräckligt att sköta om vinet en gång under 36
dagar, men efter vårdagjämningen två gånger. Om däremot vinet börjar
skumma, måste man se till det oftare, så att inte skummet förstörs och
fördärvar smaken. Ju varmare det blir, desto oftare bör man se till, kyla
och vädra vinet, ty så länge det är väl kallt håller det sig på rätt sätt.
30.2 Det är lämpligt att alltid gnida piparna eller öppningarna på faten
med pinjenötter varje gång man ser till vinet.

Botemedel mot vin som försämras
Om några viner blir kärvare eller mindre bra, vilket skett på grund av
någon brist hos jorden eller på grund av väderleken, ta då drägg av ett bra
vin, gör kakor av den, torka dessa i solen och baka dem i elden. Krossa
dem sedan, riv ner ett fjärdedels skålpund [80 g] i varje amfora [26 l] och
slut till. Det blir bra.

31. Om något djur fallit i druvsaften och
omkommit
kap. 31

31 Om en orm, en råtta eller en sork fallit i druvsaften, bränn då, för

att det inte skall bli dålig lukt på vinet, kroppen i elden sådan, som den
påträffades, och häll därpå dess aska, kall, i det kärl, där den fallit ner,
och blanda om med en träslev. Detta motverkar skadan på druvsaften.

32. Vin från kransborre
kap. 32

32 Vin av kransborre anser många vara nyttigt mot alla sorters invärtes

fel och särskilt mot hosta. Då du ämnar skörda vinet, samla späda plantor av kransborre, särskilt från icke uppodlade och magra platser, och
låt dem torka i solen. Gör därefter små knippen, bind ihop dem med
fibrer av dvärgpalm eller tåg och lägg ner dem i tunnan, så att bandet
står upp. Tillför till 200 sextarii [110 l] okryddad druvsaft åtta skålpund
[2,8 kg] kransborre, så att den får jäsa upp tillsammans med druvsaften.
Ta därefter upp kransborren, rena vinet och förslut det ordentligt.

33. Vin av sjölök
kap. 33

33.1 Vin kryddat med sjölök till matsmältning, till att vederkvicka krop-

pen och likaså mot gammal hosta och magbesvär skall man bereda på
följande sätt: Plocka sjölök 40 dagar innan du avser att skörda vinet och
skär den så fint som möjligt, som rot av rättika, och häng upp de skurna
bitarna i skuggan, så att de torkar. Då de därefter är torra, tillsätt till 48
sextarii [26 l] druvsaft av Aminaea-druvan ett skålpund [327 g] torr sjölök
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och låt det ligga i 30 dagar. Ta därefter upp sjölöken, avlägsna bottensatsen från vinet och häll detta på goda kärl. 33.2 Andra anger, att man till
48 sextarii [26 l] druvsaft bör sätta ett och en fjärdedels skålpund [400 g]
torr sjölök, vilket jag inte håller med om.

34. Vinäger kryddad med sjölök
34 Samma vikt sjölök som jag angav ovan läggs i två urnor vinäger och

tillåts ligga där under 40 dagar av dem som vill bereda vinäger kryddad
med sjölök.

kap. 34

om embamma [en kryddig sås]
Till tre amforor druvsaft sätter man en congius [3,3 l] skarp vinäger eller
dubbla mängden, om det inte finns någon skarp. I en kittel, som rymmer
tre amforor [78 l], kokar man ihop det till en handsbredd, alltså till en
fjärdedel eller, om druvsaften inte är söt, till en tredjedel. Man tar därefter
bort skummet. Druvsaften bör dock rinna själv ur pressen och vara klar.

35. Att göra malörtsvin och andra slags vin
35 Vin kryddat med malört, isop, grå helgonört, kryddtimjan, fänkål och

polejmynta bör man tillreda på följande sätt: Koka ihop ett skålpund
[327 g] malört från Svarta havet med fyra sextarii [2,2 l] druvsaft ända
till en fjärdedel. Häll det, som då är kvar, kallt i en urna druvsaft från
Aminaea-druvan. Gör på samma sätt med de andra som angivits ovan.
Tre skålpund [980 g] torkad polejmynta kan även kokas ihop med en
congius [3,3 l] druvsaft, tills en tredjedel återstår. Sedan, när denna vätska
kallnat, kan polejmyntan tas ur och vätskan hällas i en urna druvsaft.
Detta ges därefter med rätta under vintern åt dem som har hosta, och
vinet kallas glechonites [vin med polejmynta].

kap. 35

36. Mot magplågor och alla sorters
magåkommor gör man vin kryddat med
rosmarin på följande sätt
36 Pressad saft kallas den, som efter den första pressningen av druvorna

trycks ut, sedan skaften tagits bort. Den saften skall man samla i en ny
amfora och fylla den ända till brädden. Sedan skall man sätta till kvistar
av torr rosmarin, som bundits ihop med en lintråd, men låta dem jäsa
tillsammans <med vinet> under sju dagar. Därefter skall man ta bort
knippet med kvistar, rena vinet omsorgsfullt och försluta det med gips.
Det är dock tillräckligt att ta ett och ett halvt skålpund [490 g] rosmarin till två urnor [26 l] druvsaft. Detta vin kan man efter två månader
använda som medicin.

kap. 36
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37. Att tillverka vin, som liknar det
grekiska, för att användas mot magbesvär
kap. 37

37 Samla druvor av tidigt mognande slag, så mogna som möjligt, och torka

dem i solen i tre dagar. Krossa dem på fjärde dagen och häll druvsaften,
som inte får ha något i sig av det, som pressas efteråt, i ett fat och se noga
till, att bottensatsen rensas bort efter jäsningen. På femte dagen, efter
det du renat druvsaften, tillsätt till 48 sextarii [26 l] druvsaft två sextarier
[1,1 l] bränt och siktat salt, eller, vilket är det minsta, en sextarius [0,55 l].
Somliga blandar även i en sextarius [0,55 l] druvmust, åtskilliga till och
med två [12,1 l], om de tror att vinet inte är av något särskilt hållbart
slag.

38. Myrtenvin
kap. 38

38.1 Tillred myrtenvin mot magplågor, lös mage och klen mage på föl-

jande sätt: Det finns två slags myrten, av vilka det ena är svart, det andra
vitt. Bären av det svarta slaget plockas, när de är mogna, deras kärnor tas
ur, bären torkas ensamma utan fröna i solen och läggs i en lerkruka på
en torr plats. 38.2 Vid vinskörden samlar man därefter från en gammal
vinodling, stödd av träd, eller, om det inte finns någon sådan, från de
äldsta stockarna väl mogna Aminaea-druvor i varmt solsken och druvsaften från dem samlas i en tunna. Genast första dagen, innan saften jäser,
mal man noga de myrtenbär, som lagts undan, och väger upp lika många
skålpund [à 327 g] av krossade sådana som antalet amforor [à 26 l] druvsaft, som skall kryddas. Sedan tar man lite druvsaft ur den tunna, som
man skall krydda, och strör det, som krossats och vägts upp, liksom mjöl
över den. Man gör därpå många små klimpar av detta och släpper ner
dem i druvsaften vid sidorna på vintunnan, så att inte en sådan kaka
hamnar ovanpå en annan. 38.3 Då därpå druvsaften jäst upp två gånger
och klarats två gånger, stöter man återigen på samma sätt lika mycket
torkade myrtenbär, som ovan sagts, men nu gör man inte några klimpar,
som förut, utan nu tar man i en liten skål druvsaft från samma tunna och
blandar den i nyss nämnda mängd, så att det blir som en tjockflytande
sås. Då detta blandats ordentligt, hälls det tillbaka i samma tunna och
rörs om med en träslev. 38.4 Efter nio dagar, sedan detta skett, renas
vinet, gnids tunnan med bitar av torr myrten och ett lock läggs på, så att
ingenting ramlar ner i vinet. Då detta skett, renas vinet åter efter sjunde
dagen och hälls därefter i väl tjärade och väldoftande amforor. När man
häller över vinet, måste man dock se till att man häller över det klart och
utan bottensats.
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Ett annat sätt
38.5 Låt hetta upp honung från Attika tre gånger och skumma den lika

många gånger. Om du inte har attisk honung, välj då en så bra honung
som möjligt och skumma den fyra eller fem gånger, eftersom ju sämre
den är, desto mer orenheter finns det i den. Då honungen därpå kallnat,
plocka bär av det vita slagets myrten, så mogna som möjligt, och gnid
dem men så, att du inte krossar fröna inuti bären. 38.6 Lägg dem sedan i
en liten påse av linne, pressa dem och blanda saften av dem, som bör vara
ungefär sex sextarii [3,3 l], med en sextarius [0,55 l] kokad honung, häll det
i en flaska och bestryk den. Detta bör dock ske under december månad,
ungefär den tid då myrtenbären mognar, och man bör ge akt på att det,
innan bären plockas, varit klart väder i om möjligt sju dagar, varom icke,
i inte mindre än tre, eller att det åtminstone inte regnat. Man bör vidare
se till att man inte plockar dem daggiga.

Ett annat sätt
38.7 Många plockar det mörka eller ljusa bäret av myrten10, när det redan

blivit moget, och krossar det, när de torkat det lite genom att låta det
ligga det i skugga i två timmar, och då så, att fröna inuti förblir hela
så mycket som möjligt. Sedan pressar de de krossade bären genom en
påse av linne och häller saften, silad genom en sil av tåg, på väl tjärade
flaskor utan att tillsätta honung eller någonting annat. Denna vätska är
inte särskilt hållbar, men så länge den håller sig utan att försämras, är den
nyttigare för hälsan än någon annan sorts tillredning av myrten.

Ett annat sätt
38.8 Det finns de, som kokar ihop just denna utpressade saft, om det

finns rikligare tillgång till den, till en tredjedel, kyler den och häller den
på tjärade flaskor. Om den behandlas så, håller den sig längre. Även det,
som man inte kokat ihop, skulle dock kunna hålla sig i två år utan att
förstöras, om man bara tillrett det rent och noggrant.

39. Hur man gör russinvin
39.1 Mago ger följande råd om hur man gör det bästa russinvinet, något

som jag också själv tillämpat: Plocka druvor av ett tidigt slag, väl mogna.
Rensa bort mögliga och defekta druvor. Sätt ner klykor eller pålar, som
kan bära vassmattor, med fyra fots [1,2 m] mellanrum och förena dem
med käppar. Lägg på mattorna, bred ut klasarna i solskenet men täck
dem nattetid, så att det inte kommer dagg på dem. Då de därefter torkat,
plocka av druvorna och lägg dem i en kittel eller en tunna. Häll i den
också druvsaft av så god kvalitet som möjligt, så att bären täcks. På sjätte
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dagen, då druvorna sugit och blivit fyllda, lägg dem i en säck, tryck med
pressen och ta vara på russinvinet. 39.2 Trampa därefter druvkärnorna
med tillsats av en mycket färsk druvsaft, vilken du gjort av andra druvor,
som du låtit ligga i solen i tre dagar. Blanda sedan och lägg den bearbetade massan i pressen. Häll detta den andra omgångens russinvin genast på
igenkittade kärl, så att det inte blir för strävt. För över det efter 20 dagar,
då det jäst, till andra kärl, gipsa och bind över locken omedelbart.

Ett annat sätt
39.3 Plocka druvklasar av slaget Apiana hela. Rensa och ta bort defekta

druvor. Häng sedan upp dem på käppar och se till, att käpparna alltid är
ute i solen. Då druvorna skrynklats tillräckligt, ta ner dem, lägg dem i ett
kärl utan skaften och trampa dem noga med fötterna. Då du har gjort ett
lager, häll på gammalt vin, trampa därefter ett lager till ovanpå och häll
igen på vin. Trampa en tredje gång på samma sätt, häll på vin, så att det
står över russinen, och låt det vara i fem dagar. Trampa det sedan med
fötterna och pressa druvorna genom en ny säck.

Ett annat sätt
39.4 Somliga bereder gammalt regnvatten till detta bruk och kokar ihop

det till en tredjedel. Då de därefter gjort om druvorna till russin, så som
ovan beskrivits, häller de på detta hopkokade vatten i stället för vin och
gör det övriga på samma sätt. Då det finns gott om brännved, är detta
det billigaste, och det är i användning till och med sötare än de ovan
beskrivna sorterna av russinvin.

40. bäst lora [eftervin] bör man
göra på följande sätt
kap. 40 40.1 Beräkna hur mycket en tiondel av det vin du gjort på en dag är, räknat i tunnor, och häll lika många tunnor sötvatten på de vindruvskal, ur
vilka dagens produktion av vin blivit pressad. Tillsätt även skummet av
druvmust eller av sirap och bottensatsen ur tanken vid pressen, blanda
om och låt denna blandning ligga i fred över en natt. Trampa den med
fötterna nästa dag och lägg den i pressen, blandad på detta sätt. Häll det,
som runnit av, i krukor eller amforor och slut till, när det jäst färdigt. Det
är dock lämpligare att förvara det i amforor. 40.2 Just denna lora brukade
Marcus Columella tillverka med gammalt vatten och förvarade det ofta
mer än två år, utan att det blev dåligt.
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41. Det bästa honungsvinet
skall man göra så här:
41 Ta genast upp spontansaften ur tanken. Det är alltså den, som runnit

ner, innan druvorna pressas alltför hårt. Gör emellertid detta på druvor från en trädstödd odling, vilka du skördat en torr dag. Du skall till
en urna [13 l] druvsaft sätta tio skålpund [3,27 kg] honung av bästa sort,
blanda om ordentligt, hälla den på flaska, genast tillsluta denna med gips
och låta ställa den på en hylla i förrådet. Om du vill göra mera, skall du
tillsätta honung i det förhållande, som angivits ovan. Efter den tjugoandra dagen är det nödvändigt att öppna flaskan, sila över saften till ett
annat kärl, bestryka detta och ställa det på en rökig plats.

kap. 41

42. tillredning av en medicin mot magplågor,
som kallas dia oporas [av frukt]
42.1 I en vid kittel av nytt lergods eller av tenn kokar man en urna [13 l]

Aminaea-saft från en odling, som stöds av träd, 20 stora, rensade kvittenfrukter, hela söta granatäpplen, som kallas puniska, och inte alltför söta
bär av äppelrönn, delade så att fröna tagits bort, till en mängd av ungefär
tre sextarii [1,65 l]. 42.2 Detta kokas så, att alla frukterna löses upp och
förenas med druvsaften, och det bör finnas en slav, som med en träslev
eller käpp rör om bland frukterna, så att de inte kan bränna fast. Då de
därefter blivit färdigkokta, så att det inte är mycket saft kvar, kyls de
och silas, och det, som fastnat i silen, skall skrapas bort ordentligt och
avlägsnas. Åter kokas den över kol i sin egen saft över svag eld, så att den
inte bränns vid, tills det blir en tjock fällning liknande drägg. 42.3 Innan
medicinen tas från elden, skall dock tre heminae [0,8 l] bärsumak, stött
och siktad, hällas på alltsammans och blandas om med sleven, så att den
förenas med det övriga. Sedan kyler man medicinen och häller den på
ett nytt, tjärat lerkärl, och det gipsas och hängs upp högt, så att det inte
möglar.

kap. 42

43. Så skall man krydda ost
43 Gör stora bitar av fjolårets torra fårost och lägg dem i ett tjärat kärl.

Fyll sedan på druvsaft av bästa slag, så att det står över osten, och saften
bör vara lite rikligare, eftersom osten suger till sig vätska och blir skadad,
om inte druvsaften alltid täcker den. Då du fyllt kärlet, skall du genast
gipsa det. Efter 20 dagar går det sedan bra att öppna det och använda
osten med vilken kryddning du vill, men den är inte oangenäm för sig
själv heller.
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44. Så skall du bevara druvor,
så att de är färska ända upp till ett år
kap. 44 44.1 Då du skurit ner klasar av slagen Bumasti, Duracina eller Purpurea
från stocken, bestryk då genast deras skaft med hård tjära. Fyll därpå en
ny lerkruka med så torr hackelse som möjligt, siktad så att där inte finns
något damm, och lägg klasarna ovanpå. Täck dem sedan med en annan
kruka, smeta på en blandning av lera och halm, ställ kärlen i ett mycket
torrt förråd och täck dem med torr hackelse. 44.2 Alla slags klasar kan
sparas utan att ta skada, om de tas från stocken, när månen är i avtagande, himlen är klar och det sker efter fjärde timmen, då de redan fått
solljus på sig och det inte finns någon dagg. Det bör dock finnas en eld i
kvarteret näst intill, där tjäran kan hållas varm, i vilken klasarnas skaft
genast skall doppas ner.

Ett annat sätt
Häll i ett väl tjärat lagringsfat en amfora [26 l] druvmust och sätt därefter in käppar tvärsöver tätt tillsammans <inuti fatet>, så att de inte
rör vid druvmusten. Ställ sedan nya lerskålar på käpparna och lägg ut
druvklasarna på dem, så att de inte berör varandra. Lägg därpå lock på
skålarna och bestryk dem. Ställ sedan på ett likadant lager till och ytterligare ett, och så länge fatets storlek medger, ställ på samma sätt ovanpå
och lägg druvklasarna på samma sätt. Smörj därefter fatets tjärade lock
rikligt med druvmust, lägg på det och försegla med tjära och aska. 44.3
Somliga är nöjda med att, när de hällt i druvmusten, därpå sätta in käppar på tvären, hänga druvklasarna i dessa, så att de inte rör druvmusten,
och därpå lägga på lock och bestryka.

Ett annat sätt
Då somliga har plockat druvklasarna så, som jag förut sagt, torkar de nya
små fat utan tjära i solen. Då de därefter kylt av dem i skuggan, häller de
i kli av korn och lägger klasarna ovanpå, så att de inte belastar varandra.
Därpå häller de i mera kli av samma slag och placerar ett lager till av
druvklasar på samma sätt, och så fortsätter de, tills de fyller hela fatet
med omväxlande kli och druvklasar. Därpå lägger de på lock och bestryker samt förvarar druvklasarna i ett mycket torrt och svalt förråd.

Ett annat sätt
44.4 Somliga förvarar på samma sätt även färska druvklasar i torrt spån

av poppel eller silvergran. Åtskilliga täcker druvklasarna, som de tagit
från stockarna, när de inte är alltför mogna, med torr gipsblomma. And
ra tar, då de plockat druvklasarna, med en pincett bort de dåliga druvor,
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som kan finnas i dem, och hänger därefter upp dem i det skjul, där durumvetet förvaras, men denna metod gör druvorna rynkiga och nästan
lika söta som russin.

På ett annat sätt
44.5 Min farbror Marcus Columella lät av den lera, som amforor görs av,

tillverka vida kärl liksom lerfat och bestryka dem in- och utvändigt med
ett tjockt lager tjära. Först då han förberett detta, lät han plocka klasar
av slag som Purpurea, Bumasti, Numisiana, Duracina och genast stoppa
ner deras skaft i varm tjära samt lägga dem, varje slag för sig, på de nyss
nämnda skålarna på så sätt, att klasarna inte berörde varandra. 44.6 Därefter skulle lock läggas på, bestrykas med tjock gips samt därefter tjäras
med hård tjära, som blivit flytande i elden, så att ingen fukt kan tränga
igenom. Sedan skulle hela kärlen läggas i vatten i källan eller tanken med
tyngder på och inte någon del av dem tillåtas sticka upp ovanför vattnet.
På detta sätt förvaras druvklasarna mycket bra, men om man inte förbrukar dem samma dag de tas upp, surnar de.

Ett annat sätt
44.7 Det finns dock inget säkrare sätt än att göra lerkärl, som gott och

väl rymmer en druvklase var. Dessa <kärl> bör ha fyra öron, där de kan
bindas och hänga på vinstocken, och likaså bör deras lock utformas så,
att de är delade på mitten, så att, när kärlen hängts upp och fyllts med
var sin klase, de två delarna av locket kan sättas dit från ömse håll, mötas
och täcka druvklasarna. Dessa kärl och lock bör vara noggrant tjärade
ut- och invändigt. Då de därpå täckt druvklasarna, skall de bestrykas
med rikligt med lera blandad med halm. Druvklasarna, som hänger på
rankan, bör dock förvaras i dessa krukor på så sätt, att de inte berör
kärlens väggar någonstans. 44.8 Rätt tid att innesluta druvklasarna är
det ungefär när druvorna är stora och brokiga och det fortfarande råder
torka och klar himmel. Framför allt vill jag dock trycka på att man inte
skall förvara äpplen och druvklasar på samma ställe eller i angränsande
utrymmen, varifrån lukt av äpplena kan komma fram till druvorna. Ty
en utdunstning av detta slag [av äpplen] förstör snabbt druvorna. Dessa
sätt att bevara frukt, som jag nu beskrivit, är inte alla lämpliga för alla
trakter, utan somliga passar på ett håll, andra på ett annat efter traktens
förutsättningar och druvklasarnas egenskaper.

45. Om druvklasar i krukor
45.1 Förr i tiden lagrade man i regel druvor av slagen Scirpicula, Vennu-

cula, de större Aminaea och Gallica, och de som hade större klasar med
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hårda och glesa kärnor, i lerkärl. Nu tycker man i trakten av Rom mest
om slaget Numisiana för denna användning. Dessa plockas rätteligen vid
klart väder, när solen redan avlägsnat daggen, vid fjärde eller femte timmen, om blott månen är i avtagande och under horisonten och druvorna
är måttligt mogna. Skaften tjäras genast och därefter läggs de i korgar på
så sätt, att de inte stöter till varandra. 45.2 Därefter förs de in under tak,
mögliga eller defekta druvor tas bort med en pincett, och när de svalnat
lite i skuggan, läggs de ner i krukor tre och tre eller fyra och fyra, efter
kärlens storlek. Locken behandlas noga med tjära, så att de inte släpper igenom fukt. Sedan tar man återstoden ur vinpressen, som tryckts
ur ordentligt, och lägger den med skaften lätt borttagna nederst i ett
lagringsfat och sätter dit krukorna uppochnervända med sådant avstånd
mellan sig att man kan trampa till vindruvsresterna. 45.3 Då de tryckts
ihop ordentligt och bildat ett första lager, sätter man andra krukor på
samma sätt och bildar ett nytt lager. Därpå ställer man på samma sätt in
ytterligare krukor i fatet och mellanrummen fylls tätt. Därpå fyller man
på med rester från pressen ända upp till randen, lägger genast på lock
och smörjer in fatet med aska, som behandlats till något som liknar gips.
Den, som skall skaffa kärl till detta, måste dock noga förmanas att inte
skaffa törstiga eller illa brända krukor, ty båda sakerna förstör druvklasen genom att släppa genom fukt. Det är även nödvändigt att, när man
tar fram krukorna för att använda dem, då ta ett helt lager i ett svep. Ty
de sammanpressade vindruvsresterna surnar fort, om man en gång rört i
dem, och förstör då druvklasarna.

46. Inläggning under oktober
och november månad
kap. 46 46.1 Efter vinskörden följer så inläggningen av höstens produkter, vilka
likaså gör anspråk på husföreståndarinnans uppmärksamhet. Jag är inte
heller ovetande om att jag i denna bok inte tagit med många saker, som
Gaius Matius noggrant har gått igenom. Han hade nämligen till uppgift
att ge råd inför middagar i staden och stora fester. Han utgav tre böcker,
som han gav titlarna Bagaren, Kocken, Saltmästaren. Det är dock tillräckligt för mig att behandla det, som lätt kan förekomma utan stora
utgifter vid ett enkelt hushåll på landet.

Att bevara granatäpplen färska
46.2 Somliga böjer skaften på granatäpplen, så som de hänger på träden,

för att inte frukterna skall brytas av regnen och förstöras av att de gapar
öppna, och binder dem vid större grenar, så att de kan hänga orörliga.
Därefter omger de träden med nät av espartogräs, så att frukterna inte
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skadas av korpar, kråkor eller andra fåglar. Många fäster små lerkrukor
vid de hängande frukterna, smörjer dessa med en blandning av lera och
agnar och låter dem hänga på träden. Andra slår in dem ett och ett i hö
eller halm och smörjer dem dessutom tjockt med lera blandad med halm
samt binder dem vid större grenar, så att de inte kan röras av vinden,
som jag nyss sade. 46.3 Allt detta bör emellertid, som jag sade, utföras
vid klart väder utan dagg, men det bör likväl antingen inte göras alls,
eftersom träden tar skada, eller åtminstone inte utföras varje år, särskilt
som det är fullt möjligt att förvara dessa frukter oskadade, även sedan
de tagits ner från träden. Dels gör man nämligen under tak på torraste
stället små gropar på tre fots [90 cm] djup, och när man där lagt tillbaka
lite av jorden, väl sönderdelad, sätter man där ner korta grenar av fläder.
Vid klart väder plockar man sedan granatäpplena med sina skaft och
sätter fast dem i dessa grenar, ty flädern har en så öppen och mjuk ved,
att den lätt öppnar sig för granatäpplenas skaft. 46.4 Man måste dock se
till att de inte är mindre än fyra fingerbredder [7 cm] upp från jorden och
att frukterna inte berör varandra. Sedan lägger man ett lock på gropen
man gjort och smörjer detta med lera blandad med halm, och den jord,
som man skottat upp, läggs ovanpå. Detta kan också göras i ett stort
lerkärl, varvid man antingen kan hälla i finkornig jord ända till kärlets
halva rymd eller, vilket vissa föredrar, hälla i sand från en flodbotten, och
därpå göra det övriga på samma sätt.

Ett annat sätt
46.5 Karthagern Mago föreskriver, att man skall hetta upp havsvatten

ordentligt och sedan sänka ner granatäpplena, bundna vid trådar av lin
eller espartogräs, i det en liten stund tills de skiftar färg, samt därpå ta
upp dem och torka dem tre dagar i solen. Därefter skall de hängas upp
på ett kallt ställe, och då man sedan behöver dem, skall man under en
natt och påföljande dag, ända till den timme då man skall använda dem,
blöta upp dem i kallt sötvatten. Samme person hävdar dock även, att
man skall lägga på tjockt med krukmakarlera, som bearbetats ordentligt,
på de nyplockade granatäpplena, hänga dem på ett kallt ställe, då leran
torkat, och därpå, när man behöver dem, sänka ner dem i vatten och så
lösa upp leran. Denna metod bevarar frukten precis som helt nyskördad.
46.6 Samme Mago föreskriver, att man i en ny lerkittel skall lägga spån av
poppel eller stenek och fördela granatäpplena, så att man kan trycka till
spånen mellan dem, och sedan, när man gjort ett lager, åter hälla på spån
och sätta ut <granat>äpplena på samma sätt. Detta skall man göra på så
sätt, tills kitteln är full, och då den är fylld, skall man sätta på lock och
smeta på ordentligt med fet lera. 46.7 Alla frukter, som man vill förvara
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för en längre tid, skall dock plockas med skaft och, om det kan ske utan
att trädet tar skada, till och med med kvist, ty det bidrar i hög grad till
hållbarheten.

Hur frukter av kvitten bevaras
Många tar ner kvittenfrukter från träden med sina kvistar, och när de
noggrant täckt frukterna med krukmakarlera, torkar de dem i solen. Om
leran spruckit någonstans, smörjer de dem med slam och hänger upp
dem på en kall plats, när de torkat.

47. Ett annat sätt
kap. 47

47.1 Många förvarar kvittenfrukter på samma sätt som granatäpplen i

gropar eller lerkärl, andra slår in dem i fikonlöv, och sedan blandar de
krukmakarlera med olivdrägg och smörjer frukterna med den. Då dessa
torkat, lägger de dem på en hylla i ett kallt och torrt utrymme. Andra
lägger dem på nya lerfat och begraver dem i torr gips, så att de inte rör
varandra.

Ett annat sätt
47.2 Jag har dock likväl inte funnit något säkrare eller bättre sätt än att

mycket mogna kvittenfrukter, hela och utan skador, plockas vid klart väder, när månen är i avtagande, och därpå, sedan man torkat av det ludd,
som finns på frukterna, läggs lätt och glest i en ny flaska med en mycket vid
hals, så att de inte kan stöta mot varandra. Då man sedan lagt i dem ända
upp till randen, binder man över dem med videkvistar tvärs över, så att de
trycker ihop frukterna lite och inte låter dem flyta upp, när man hällt en
vätska över dem. Därefter skall kärlet fyllas med så god och lättflytande
honung som möjligt, ända upp, så att frukten ligger nere i honungen. 47.3
Denna metod bevarar inte blott själva frukterna, utan den ger även en
vätska, som smakar honungsvatten, vilken utan skada kan ingå i födan för
dem som lider av feber, och den kallas äppelhonung. Man måste dock se
till, att man inte tar omogna frukter, när man vill förvara dem i honung,
ty om de plockas kartiga, blir de så hårda att de är oanvändbara.
47.4 Men att det, som många gör, nämligen dela granatäpplena med
en benkniv och ta ur kärnorna, eftersom de tror, att äpplena tar skada
av dessa, att alltså det är överflödigt, har jag nu lärt ut. Det är snarare så
att granatäpplena ändå inte förstörs ytterligare, när de sugit åt sig den
vätska, som jag nämnde, även om det finns någon liten larv någonstans
inuti. Ty det är en egenskap hos honung att den håller skadorna i schack
och inte låter dem utvecklas vidare, varför den även kan hålla en död
människas kropp oförstörd under flera år.
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Om äpplena av slagen Cestiana, Orbiculata,
Melimeli, Matiana
47.5 Därför kan även andra slags äpplen, såsom Orbiculata, Cestiana, Meli-

mela, Matiana, bevaras i denna vätska. Eftersom de dock verkar bli sötare
i honung, när de läggs in på detta sätt, och inte behåller sin egen smak,
bör man för detta ändamål förbereda lite större lådor av bok eller till och
med lind, sådana som dem där man förvarar ytterkläder, placera dessa i
ett kallt och torrt förråd, dit varken rök eller skarp lukt kommer fram,
därefter lägga papper i botten och lägga in de nyss nämnda frukterna på
ett sådant sätt, att deras flugor pekar uppåt och skaften neråt, så som
de även satt på trädet, och så att de inte nuddar vid varandra inbördes.
47.6 Vidare måste man ge akt på att varje slag läggs för sig i egna lådor,
ty när man lägger in olika slag tillsammans, blir de osams inbördes och
förstörs fortare. På grund av detta är även vin från blandade vingårdar
inte så hållbart som om man berett rent Aminaea, Apiana eller till och
med Faecinia. När äpplena lagts in noggrant på det sätt, som jag ovan
sagt, skall de täckas med lådornas lock, och locken skall dras över med
lera blandad med halm, så att det inte kan komma in luft.

Ett annat sätt
Men somliga bevarar just dessa frukter, såsom jag redan sagt ovan beträffande andra slags frukter, i poppelspån, vissa även i spån av silvergran.
Dessa frukter bör dock inte plockas mogna utan så sura som möjligt.

48. Behandling av ålandsrot
48.1 Då man tagit upp dess rot ur jorden under oktober månad, då den

är som mest fullgången, torkar man med en sträv duk av lin eller gethår
av den sand, som hänger fast, och skrapar den på ytan med en skarp
kniv. Klyv den, där roten är tjockare, i två eller flera delar av ett fingers
längd, alltefter hur tjock den är, och koka den sedan långsamt i vinäger i
en liten bronskittel, så att bitarna inte är halvråa. Därefter skall de torka
i tre dagar i skuggan och därpå läggas i en tjärad kruka. När man hällt
på russinvin eller druvmust, så att det står över bitarna, och satt dit en
propp av sommarkyndel, täcker man krukan och binder över.

Ett annat sätt att förvara ålandsrot på
48.2 Då man skrapat dess rötter, gör då bitar, så som jag ovan sade, och

torka dem i skuggan tre eller fyra dagar samt lägg dem därefter torra i
kärl utan tjära med sommarkyndel emellan. Häll sedan på en lag, som
har de beståndsdelarna, att man i sex delar vinäger blandar en del sirap
med en hemina [0,27 l] bränt salt. I denna lag skall bitarna blötas upp,
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tills de inte alls smakar beskt. 48.3 Därefter skall de tas upp och åter
torkas i fem dagar i skuggan. Häll sedan bottensatsen av vin, som bildat
drägg, och likaså, om det finns, bottensats av honungsvatten samt bra
druvmust, en fjärdedel av de andras båda mängder, i en kittel. Då detta
blivit varmt, lägg då i bitarna av ålandsrot, ta genast kitteln från elden
och blanda om med en träslev, tills den kallnat helt och hållet. För sedan
över ålandsroten till ett tjärat kärl, täck med ett lock och bind över.

Ett annat sätt att lägga in ålandsrot
48.4 Då du skrapat rötterna ordentligt, skär dem då i små bitar och blöt

upp dem i mättad saltlake, tills de förlorar sin beska. Då du därefter
slagit bort saltlaken, stöt bär av äppelrönn, så fina och mogna som möjligt
men med kärnorna borttagna, och blanda dem med ålandsroten. Häll
därefter på russinvin eller så fin druvmust som möjligt och förslut kärlet
med tjära.

Ett annat sätt
48.5 Då en del har lagt in ålandsrot och mjukat upp den med saltlake,

torkar de den och blandar den med rivna kvittenfrukter, som de kokat
i druvmust eller honung. Sedan häller de på russinvin eller druvmust,
lägger på lock på kärlet och binder över.

49. Inläggningar av oliver
kap. 49

49.1 Stöt bitter Posia-oliv i september eller oktober månad, medan vin-

skörden ännu pågår. Blöt upp den lite i varmt vatten, pressa den, blanda
den lätt med frön av fänkål och mastixbuske tillsammans med bränt salt,
lägg den i ett lerkärl och häll på så nypressad druvsaft som möjligt. Lägg
sedan på ett knippe grön fänkål och tryck ner, så att oliverna hålls nere
och vätskan går upp över dem. En oliv, som behandlats så, kan man använda på tredje dagen.

Ett annat sätt
49.2 När du tänker krossa ljusa <oliver av slagen> Posia, Orces, Radiolus

eller Regia, lägg allra först ner dem i kall saltlake, så att de inte miss
färgas. Då du gjort i ordning så mycket saltlake, som krävs för att fylla en
amfora [26 l], lägg då ett knippe torr fänkål i botten och ha sedan färska
frön av fänkål och mastixbuske, repade och rensade, till hands i en liten
skål. Pressa sedan oliverna, som tagits upp ur saltlaken, och lägg dem
i krukan, blandade med de nyss nämnda fröna. Då du sedan kommit
upp till öppningen av kärlet, lägg då på knippor av torr fänkål och sätt
till en blandning av två delar nypressad druvsaft och en del mättad salt-
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lake. Oliver, som lagts in efter detta recept, kan du med fördel använda
hela året.

Ett annat sätt
49.3 Somliga krossar inte oliverna utan skär upp dem med en vass trä-

kniv. Detta är visserligen mödosammare men bättre, eftersom denna oliv
blir vackrare än den, som får en mörk färg av att krossas.

Ett annat sätt
Andra blandar upp oliverna, antingen de har krossat eller snittat dem,
med lite bränt salt och de frön, som nämnts, och därpå häller de på sirap,
russinvin eller, om det finns möjlighet, honungsvatten. Hur man tillverkar honungsvatten har jag dock givit råd om nyss i just denna bok. De
sköter allt det andra på samma sätt.

Ljusa oliver i 11 saltlake
49.4 Plocka oliver av slagen Posia eller Regia, utan fläckar och så ljusa som

möjligt, med handen och välj de bästa av dem. Lägg sedan fänkål i botten
av en amfora och lägg oliverna ovanpå, med inblandning av frön av mastixbuske och även av fänkål, och när du fyllt kärlet ända upp till halsen,
häll på mättad saltlake. Gör sedan en propp av blad av italienskt rör och
tryck ner oliverna med den, så att de kommer ner i lagen. Häll åter på
mättad saltlake, tills den kommer upp till översta randen på kärlet. 49.5
Dessa oliver är dock i och för sig inte särskilt välsmakande, men till de
inläggningar, som förekommer vid överdådigare måltider, är de mycket
lämpliga, ty då så krävs, tar man fram dem ur amforan och stöter dem,
varpå de kan behandlas med vilken kryddning man vill. Oftast skär man
perenn purjolök12 och vinruta tillsammans med späd selleri och mynta
mycket fint och blandar det i de stötta oliverna. Därpå tillsätter man lite
pepprad vinäger och lite mera honung eller honungsvatten samt duggar
över färsk olivolja. Därpå täcks oliverna med en knippa av grön selleri.

På ett annat sätt, i söt vätska
49.6 Vissa blandar i varje skäppa [8,75 l] av oliver, som skördats på detta

sätt, tre heminae [0,8 l] salt, tillsätter frön av mastixbuske, lägger fänkål
under och fyller så amforan ända till halsen med oliver. Därefter slår de
på vinäger, som inte är alltför sur, och när de då nästan fyllt amforan helt
och hållet, trycker de ner bären med en propp av fänkål och häller åter på
vinäger ända till den översta randen. På fyrtionde dagen häller de sedan
bort all vätska, blandar tre delar sirap eller druvmust med en del vinäger
och fyller amforan med detta.
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Om att bereda oliver i söt vätska
49.7 Även den inläggningen är mycket omtyckt, när man, sedan den ljusa

Posia-oliven mognat helt i mättad saltlake, häller av all lag och fyller amforan med en blandning av två delar druvmust och en del vinäger. Med
samma lag kan även slagen Regia och Orces läggas in.

Ett annat sätt för ljusa
flytande oliver utan söt vätska
49.8 Vissa blandar en del saltlake och två delar vinäger och gör med

denna lag Posia-oliver flytande. Om någon vill använda dessa som de är,
kommer han att finna att de är ganska angenäma, fastän även dessa är
mottagliga för alla sorters kryddning, när de kommit upp ur saltlaken.

Om brokiga oliver
Oliver av slaget Posia plockas med sina skaft, när de håller på att skifta
färg och innan de blir milda, och förvaras i så god olja som möjligt. Särskilt detta slags oliver visar ännu efter ett år en färsk olivsmak. Många
serverar dem till och med beströdda med malt salt som färska, när de
tagit upp dem ur oljan.

Om att göra epityrum
49.9 Det finns även den sortens inläggning som ofta tillämpas i gre-

kiska städer, och man kallar den epityrum: Oliver av slagen Posia eller
Orces plockas för hand en klar dag, när de just börjar skifta färg från
att ha varit ljusa och blir gulaktiga, och breds ur på vassmattor en dag
i skuggan. De skaft, blad och kvistar, som hänger kvar, plockas bort.
Följande dag siktas de och läggs i pressen inneslutna i en ny påse och
pressas kraftigt, så att all den olivdrägg, som de möjligen innehåller, pressas ut. 49.10 Man låter dock ibland oliverna ligga under press
hela natten och följande dag och då liksom sugas ur. Sedan tar man ur
oliverna, när skalen är upplösta, häller i varje skäppa [8,75 l] oliver en
sextarius [0,55 l] malt salt och blandar likaså i frön av mastixbuske och
vinruta samt finfördelade blad av fänkål, som fått torka i skuggan, så
mycket man anser vara tillräckligt. Man låter detta ligga tre timmar,
medan oliverna tar åt sig lite salt, och häller sedan på olja av god smak,
så att det står över oliverna, samt trycker ner dem med en knippa torr
fänkål, så att lagen står över dem. 49.11 För denna inläggning förbereds
emellertid nya lerkärl utan tjära. För att de inte skall kunna ta åt sig
olja, mättas de, liksom olivoljetunnor, med flytande gummi och torkas.
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50. inläggning av mörka oliver
50.1 Men vinterns köld följer, under vilken olivskörden, liksom förut

vinskörden, kräver omsorger från husföreståndarinnan. Först skall jag
därför, eftersom jag redan börjat, ge råd om inläggningarna av oliver och
därefter fortsätta med metoden att tillverka olivolja.

Anrättning av mörka oliver
Oliver av slagen Posia eller Orces, i många trakter även Naevia, förbereds
för att användas vid gästabud. Då dessa redan mörknat men likväl inte
blivit helt mogna, bör man plocka dem för hand vid klart väder och, när
man plockat dem, sålla dem och ta bort alla, som syns ha fläckar, fel eller
dålig storlek. 50.2 I varje skäppa [8,75 l] oliver skall man sedan hälla tre
heminae [0,8 l] helt salt och sedan lägga dem i korgar av vide, hälla på
mycket salt, så att det täcker oliverna, och så låta det svettas i 40 dagar
samt ta bort all drägg. Sedan skall man hälla dem i en balja och med en
ren svamp ta bort saltet, så att det inte tränger in i oliverna. Därpå lägger
man dem i en kruka och fyller amforan med sirap eller druvmust, sedan
man satt i en propp av torr fänkål, som skall trycka ner oliven i lagen.
50.3 De flesta blandar tre delar druvmust eller honung och en del vinäger,
andra två delar och en del vinäger, och lägger in oliverna i den lagen.

Ett annat sätt
Då somliga odlare skördat de mörka oliverna, saltar de dem enligt samma
recept som ovan och placerar dem i korgar på så sätt, att de blandar i frön
av mastixbuske och lägger i lager omväxlande oliver och salt, sedan åter
oliver och på samma sätt salt ovanpå ända till randen av korgen. Efter 40
dagar, då oliverna har svettats ut all den drägg de kan innehålla, häller
de över oliverna i en balja, sållar dem, skiljer dem från mastixfröna och
torkar av dem med en svamp, så att det inte sitter kvar något salt på dem.
Sedan lägger de dem i en amfora, häller på druvmust, sirap eller till och
med honung, om det finns gott om sådan, och gör det övriga på samma
sätt.

Mörka oliver utan söt lag
50.4 I varje skäppa [8,75 l] oliver bör man hälla en sextarius [0,55 l] moget

mastixfrö och tre cyathi [1,4 dl] fänkålsfrö eller, om det inte finns sådant,
finfördelad fänkål själv, så mycket som tycks vara tillräckligt. Därefter
bör man blanda i varje skäppa [8,75 l] oliver tre heminae [0,8 l] bränt
men inte malt salt och så lägga oliverna i amforor, och de bör täckas
med knippen av fänkål och varje dag rullas om på marken. Var tredje
eller var fjärde dag bör man tömma ur all den drägg, som bildats däri.
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50.5 Efter 40 dagar bör man slå över oliverna i en balja och bara skilja dem

från saltet, alltså så att oliverna inte torkas av med en svamp utan läggs i
amforan med stora saltkorn på, så som de togs ur lagen, och sedan läggs
undan i källaren med en propp isatt, klara att användas.

Lägg in kilikisk oliv på följande sätt
Ta upp mogna oliver, som gjorts flytande i saltlake, ur laken och torka
av dem med en svamp. Gör sedan ett snitt i dem med ett färskt vasstrå
på två eller tre ställen och låt dem ligga i vinäger tre dagar, torka av dem
med en svamp på fjärde dagen och lägg dem i ett kärl, alltså en ny kittel
eller kruka, med selleri och lite vinruta i botten. Då kärlet sedan är fullt
med oliver, häll med skopor på druvmust ända upp till randen, sätt dit
unga grenar av lager, så att de håller oliverna nere, och använd dem efter
20 dagar.

51. Hur man gör pasta av olivernas fruktkött
kap. 51

51.1 Mycket mogna mörka oliver plockas vid klar väderlek och läggs ut en

dag på vassmattor i skuggan, och alla defekta oliver plockas bort. Vidare,
om det hänger kvar några skaft, tas dessa bort, och alla blad och kvistar,
som kommit med, avlägsnas. Följande dag sållas de noga för att avskilja
all orenlighet, som kan finnas med, och därefter läggs oliverna hela i en
ny säck och läggs i pressen, så att de får ligga där hela natten. 51.2 Följande
dag läggs de i en noga rengjord, upphängd olivkvarn, så att kärnan inte
krossas, och då de förvandlats till mos, blandar man för hand i bränt och
rivet salt med övriga torra kryddor. Dessa är då kummin, spiskummin,
frö av fänkål och egyptisk anis. Men det är tillräckligt att tillsätta lika
många hemina [à 0,27 l] salt, som man har skäppor [à 8,75 l] av oliver,
och hälla på olivolja, så att det inte torkar. Detta bör man göra varje
gång massan ser ut att torka. 51.3 Det råder vidare intet tvivel om att den
pasta smakar bäst, som är gjord på oliver av slaget Posia. Dess smak är
dock inte oförändrad i mer än två månader. Dock tycks andra slag vara
mer lämpliga för denna inläggning, såsom Licinia och Culminea, men den
kalabriska oliven anses överlägsen till denna användning, den som vissa
på grund av dess utseende kallar oleastellum [liten vildoliv13].

52. Om att bereda olivolja
kap. 52

52.1 Mitten av olivskörden infaller i regel i början av december månad. Ty

före denna tid gör man sträv olja, som man kallar sommarolja, och ungefär runt den månaden pressas den gröna oljan och därefter den mogna.
Att göra sträv olja gynnar dock inte familjefaderns kalkyler, ty det blir
mycket lite av den, om inte oliverna av blåsten fallit ner på marken och
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man är tvungen att samla ihop dem, så att de inte äts upp av tama eller vilda djur. 52.2 Å andra sidan är det till och med mest lönsamt att
göra grön olja, eftersom det blir ganska mycket av den och den med sitt
pris sånär fördubblar ägarens intäkter. Om däremot olivodlingarna är
vidsträckta, är det dock nödvändigt att någon del av den sparas för att
ge mogen olja. Den plats, där oljan skall beredas, är visserligen redan
beskriven i en tidigare bok, men jag måste nu påminna om några få ting,
som har med saken att göra och som jag utelämnade förut.
52.3 Man måste ha ett lagringsutrymme, dit oliverna kan föras in, fast
jag tidigare har givit det rådet, att varje dags skörd genast skall behandlas i kvarnen och pressen. Eftersom ibland mängden av oliver överstiger
pressarnas kapacitet, är det dock nödvändigt att det finns en lada med
upphöjt golv, dit skörden kan föras in, och det förrådet bör se ut som
en spannmålslada och ha lika många mindre bås som mängden oliver
kräver, så att man kan lägga varje dags insamlade oliver för sig och hålla
dem åtskilda. 52.4 Golvet i dessa bås bör läggas med sten eller tegel och
göras sluttande, så att all vätska snabbt kan rinna bort genom rännor
eller hål, ty olivdräggen är mycket skadlig för oljan, och om den är kvar
i oliven, förstör den smaken på oljan. Då man alltså byggt båsen så, som
jag sade, så placerar man tunna reglar en halv fot [15 cm] från varandra
ovanpå golvet och lägger sedan på vassmattor som flätats noggrant och
tätt, så att de dels inte kan släppa igenom oliver, dels kan bära tyngden
av oliverna. 52.5 Bredvid alla bås på den sidan, där dräggen kommer att
rinna ut, bör det under själva hålen finnas en nersänkt ränna liksom ett
litet dike eller en stenlagd kanal, där det som runnit bort hamnar och
varifrån man kan ösa upp det. För övrigt är det lämpligt att under tak
ha förberedda baljor eller kittlar, som kan rymma dräggen från varje slag
för sig, både den som rinner fram obehandlad och den som tagit smak av
salt, ty båda slagen är användbara till många ändamål.
52.6 Till att göra olivolja är dock en kvarn till större nytta än en olivpress, en press bättre än en ränna och skor. Kvarnen är den, som är lättast
att sköta, då den kan sänkas ner eller höjas upp efter hur stora oliverna
är, så att inte kärnan krossas, vilket förstör smaken på oljan. Pressen åter
ger dock mer lön för mödan men är lättare än skorna och rännan. 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. Allt
efter varje trakts förhållande och vana utnyttjar man ovan nämnda apparater, men det är bäst att använda kvarn, därnäst press.
Jag ansåg att jag måste säga detta innan jag talade om att bereda olivoljan. 52.8 Nu skall jag komma till själva saken, fast mycket förbigåtts,
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som måste förberedas precis som före vinskörden, så nu före olivskörden,
såsom ett förråd av brännved, som måste skaffas fram långt i förväg, så
att man inte kallas bort från arbetet av att man måste hämta mera, vidare stegar, flätade korgar om tio skäppor [87,5 l] och tre skäppor [26 l],
i vilka de plockade oliverna kan läggas, vidare säckar, rep av ’vass’ eller
espartogräs, järnskopor, med vilka oljan öses upp, lock, som man täcker
oljeflaskorna med, stora och små svampar, krukor, i vilka oljan bärs undan, vassmattor, som man fångar upp oliverna med, och om det nu finns
andra saker, som jag just nu inte kommer på. 52.9 Allt detta bör finnas
i mycket stort antal, eftersom de går sönder under användningen och
minskar i antal, och om något av det saknas vid rätt ögonblick, måste
arbetet avbrytas. Nu skall jag dock uppfylla, vad jag lovat.

Om att bereda grön olivolja
Så snart frukterna börjat skifta färg och några redan är mörka, flertalet
dock fortfarande ljusa, bör oliverna plockas för hand vid klar väderlek och
därpå siktas och rensas liggande på dukar eller vassmattor. 52.10 Sedan
skall de, noggrant rensade, genast föras till pressen, stoppas hela i nya
säckar och läggas in i pressen, så att de en kort stund pressas så mycket
som möjligt. Därefter bör man lossa på pressen, mala oliverna med tillsats av två sextarii [1,1 l] helt salt i varje skäppa [8,75 l] och därpå pressa
fruktköttet mellan skivor, om man brukar så i trakten, eller åtminstone
i nya säckar. Det, som runnit ut först, skall pressaren därpå genast föra
över till en rund kittel – ty den är bättre än en fyrkantig blykittel eller
en byggd behållare med två kammare – och därpå slå över i lerkärl, som
förberetts för detta ändamål.
52.11 I oljekällaren bör det dock finnas tre rader av kärl, så att en rymmer oljan av första klass, det vill säga från första pressningen, en annan den andra och en tredje oljan från den tredje pressningen. Ty det är
mycket viktigt att inte blanda olja från andra pressningen, och mycket
mindre den från tredje, med den första pressningen, eftersom den är av
mycket bättre smak, då den runnit ut med mindre våld på pressen, liksom av sig själv. Då oljan därpå stått lite i de första kärlen, bör pressaren
föra över den till följande kärl i raden och därpå till de följande, ända till
slut. Ty ju oftare oljan vädras vid själva överföringen och liksom sätts
i rörelse, desto klarare blir den och befrias från olivdrägg. 52.12 Det är
dock tillräckligt att ställa upp 30 kärl i varje rad, om inte olivodlingarna
är vidsträckta och kräver ett större antal. Om oljan däremot fryser ihop
med dräggen på grund av kyla, skall man absolut använda lite bränt salt.
Detta löser upp oljan och renar den från alla felaktigheter. Man skall
inte heller befara att den blir salt, ty hur mycket salt man än tillsätter, tar
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likväl oljan inte smak av det. Ibland brukar oljan inte lösas upp på detta
sätt heller, om kölden varit sträng. Då rostar man soda, mal den och strör
i den samt blandar om. Detta gör dräggen flytande.
52.13 Somliga mycket duktiga oljetillverkare lägger inte oliven hel under pressen, eftersom de tror, att någon del av oljan går förlorad, ty när
oliven känner trycket av pressen, trycks inte bara dräggen ut, utan denna
drar även med sig lite av det feta. Jag vill dock i allmänhet föreskriva,
att varken rök eller sot får komma in i presshuset eller i oljekällaren,
så länge man gör den gröna oljan, ty båda dessa är skadliga för denna
olja. De mest erfarna oljetillverkarna tillåter nästan inte en enda lampa
vid arbetet, varför både pressrummet och oljekällaren bör läggas åt det
väderstreck, som är mest skyddat för kalla vindar, så att man inte är beroende av värmen från eld.
52.14 Krukor och kärl, där oljan lagras, skall inte bara behandlas vid
den tiden, då tvånget att ta hand om skörden tvingar till detta, utan genast då de tömts av en köpare bör husföreståndarinnan vara noga med
att, om det satt sig någon bottensats eller drägg nertill i kärlen, detta
genast tvättas bort och att kärlen sköljs en och två gånger med en lut,
som inte är för varm, så att kärlen inte släpper vaxlagret. Därefter skall
de gnuggas av med händerna lätt i ljumt vatten och sköljas flera gånger,
och därpå skall all fukt tas bort med en svamp. 52.15 Det finns de, som
löser upp krukmakarlera i vatten till en sorts flytande bottensats, smörjer in kärlen med denna så att säga sås på insidan, när de tvättat dem,
och låter detta torka. Då de sedan skall använda kärlen, sköljer somliga
dem med vatten, andra med först olivdrägg och därpå vatten, och torkar
dem. Sedan kontrollerar de om kärlen behöver nytt vax, ty de gamla sade,
att man behöver vaxa om kärlen ungefär var sjätte olivskörd. 52.16 Att
detta kan förhålla sig så, förstår jag inte, ty liksom nya kärl lätt tar emot
flytande vax, om de värms, så tror jag inte, att gamla kärl kan ta emot
mer vaxning, eftersom de är mättade med olja. Dock har vår tids bönder
dels förkastat själva vaxningen och ansett, att det är fullt tillräckligt att
smörja in de nya kärlen med flytande gummi, torka dem och röka dem
med vitt vax så att de inte blir bleka eller får dålig lukt. Denna behandling
anser de vidare skall göras varje gång som nya eller gamla kärl behandlas
och förbereds för att ta emot ny olja. 52.17 Då många väl en gång smort
nya kärl eller tunnor tjockt med gummi, är de nöjda med en strykning
för all framtid. Ett lergods, som en gång sugit åt sig olja, tar inte längre
emot någon ny bestrykning med gummi. Fettet i oljan avvisar nämligen
ett sådant ämne som gummi.

1 373 2

1 374 2

bok 12.52.18–12.52.22

Hur mogen olja skall få god smak
Efter december månad, omkring 1 januari, skall man plocka ner oliverna på samma sätt, som ovan beskrivits, och genast pressa dem. Om de
nämligen läggs i förråd, kommer de snabbt att värmas upp, eftersom de
under vinterregnen alstrar mera olivdrägg, vilket är ogynnsamt för detta
ändamål. 52.18 Man måste därför akta sig så att det inte blir matolja,
vilket kan undvikas endast på ett sätt, nämligen genom att oliverna
genast mals, sedan de blivit införda från fälten, och pressas och att även
det andra sköts på det sätt, som jag ovan sagt. Många odlare har trott
att, om oliverna lagras under tak, så ökas mängden olja i ladan, vilket
är lika förvrängt som att tro, att mängden säd tilltar på tröskplatsen.
Denna villfarelse vederlägger den gamle Porcius Cato på följande sätt:
52.19 Han säger nämligen, att oliven skrumpnar och blir mindre i förrådet. När odlaren lagt in mängden från ett dagsverke under tak och flera
dagar senare vill mala detta, glömmer han därför den tidigare mängden,
som han fört in, och fyller från en annan hög, som lagts in på liknande
sätt, på med det som saknas i den tidigare mängden. Då detta skett,
verkar det som om halvskrumpna oliver ger mera än nyskördade, när han
i själva verket pressat många flera skäppor. 52.20 Men även om det skulle
vara sant, är det likafullt så, att man får ut mera pengar ur värdefull
grön olja än ur en stor mängd dålig. Men Cato säger också följande: Det
tillförs ingenting på detta sätt till vikten eller mängden av olja, om man
vill räkna förhållandet till hur mycket oliver man använt. Därför bör
man inte tveka att så snart som möjligt mala de skördade oliverna och
pressa dem.

Om att göra matolja
52.21 Jag är heller inte ovetande om att man även bör göra matolja. Då

oliverna faller ner ätna av maskar eller de ramlat ner i smutsen på grund
av vindar och regn, tar man nämligen till hjälpmedlet med varmt vatten.
En bronskittel bör värmas upp, så att de smutsiga oliverna kan tvättas,
men detta bör inte ske med alltför hett vatten utan måttligt varmt, så att
smaken på oljan blir angenämare. Ty om den kokas, tar den även smak av
maskarna och de andra orenheterna. Då oliverna tvättats, bör man dock
göra resten så, som jag givit instruktioner om ovan. 52.22 God olja och
matolja bör emellertid inte pressas i samma säckar, utan gamla säckar
bör användas till fallfrukten och de nya till den riktiga oljan, och då man
pressat en skörd, skall de alltid genast tvättas ur i hett vatten två eller tre
gånger. Finns det rinnande friskt vatten, skall man sedan lägga stenar i
dem, så att de hålls kvar av tyngden, och läggas ner där. Om det inte finns
något rinnande vatten, bör de annars blötas upp i en sjö eller damm med
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så rent vatten som möjligt och därefter piskas med käppar, så att smuts
och bottensats faller av, och därefter åter tvättas och torkas.

53. Kryddning av olja med druvsaft
53.1 Fast det inte passar med tiden på året att tillreda olja, som blandats

med druvsaft, har den dock sparats till denna del av boken för att inte i
onödan fogas in bland recepten på vin. Den bör tillredas på följande sätt:
Ett oljekärl bör förberedas, så stort som möjligt och antingen nytt eller
åtminstone mycket gediget. Därefter bör man vid vinskörden hälla i 60
sextarii [33 l] av så god och nypressad druvsaft som möjligt i det tillsammans med 80 skålpund [26 kg] olivolja, och därefter lägga kryddväxter,
som inte är siktade, ej ens finkrossade utan endast lätt sönderbrutna, i
ett nät av tåg eller lin och så sänka ner detta i nyss nämnda mängd olja
och druvsaft. 53.2 Man bör då väga upp i följande mängder dem som jag
räknar upp nedan: Kalmus, kamelgräs, kardemumma, mekkabalsamträd, bark av behenträd, bockhornsklöver, som blötts upp i gammalt vin,
därefter torkats och till och med upphettats, rot av tåg14 och så även iris
från Grekland och likaså egyptisk anis. Inneslut lika mycket, det vill säga
ett och ett fjärdedels skålpund [400 g], av varje, som ovan sagts, i ett nät,
sänk ner det i oljan och förslut kärlet. Öppna efter sjunde eller nionde
dagen kärlet, tag med handen bort den bottensats eller orenlighet, som
kan ha satt sig i dess hals, torka av det och häll därefter av oljan och fyll
den på nya kärl. 53.3 Ta därefter upp nätet och dela sönder kryddorna i så
små bitar som möjligt, lägg dem sönderdelade tillbaka i samma kärl, häll
på lika mycket olja som förut, sätt på ett tjärat lock, sätt krukan i solen,
häll av oljan efter sju dagar och för över den druvsaft, som återstår, till
ett tjärat krus. Ty om den inte surnar skall den ges som medicin åt sjuka
oxar och andra djur.
Men olja från andra pressningen, som inte har oangenäm doft, kan ge
en salva som man dagligen kan ge åt dem som lider av muskelvärk.

kap. 53

54. Gör olja till salvor på följande sätt
54.1 Innan oliverna mörknar, då de först börjar förändra färgen och ännu

inte blivit brokiga, plocka för hand helst Licinia, om det finns, om inte,
Sergia, och om inte heller de finns, Culminia, rensa dem genast, lägg dem
hela i pressen och pressa ut olivdräggen. 54.2 Krossa sedan oliverna i en
upphöjd kvarn och lägg dem mellan träskivor eller i en ren säck, ta in dem
i pressen och pressa på det sättet att man inte vrider på spakarna utan
bara låter lite olja pressas ut av pressens egen tyngd. Då denna runnit
av på detta sätt, skall oljetillverkaren genast skilja den från olivdräggen,
omsorgsfullt föra över den för sig i nya kärl och klara den. Den övriga

kap. 54
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kap. 55

bok 12.55.1–12.55.4

oljan, som därefter pressas ur oliverna, kan rekommenderas till matolja,
antingen blandad med en annan sort eller ensam.
55.1 Så här långt är det nog talat om olivoljan. Nu övergår jag till några
mindre saker.

Om slakt av svin och om att salta in kött
Alla djur och särskilt svin bör, dagen innan de skall slaktas, hindras från
att dricka, så att köttet blir torrare. Om de dricker, kommer nämligen
det insaltade köttet att innehålla mera vätska. När du sedan har slaktat
dem törstiga, så ta ur benen ordentligt, ty det gör insaltningen mindre
utsatt för röta och mera hållbar. 55.2 Då du därefter tagit ur benen, salta
då omsorgsfullt med bränt salt, som inte krossats alltför fint utan bara
grovt sönderdelats i en grovt inställd kvarn, och tillför rikligt med salt
till de ställen, där det finns ben kvar. Lägg sedan upp ryggstyckena eller
bitarna på hyllor och lägg på stora tyngder för att rena dem från vätska.
Ta bort tyngderna på tredje dagen och gnugga noggrant det insaltade
med händerna, och då du vill lägga tillbaka det, strö över finfördelat och
rivet salt, lägg så tillbaka det och sluta inte upp med att dagligen gnugga
det saltade köttet, förrän det är färdigt. 55.3 Om det är klart väder de
dagar, då köttet gnuggas, skall du låta det vara strött med salt i nio dagar, men om det är dimma och regn, skall på elfte eller tolfte dagen det
saltade köttet föras ner till dammen och där saltet först skakas av, sedan
sköljas bort omsorgsfullt med sött vatten, så att det inte blir kvar salt
någonstans. Därpå skall köttet torkas lite och hängas upp i köttboden,
dit det kommer lite rök, som kan torka det, om det ännu finns någon fukt
kvar. Denna insaltning skall med fördel ske, då månen är i nedan, särskilt
under vintern men även i februari månad före den 13.

Ett annat sätt
55.4 Det finns även den där andra insaltningen, som även på varma platser

kan utföras vid alla tider på året, när svinen hindrats från att dricka dagen innan. Följande dag slaktas de och görs hårlösa antingen i hett vatten
eller med en liten låga, som gjorts på tunna trästickor. Ty på båda sätten
avlägsnas håren. Köttet delas i stycken om ungefär ett skålpund [327 g],
och därpå läggs bränt och, som förut sagts, lätt krossat salt i botten av en
tunna och sedan lägger man i köttstyckena tätt och lägger på salt mellan
lagren. Då man kommit till tunnans hals, fyller man däremot återstoden
med salt och kärlet täcks med tyngder. Detta kött kan man äta när som
helst, ty det bevaras liksom en saltinläggning i sin egen saltlake.

bok 12.56.1–12.57.2
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56. Inläggning av rovor
56.1 Ta rovor, som är så runda som möjligt, torka av dem, om de är le-

riga, och ta bort yttersta skinnet med en kniv. Gör sedan, som insaltarna
brukar, korsvisa snitt i dem med en månformig kniv, men var försiktig så
att du inte skär igenom rovorna ända in. Strö därefter salt, som inte är
alltför finkornigt, inuti snitten och lägg rovorna i ett kar eller en tunna,
strö på lite mer salt och låt dem ligga där i tre dagar, medan de vattnar
sig. 56.2 Tag sedan ett smakprov mitt i rovan efter tre dagar och känn
efter, om den tagit åt sig salt. Då den tycks ha sugit åt sig tillräckligt, ta
då upp alla och skölj av dem i deras egen lag. Tillsätt mättad saltlake,
om det inte blivit så mycket saft, skölj av dem på det sättet och lägg dem
i en fyrkantig låda av vidjor, som inte sitter tätt men är stadigt hopsatta
och tjocka. Lägg sedan på en skiva, som är så avpassad, att den inom
lådan kan tryckas ner ända till botten, om så erfordras. 56.3 Då du satt
dit denna skiva på det sättet, lägg då på tunga tyngder och låt rovorna
torka en hel natt och en dag. Lägg dem sedan i en tjärad lerkruka eller en
glaskruka och häll på senap, så att de täcks av lagen.

kap. 56

Inläggning av kålrötter
Kålrötter kan också läggas in i samma lag som rovor, men då hela, om de
är små, fast skurna, om de är stora. Man måste dock se till att båda dessa
läggs in, innan de får kraftig blast och kommer fram med en stängel,
alltså medan de ännu är späda.

Ett annat sätt
56.4 Lägg små hela kålrötter eller stora, som delats i tre eller fyra delar,

i ett kärl och häll på vinäger. Tillsätt även en sextarius [0,55 l] bränt salt
på varje congius [3,3 l] vinäger. Du kan använda denna inläggning efter
30 dagar.

57. Hur man gör senap
57.1 Rensa och sikta senapsfrö omsorgsfullt, tvätta det därefter i kallt

vatten och, då det tvättats ordentligt, låt det ligga i vatten två timmar. Ta
sedan upp det, tryck ur vattnet med händerna, lägg det i en ny eller väl
rengjord mortel och finfördela det med stöten. Då det blivit sönderdelat,
dra då ihop hela den mosade massan till mitten av morteln och tryck
ihop den med handflatan. Skär upp den, när du pressat ihop den, lägg i
några glödande kol och häll på vatten med soda, så att det rensar bort all
dess beska och blekhet. Lyft därefter upp morteln, så att all vätska rinner bort. Tillsätt därefter ljus, skarp vinäger, blanda med mortelstöten
och sila. Denna lag är utmärkt att lägga in rovor i. 57.2 Om du däremot

kap. 57
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bok 12.58.1–12.59.2

vill göra i ordning senap till bruk vid gästabud, tillsätt då, när du rensat
senapsfröna, så färska pinjenötskärnor som möjligt samt stärkelse, häll
på vinäger och finfördela noggrant. Gör det övriga så som jag angivit
ovan. Denna senap använder man inte enbart med god smak utan även
med gott utseende till bordskrydda, ty den har en utsökt vithet om den
är noggrant tillverkad.

58. Hur man lägger in rot av alexanderloka
under januari eller februari
kap. 58

58.1 Innan alexanderlokan driver upp sin blomstängel, gräv då upp dess

rot under januari eller februari månad och lägg in den i vinäger och salt,
när den gnidits av ordentligt, så att den inte har kvar någon jord på sig.
Ta sedan upp den efter 30 dagar, avlägsna skalet och kasta det, men lägg
innanmätet finfördelat i ett glaskärl eller ett nytt lerkärl och häll på en
lag, som skall göras så som följer här nedan: 58.2 Ta mynta, russin och lite
torr lök och riv detta med torrt emmervete och lite honung. Då det stötts
ordentligt, blanda i två delar sirap eller druvmust och en del vinäger,
häll det hela i samma flaska och bind över den, täckt med ett lock. Då
du sedan vill använda det, ta då upp de finfördelade rötterna med sin lag
och tillsätt olivolja.

Hur man lägger in rot av palsternacka
58.3 Vid samma tid kan man lägga in rot av palsternacka på samma sätt,

som jag angivit ovan. Då det finns behov av den, tar man upp den ur
krukan och häller på vinäger, blandad med honung och lite olivolja.

59. hur man gör pesto
kap. 59

59.1 Lägg i en mortel sommarkyndel, mynta, vinruta, koriander, selleri,

purjolök eller, om inte det finns, färsk lök, blad av sallat, blad av senapskål, färsk kryddtimjan eller stenkyndel och likaså färsk polejmynta samt
färsk salt ost. Riv ihop detta till en jämn konsistens och blanda i lite
pepparkryddad vinäger. Då du lagt denna blandning i en liten burk, häll
då på olivolja.

Ett annat sätt
59.2 Då du finfördelat det som räknats upp ovan, tillsätt även rengjorda

valnötter, så mycket du anser tillräckligt, blanda i lite pepparkryddad
vinäger och häll på olivolja.

bok 12.59.3–12.59.5

Ett annat sätt
Riv lätt torkad sesam tillsammans med de gröna kryddor, som räknats
upp ovan, och blanda sedan i lite pepparkryddad vinäger och häll olivolja
över.

Ett annat sätt
59.3 Sönderdela och riv gallisk ost eller av vilken sort du vill. Blanda pinje

nötter, om det finns tillgång på sådana, och om inte, rostade hasselnötter
utan skal eller mandlar och de kryddväxter, som angivits ovan, till en
jämn massa, häll på lite pepparkryddad vinäger, blanda och häll olivolja
på blandningen.

Ett annat sätt
59.4 Om du inte har färska kryddväxter, riv då ihop torr polejmynta,

kryddtimjan, grekisk oregano eller torr sommarkyndel med osten och
häll på pepparkryddad vinäger och olivolja. Dessa torra kryddväxter kan
också blandas torra var för sig i ost, om det inte finns tillgång till de
övriga.

Tillredning av medicin mot förstoppning
Tre uns [81 g] vitpeppar, om det finns, annars svartpeppar, två uns [54 g]
sellerifrö, ett och ett halvt uns [40 g] av roten av ’stinkfloka’, den som grekerna kallar silfion, och ett sjättedels skålpund [55 g] ost. Stöt och sikta
detta och blanda det i honung och förvara det i en ny kruka. Då sedan
behovet kräver det, blanda så lite av det, som anses tillräckligt, i vinäger
och garum.

Ett annat sätt
59.5 Ett uns [27 g] libbsticka, ett sjättedels skålpund [55 g] russin utan

kärnor, ett sjättedels skålpund [55 g] torr mynta, ett fjärdedels skålpund
[80 g] vit eller svart peppar. Om man vill undvika en större utgift, kan
detta blandas i honung och förvaras på detta sätt. Om man däremot
vill göra en dyrbarare medicin, blandar man detta med den blandning,
som beskrevs tidigare, och lägger undan den till framtida bruk. Om man
dessutom har laser Syriacum [dyvelsträck] tar man med fördel den i stället för vanlig silfion, ett halvt uns.

Slutord
Som slutord i mitt genomförda arbete, Publius Silvinus, anser jag det
inte opassande att ge dem, som kommer att läsa detta – om det kommer
att finnas några, som värdigas sätta sig in i detta – en påminnelse om att
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bok 12.59.5

jag inte hyst det minsta tvivel om att det finns så när oändligt mycket,
som skulle kunna tas med i detta ämne, men att jag ansett, att jag borde
presentera för eftervärlden det, som jag ansåg vara mest nödvändigt.
Dock kan inte den mänskliga naturen rymma kunskap om allt, ty även
de, som har ansetts vara de visaste av de dödliga, sägs ha vetat mycket
men inte allt.

mått

Allmänna beteckningar

Ytmått

As, yt- och viktmått, det hela
Bes, mått, 8 unciae eller 2/3 av det hela
Deunx, mått, 11 unciae eller 11/12 av det hela
Dextans, mått, 10 unciae eller 5/6 av det hela
Dodrans, mått, 9 unciae eller 3/4 av det hela
Quadrans, mått, 3 unciae eller ¼ av det hela
Quincunx, mått, 5 unciae eller 5/12 av det hela
Scripulum, mått, 1/24 av uncia eller 1/288 av det
hela
Semis, mått, 6 unciae eller ½ av det hela
Semuncia, mått, ½ av uncia eller 1/24 av det hela
Septunx, mått, 7 unciae eller 7/12 av det hela
Sescuncia, mått, 1½ unciae eller 1/8 av det hela
Sextans, mått, 2 unciae eller 1/6 av det hela
Sextula, mått, 1/6 av uncia eller 1/72 av det hela
Sicilicus, mått, 1/4 av uncia eller 1/48 av det hela
Triens, mått, 4 unciae eller 1/3 av det hela
Uncia, mått, 1/12 av det hela. Som vikt: uns, 1/12 av
ett skålpund

Actus, i sin minsta form 4 x 120 fot eller 480 kvadratfot
Candetum, 100 x 100 fot eller ca 900 kvadratmeter
Centuria, först 100, senare 200 plogland eller 25
resp. 50 hektar
Clima, 60 x 60 fot eller 3 600 kvadratfot
Plogland, iugerum, 240 x 120 fot eller 28 800 kvadratfot motsvarande ca 2 600 kvadratmeter
eller ¼ hektar
Scripulum, 10 x 10 fot eller ca 9 kvadratmeter

Längdmått
Fingerbredd, digitus, 1/12 av en fot eller ca 2,5 cm
Fot, pes, ca 30 cm
Handsbredd, palma, ca 7 cm, ¼ av en fot
Stadium, 125 steg, 625 fot eller ca 190 meter
Steg, passus, längdmått, motsvarande 5 fot eller ca
1,5 meter

Rymdmått
Amfora, ca 26 l
Congius, 6 sextarii eller 3,3 l
Culleus, 20 amforor eller ca 520 l
Cyathus, 1/12 av sextarius eller 0,045 l
Hemina, ½ sextarius eller 0,27 l
Sextarius, 0,547 l
Skäppa, modius, 16 sextarii eller 8,75 l
Tunna, metreta, 12 congii eller 40 l
Urna, urna, 4 congii eller ca 13,1 liter

Vikt (endast de vanligaste enheterna)
Skålpund, libra, pondo, 327 g
Scripulum, 1/24 av ett uns eller 1,15 g
Uns, uncia, 1/12 av ett skålpund eller 27 g

noter till översättningen

bok 1
1. Reminiscens från Ennius.
2. Texten oklar, men sammanhanget kräver läsningen consummatae non sit nec…
3. Inga författare nämns vid namn, men det måste gälla Mago och hans efterföljare.
4. Hesiodos, Verk och dagar, 348.
5. Verg. Georg. 2,412–413.
6. Verg. Georg. 1,51–53.
7. Avser tydligen dels myggsvärmar och andra
obehagliga insekter, dels varjehanda organismer som utvecklades i vattnet. Varro (De re
rustica 1,12,2) behandlar samma företeelse och
anger också att dessa organismer inte kan ses
med blotta ögat och sprids till oss genom luften, alltså en föraning om bakterieläran.
8. Latinets term curculio tyder på att det snarast
rör sig om larver av kornvivel eller annan vivel.
9. Namnet missuppfattat. Den person som avses
är Lucius Volusius Saturninus.
10. Jag läser remeare liksom tidigare utgivare i stället för re manere (Lundström).
11. Jag följer Richter 1981–1983 och läser arboratoribus enligt 11,1,2.

bok 2
1. Jag läser här i likhet med Richter 1981–1983 sed
(Lundström: et).
2. Verg. Georg. 2,204.
3. Homeros, Od. 12,342.
4. Här företrädesvis tolkat som antingen örnbräken (Pteridium aquilinum) eller träjon (Dryopteris filix-mas).
5. Jag följer här Richter 1981–1983 och läser ut in
latera hiantium fossarum.
6. Verg. Georg. 2,250.
7. Här gärna tolkad som rödklöver (Trifolium
pratense).

8. Styrets förlängning på ett årder, avslutad med
den järnskodda billen. White 1967, s. 127 fig. 99.
9. Jag följer här Richter 1981–1983 och läser septuaginta.
10. Verg. Georg. 1,219–221.
11. Verg. Georg. 1,214.
12. Jag följer här Josephson 1955, s. 73, och läser trimenstrem.
13. Verg. Georg. 1,197–200.
14. Ordet bildat till cantherius, valack.
15. Här avses att fullmånen redan ägt rum, alltså
under natten till dag 15 i måncykeln.
16. Verg. Georg. 1,195–196.
17. Förökning och skötsel av busklusern behandlas i slutet av bok 5 efter fruktträden.
18. Verg. Georg. 1,77–78.
19. Jfr 1,6,16, där lagringen berörs närmare.
20. Verg. Georg. 1,268–272.
21. Angående klädda får, se 7,2,3 och 7,4.
22. Jag följer här Richter 1981–1983 och läser percensuerint.

bok 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verg. Georg. 2,1.
Verg. Georg. 2,10–11.
Verg. Georg. 2,238–240.
Eugenia betyder ”av ädel härkomst”.
Verg. Georg. 2,104–106.
Flera moderna översättare har sett en lucka
här då de inte velat se den arbetskrävande vinodlingen som ett sätt att förränta kapitalet ”in
otio”. Jag uppfattar dock att Columella huvudsakligen vill betona att de nämnda förberedelserna är en förutsättning för att man skall betrakta vingården som en säker investering.
7. Det latinska ordet för denna stickling, malleolus, betyder ”liten hammare”.
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noter till översättningen
8. Verg. Ecl. 1,23.
9. Verg. Georg. 1,197–200.
10. Se 3,17,2 för Columellas förklaring av detta
ord.
11. Verg. Georg. 2,298.
12. Verg. Georg. 2,348.
13. Verg. Georg. 2,350–353.
14. Jag följer här Richter 1981–1983 tum per aestatem i stället för tempestate ac.
15. Detta kallas numera ”stickling med klack”.
16. Termen för denna omgrävning är pastinatio.
17. Flertalet utgivare har här uppfattat en lucka i
den latinska texten.
18. Verg. Georg. 2,392.

bok 4
1. Grävs fåran ur till två fots djup och jorden läggs
tillbaka, blir den luckrade jorden 2½ fot djup.
2. Den kvalificerade vingårdsmannen får mera
arbete av att reparera skador som den oskolade
beskäraren orsakat med sin slöa kniv.
3. Meningen har konstituerats olika i olika utgåvor, vilket lett till skilda namn på trädslag.
4. Denna ympningsmetod är numera känd under
namnet ”avsugning”.
5. 4,29,17 har av somliga utgivare, helt eller delvis,
betraktats som ett felaktig inskott som endast
med svårighet kan infogas i sammanhanget.

bok 5
1. Ordet iugerum hänförs till verbet iungere, förena.
2. Ordet tribus betecknar en administrativ enhet
inom Rom och brukar återges med ”folkstam”.
Termen hänförs etymologiskt till räkneordet
tres.
3. Noga räknat 2 592 m2, i texten genomgående
återgivet som ¼ hektar.
4. I kapitel 5,2–3 har översättning till moderna
mått inte genomförts, då det endast gäller matematiska formler.
5. Den moderna formeln är (sidan i kvadrat delad
med fyra och multiplicerad med kvadratroten
ur 3). I Columellas formel motsvaras (kvadratroten ur 3) av (26/15), som är ett mycket bra närmevärde.
6. I denna och följande formler använder Columella värdet 22/7 för talet π.

7. Denna formel härleds lätt ur formeln för halvcirkelns yta, πR 2/2, om π sätts till 22/7. Den ger
acceptabla närmevärden vid mindre segment.
8. Jämför noten till den liksidiga triangeln, 5,2,5.
9. Verg. Georg. 2,204.
10. Alltså de plantor som ej omskolats under drivningen.
11. Verg. Georg. 1:53.
12. Särskilt för att almarna skall stödja vinstockar.
13. Härmed avses en regelrätt stamkvistning.
14. Nio sorters namn kan rekonstrueras med viss
säkerhet utifrån vad handskrifterna erbjuder.
Det näst sista namnet i uppräkningen är förstört.
15. Att använda tumstjocka grenar till sticklingar
av fruktträd, en metod som beskrivs i detta och
följande kapitel, är en hos oss numera okänd
metod.
16. Enligt parallellen hos Palladius accepteras här
Schneiders 1794 inskott av minus, vilket inte
finns i Uppsala-editionen.
17. Klyvympning.
18. Barkympning.
19. Okulering.

bok 6
1. Den andra härledningen är korrekt. Iumentum
hänger dock bättre ihop med iugum, ok.
2. Här avses Rom, vars stadsgräns enligt sägnen
drogs upp av ett omaka par spänt för plogen.
3. Jag läser som Richter 1981–1983 nec ab aspectu
indecoros.
4. Mängderna avser frön av de angivna foderväxterna.
5. Den städsegröna steneken kan uppträda med
både förhållandevis släta och med ordentligt
taggiga blad.
6. Jag läser med Richter 1981–1983 ualuulis erui
7. Tolkningen oklar, se växtregistret under
”medicinskt myrraträd” för 6,5,3; 6,30,9 och
6,38,3.
8. Texten oklar. Jag läser torminum vitium.
9. Jag läser erraticum i stället för cepaticum (Lundström).
10. Jag läser fraces med bl.a. Richter 1981–1983.
11. Art inom släktet Euphorbia, törelsläktet. Se
vidare växtregistret.
12. Jag läser med Josephson 1955, s. 127f., densis
sentibus ustis.
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noter till översättningen

13.
14.
15.
16.

Verg. Georg. 3,266, 3,269–275.
Beträffande tolkningar, se växtregistret.
Beträffande tolkningar, se växtregistret.
För tolkning till arter inom släktet Helleborus
(och även andra släkten) se växtregistret.
17. I det följande gör Columella ingen skarp skillnad mellan mulor och mulåsnor

bok 7
1.
2.
3.
4.

Verg. Georg. 1,273–275.
Verg. Georg. 2,109.
Verg. Georg. 3,387–389.
Jag läser här aestuanti med Richter 1981–1983,
inte aestuandi (Lundström).
5. Verg. Georg. 3,384–385. ”Kardborr”, lat. Tribolus, tolkas mer specifikt till ”tiggarnöt” (se växtregistret).
6. Verg. Georg. 3,443–444.
7. Verg. Georg. 3,324–329.
8. Verg. Georg. 3,332–334.
9. Verg. Georg. 3,(335) 336–337.
10. Texten osäker; jag följer Lundström propior
quia silent.
11. Verg. Georg. 3,414–418.
12. Verg. Georg. 4,420–422.
13. Verg. Georg. 3,441–443.
14. Det handlar antingen om vit nysrot eller om
någon art av julros. Se växtregistret.
15. Verg. Georg. 3,453–454.
16. Verg. Georg. 3,458–459.
17. Verg. Georg. 3,313.
18. Enligt Josephson 1955, s. 143, not, följer jag här
Richter och läser opimae mot handskrifternas
optimae.
19. Jag uppfattar formen som cneci. Lundström
har gneci.
20. Jag läser med Richter 1981–1983 malini ligni mot
malinis lignis (Lundström).
21. Texten är osäker och tolkningen omdiskuterad. Se växtregistret.
22. Verg. Ecl. 7,54.
23. Jag läser alterutramque för L:s utramque.

bok 8
1. Jag läser paleam med Rodgers 2006.
2. Handskrifterna har antalen 15,9,11,13 respektive, men parallellen till Varro avslöjar felet som
är lätt att förklara.

3. Jag läser servet med Richter 1981–1983 och Rodgers 2006.
4. Texten korrupt; ”och dåliga” saknar motsvarighet i latinet.
5. Jag följer Rodgers 2006 till viss del och föredrar seruetur ne etiam med de bästa handskrifterna.
6. Jag läser poterunt med Richter 1981–1983.
7. Denna fågel, antagligen tornfalk, nämns även
hos Plinius i formen tinnunculus.
8. För en vidare tolkning, se växtregistret.
9. Efter Rodgers 2006 läser jag sequitur … singultientem ex cauea clausa eaque fertur in agrum …
10. Tidigare ”endiv”. Se växtregistret.
11. Jfr 6,32,1 och växtregistret.
12. Jag läser [in] matricibus.
13. Identifikationen av dessa två fiskarter är osäker.
14. Verg. Georg. 1,53.
15. Identifikationen av denna fiskart är osäker.

bok 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Verg. Georg. 4,152.
Verg. Georg. 4,99.
Verg. Georg. 4,9–12.
Jag läser med Rodgers 2006, s. 110, semper virens tinus et minor ulex.
Jag läser tamaricus mot Josephsons amaracus
”mejram”, då ju namnet måste avse ett träd.
Beträffande tolkningen av ”leocoia”, som skiljer sig åt, se växtregistret.
Beträffande den spännande, men komplicerade
tolkningen av ”hyacinthus”, se växtregistret.
Jag läser med Rodgers 2006 tamaracini.
Verg. Georg. 4,20–21, (22), 23–24.
Verg. Georg. 4,27–29.
Jag läser med Rodgers 2006, s. 110, tini.
Verg. Georg. 4,243, dock ej i ordagrant citat.
Verg. Georg. 4,63.
Columella använder genomgående rex [kung]
för bidrottningen. Se uppsatsen om biodling.
Efter Rodgers 2006, s. 112, följer jag en 1400talskonjektur och läser si a procuratore protinus
adsignetur.
Verg. Georg. 4,70–72.
Verg. Georg. 4,87.
Två olika latinska namn, meliphyllon och apiastrum, tolkas båda vanligen till Melissa officinalis. Namnen framhåller att det handlar om
väldoftande och nyttiga biväxter.

noter till översättningen
19. Verg. Georg. 4,91–93 något omstuvade.
20. Verg. Georg. 4,96–97.
21. Verg. Georg. 4,93–94.
22. Verg. Georg. 4,89–90.
23. Jag följer Rodgers 2006, s. 112, och återgår till
läsarten eliditur.
24. Text enligt Rodgers 2006, s. 114: quo samaras
ulmi, semina sua, promunt.
25. Jag följer Rodgers 2006, s. 116, och läser continuis pluuiis i stället för continuis annis.
26. Jag följer i princip Rodgers 2006, s. 116, och läser ut et prata et pascua floribus abundent.
27. Varje stjärnbild indelades i trettio delar, en för
varje dag, och bildar så hela varvets 360 grader.
28. För betydelsen av ’malva’, se växtregistret.
29. Jag följer Rodgers 2006, s. 118, och läser autumno apes quiescunt.
30. Verg. Georg. 4,168, citerad efter Adlerbeth.
31. Verg. Georg. 4,167–168, citerad efter Adlerbeth.

bok 10
1. Ett grekiskt talesätt.
2. Anspelar på dispositionen av Vergilius’ dikt,
vars fyra sånger behandlar respektive åkerbruk, skötseln av fruktträd, husdjursskötsel
och biodling.
3. Se växtregistret. Det gäller här snarast lund
alm, Ulmus minor, och inte den svenska almen,
Ulmus glabra.
4. Jättestinkfloka (Ferula communis) levererade
genom sina torkade stjälkar en slags rotting
till grekiska skollärare, som slog eleverna på
fingrarna. Jfr 10,118.
5. Jag läser sarcula mot Lundströms farcula.
Handskriftsvarianter finns ej angivna.
6. Candida leucoia (”De vita lövkojorna”) har här
tolkats till flera olika arter, bl.a. till snöklocka
(Leucojum vernum), se vidare växtregistret.
7. Torde avse mycket tidigt blommande tazetter, Narcissus tazetta, eller pingstliljor, Narcissus poeticus, även omvittnat goda biväxter. Se
växtregistret.
8. Tolkningen av det antika växtnamnet hyacinthus är mycket komplicerad. Se växtregistret.
9. Se växtregistret
10. Beträffande antikens ’rosor’, se växtregistret
och trädgårdskapitlet.
11. Art i hornvallmosläktet Glaucium, både tolkad
till strandvallmo (G. flavum) och till – troligare
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– röd hornvallmo (Glaucium coniculatum). Se
vidare växtregistret
12. En kort diskussion om tolkningen av ”den syriska roten” jämte skillnaden mellan rädisa och
rättika förs i växtregistret.
13. Thapsia garganica, en selleriväxt närstående
stinkflokesläktet (Ferula). Officiellt svenskt
namn saknas, namnet här efter (protata)can
cerforskares benämning.
14. Företrädesvis vitsenap (Sinapis alba) och/eller
svartsenap (Brassica nigra).
15. I de följande versraderna beskrivs ett antal slag
av kål, främst med geografiska beteckningar.
De kan ej bestämmas närmare inom ramen för
denna översättning.
16. En god – och distingerande – utläggning av
begreppen ”caules”, ”cyma” och ”cauliculi” görs
i De Saint-Denis 2002, s. 58, not 129. ”Cyma”
förklaras bäst med det lilla skott som växer
fram på huvudstjälken under våren för att sätta blom och frö. Dessa skott – på exempelvis
broccoli – är en delikatess och kan ätas färska.
17. Beträffande tolkningen av apium, se växtregistret.
18. Flera olika tolkningar till art av denna rot förekommer, se växtregistret.
19. Den vanligaste tolkningen, men osäker. Flera
andra väldoftande arter, framför allt i familjen
Lamiaceae, kan komma ifråga. Se växtregistret.
20. Anspelar på legenden om Hyakinthos. Med
’hyacint’ menas här inte självklart hyacinten,
Hyacinthus orientalis, utan snarare och mer
folkspråkligt någon ospecificerad lökväxt.
21. Tolkningskommentar, se växtregistret.
22. Benämningen Corambe föredras här av metriska skäl före Brassica (10,326).
23. Fem olika slags sallat, företrädesvis av arten
Lactuca sativa, nämns 10,178–187.
24. Feraliefesten firades till de dödas ära i slutet av
februari.
25. Här avses april. Denna månad var helgad åt
Venus, som var särskilt knuten till Pafos på
Cypern.
26. Bland annat tolkad som Satureia thymbra L.
och Thymbra capitata L. Svenska namn saknas.
Flera andra kransblommiga växter, aromatiska
och kryddstarka, kan komma ifråga.
27. Troligen Colocasia esculenta, en kallaväxt, släkt
med munkhättor och olika kallor. Bestämningen osäker. Se växtregistret.

1 386 2

noter till översättningen

28. Beträffande tolkningen av moloche, se växtregistret. Ett lika troligt alternativ utgörs av rödmalva (Malva sylvestris).
29. Bestämningen osäker. Det kan också röra sig
om Tamus communis, djävulsdruvan. Se växtregistret.
30. Växtens latinska namn är beta, som också är
namnet på β, den andra bokstaven i det grekiska alfabetet.
31. Tolkningarna är flera och bestämningen oklar.
För en genomgång, se växtregistret under ”lotus”.
32. Beträffande violarium, se Landgren 2004, s.
51–52 och Jashemski & Meyer 2002, s. 125–126.
33. ”Vårens liljor” bör här förstås som vårens
blommor i allmän betydelse. Inget slag av någon äkta lilja (Lilium sp.) passar in.
34. Avser de levande växterna, liksom i 10,70.
35. Oklart vilken tibast-art ur släktet Daphne det
gäller. Se växtregistret, casia.
36. Avser en festdag i slutet av juni till ära för Fortuna.
37. Ett flertal arter i fetknoppssläktet (Sedum),
med flera tiotals arter i Medelhavsområdet,
kan ha kommit i fråga.
38. Jämför 10,185–188.
39. Beträffande tolkningen, se växtregistret.
40. Sparris, Asparagus officinalis, växer vild i hela
Europa. I Medelhavsområdet förekommer ytterligare några vildväxande arter vilka möjligen, en eller flera, kan inkluderas i begreppet
corruda. Se vidare växtregistret.
41. Ambrosia var gudarnas föda, som gjorde dem
odödliga som åt av det.
42. Det första av åtta slags fikon som här kort räknas upp. Jfr 5,10,11.
43. Här avses Vulcanus-festen 23 augusti.
44. Här anropas i rask takt Bacchus under alla
möjliga namn.

bok 11
1.
2.
3.
4.

Hesiodos, Verk och dagar, 413.
Verg Georg. 1,204–207.
Verg. Georg. 1,42.
Latinet ger här två termer för murgröna, orthocissus och hedera. Se växtregistret angående
skillnaden mellan dessa.
5. Se 5,11,10.
6. Avser arbetsmomentet enligt 11,2,19.

7. Jag läser uel terra uel ipsa uitis. med Josephson
1955, s. 50.
8. Jag laser si licebit med Richter 1981–1983.
9. Verg. Georg. 4,133.
10. För en tolkning av namnet och en kortare utläggning om rättikans och rädisans historia, se
växtregistret.
11. I detta textställe skulle det även kunna handla
om persilja.
12. Beträffande tolkningen av asparagus respektive
corruda, se växtregistret.
13. Beträffande möjliga arter, se växtregistret.

bok 12
1. Xen. Oec. 7,18–28.
2. Xen. Oec. 9,6–10.
3. Två latinska namn döljer sig bakom det sammanfattande svenska, satureia och cunela.
Dessa tolkas vanligen båda till sommarkyndel,
med en vidare tolkning för ”cunela”. Se vidare
växtregistret.
4. Beträffande tolkningen av intibi (intubum, intubus), se växtregistret.
5. Alla tre lökarna utgör olika slag av vanlig lök
(Allium cepa), se vidare växtregistret.
6. Beträffande den skiftande och kontextuellt
bundna tolkningen av iris, se växtregistret.
7. Beträffande arten medicinskt myrraträd (Commiphora myrrha), se växtregistret.
8. Växtnamnet är hopplöst förstört i traderingen.
9. Texten antagligen korrupt. Jag läser Moris i
stället för umoris.
10. ”Svart myrten”/”det ljusa bäret av myrten” =
vanlig myrten (Myrtus communis). ”Vitt myrten”/” det ljusa bäret av myrten” = ’vitbärig’
myrten (Myrtus communis var. leococarpa). Se
även 12,38,1, ovan.
11. Latinet säger egentligen ”ur saltlake”, nämligen
då oliverna ligger konserverade i saltlake och
tas upp ur denna för konsumtion.
12. Perenn purjolök är en odlad kulturform av
purjolök (Allium ampeloprasum Porrum-Gruppen).
13. Den kalabriska oliven är ett slag av äkta oliv
(Olea europaea) men liknar alltså, på grund av sin
storlek, vildoliven (Olea europaea ssp. oleaster).
14. Tolkningen oklar. André 2002, s. 105, håller
iunci radicis för ”souchet”, d.v.s. en Cyperus-art
(jfr cyperum).
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Handel inom och utanför Romarriket
›› = Stor omfattning › = Mindre omfattning

Inom Romar r ik et
Arkadien

›› : oliver
› : vin

Afrika

›› : oliver, spannmål, frukt
› : textilier

Arabien

›› : handelsrutter från öst till väst

Asien

›› : handelsrutter från öst till väst,
tyger
› : oliver, spannmål

Makedonien

›› : gruvdrift, timmer
› : handelsrutter från öst till väst,
jordbruk, boskap

Mauretanien

›› : oliver, frukt
› : marmor, vin, boskap

Moesien

›› : handel utmed Donau
› : jordbruk, gruvdrift

Noricum

›› : gruvdrift, järn

Pannonien

›› : gruvdrift, järn, silver
› : bisonoxar, vildsvin

Bithynien

›› : handelsrutter från öst till väst
› : jordbruk, timmer, järn

Raetien

› : jordbruk

Britannien

›› : guld, järn, silver, tenn
› : jordbruk, boskap

Sardinien

›› : spannmål, salt
› : järn, silver

Cypern

›› : koppar

Sicilien

Dacia

›› : guld, silver

›› : spannmål, frukt, mandlar
› : vin

Egypten

›› : spannmål
› : handelsrutter från öst till väst

Syrien

Galatien

Inget

›› : handelsrutter från öst till väst
› : spannmål, frukt, tyg, glas, färg
medel

Gallien

›› : keramik, glas, metall, snickeri,
textilier
› : vete, oliver, frukt, spannmål,
olja, vin, ost, skinka

Thrakien

›› : handel utmed Donau och Svar
ta havet
› : jordbruk, gruvdrift

Germanien

Inget

Hispania*

›› : guld, silver, koppar, tenn, bly
› : vete, oliver, olja, frukt, vin, bo
skap

Illyricum

›› : handelsrutter utmed Donau

Italien

›› : metall, keramik, vapen

Kappadokien

›› : hästar, boskap
› : spannmål, frukt

Kilikien

›› : timmer
› : vete, oliver, frukt, vin

Kreta och
Kyrenaika

›› : jordbruk

Lykien och
Pamfylien

›› : timmer
› : spannmål

* se Baetica, Luistanien och Tarraconensis på kartan

utanför Romar r ik et
Afrikanska
riken

slavar

Indien

kryddor, ädelstenar, elfenben,
parfymer, bomull, smycken,
rökelse, exotiska djur

Kina

spannmål, fisk, skinn, hampa,
silke, rökelse, parfymer, smyck
en, kryddor

Parthien

mindre handelsvaror och kara
vanrutter till öst och väst

Perserriket

mindre handelsvaror och kara
vanrutter till öst och väst

Riken runt
Svarta havet

spannmål, fisk, skinn, hampa,
silke, rökelse, parfymer, smyck
en, kryddor

Sten Hedberg
Columella och hans ver k i den
latinsk a lantbrukslitter aturen
Idéer, tradition och efterföljd
före Columella

Omkring år 460 f. Kr. inträffade den hän

delse, som Columella anspelar på med föl
jande skildring redan i inledningen till sitt
verk
Quinctius Cincinnatus, befriaren av den
belägrade konsuln och hären, som kalla
des från plogen till posten som diktator
och därefter – sedan han återlämnat sina
ämbetstecken, vilka han efter segern
haft mera bråttom att återställa än han
haft att ikläda sig dem när han tillträd
de – återvände till samma oxar och sitt
lilla fäderneärvda gods om fyra plogland
(1,pf.13).
Sådant beröm av gamla tiders seder blir
mera konkret i det följande:
Ty, som Marcus Varro klagade redan på
våra farfäders tid, har nu vi alla familje
fäder lämnat skäran och plogen och
gömt oss innanför stadsmurarna, och
vi rör våra händer hellre på cirkus och i
teatrarna än i åkrarna och vingårdarna.
(1,pf.15)
Columella var ingalunda den förste som slog
an dessa tongångar.

Cato
Vi ser lantbruket skildrat på detta sätt re
dan i det äldsta prosaverk som blivit bevarat

på latin, författat av Marcus Porcius Cato
(234–149 f. Kr.). Cato är kanske mest känd
som upphovsman till ”För övrigt anser jag
att Karthago bör förstöras”, en passus med
vilken han lär ha avslutat alla sina yttranden
i Roms senat. Han hade som ung upplevt
Hannibal och som medelålders beklätt re
publikens samtliga höga ämbeten i stigande
ordning. Det högsta ämbetet var censorns,
och under sin tid som sådan angrep han
kraftfullt alla yttringar av vad som enligt
hans egen uppfattning var moraliskt förfall.
För övrigt var han flitigt verksam som talare
och skriftställare.
	Märkligt nog är det enda verk av Cato
som blivit bevarat till vår tid hans kortfat
tade handledning om jordbruk, De agri cultura, en handfast och praktisk vägledning
som karakteriseras av en vilja att beskriva
det traditionella romerska lantbruket och
dess utövare. Skriften innehåller en mängd
nyttig information om dåtidens lantbruk,
men den är långt från heltäckande, och dis
positionen är något löslig. Efter en ingress
kring etableringen av en egendom, som var
inriktad på produktion av vin eller olivolja,
följer en relativt kortfattad genomgång av
lantbrukets arbetsår, varpå följer ett antal
tematiska block i en snarast slumpmässig
ordning. Där behandlas exempelvis skötsel
av slavarna, veterinärmedicinska råd och
preparat, recept för maträtter samt bered
ning av vin och av mediciner. Boken avslutas
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med ett avsnitt om religiösa och juridiska
frågor i anslutning till lantbruket.
	Det är tydligt att Cato inte brytt sig om
det som var allmänt bekant, såsom spann
målsodling och husdjursskötsel, utan kon
centrerat sig på teknik, juridik, ekonomi
och produkternas användning. Det är i alla
fall klart att Cato skrivit sitt verk utifrån
sin egen erfarenhet som godsägare och prak
tiker.
	Det var normalt för de högre samhälls
klasserna att äga jord, och enda sättet att
få avkastning var då att driva lantbruk. Till
yttermera visso var – lätt paradoxalt, med
tanke på att dessa klasser alltmer drogs från
landsbygden – det enda riktigt anständiga
sättet för en högt uppsatt romare att vårda
och förkovra sin förmögenhet att placera
den i fast egendom, alltså jord. Tendensen
att jordägandet i Italien övergick från små
familjejordbruk till storgods fick ökad vikt
genom att en lag från år 218 f. Kr. förbjöd det
styrande skiktet, senatorståndet, i Rom att
ägna sig åt handel och köpenskap. Detta var
helt enkelt inte socialt accepterat. I företalet
utmålar Cato den gamla tidens familjejord
bruk som ideal, i en märklig kontrast till den
egentliga presentationen, där en maxime
ring av avkastningen är huvudtemat.
	Att en så betydande statsman som Cato
inte endast själv var aktiv lantbrukare utan
även sammanställt en handledning inom
området öppnade på något sätt dörren för
lantbruket inom den latinska litteraturen.
Hans skrift saknar inte heller litterära kva
liteter. Särskilt företalet visar upp en omfat
tande provkarta av stilistiska och retoriska
konstgrepp, vilket kan ses som ett tecken
på att detta skrevs i samband med att den
praktiskt inriktade samlingen av råd och an
visningar redigerades för bredare spridning.
Detta förklarar delvis den ovan antydda
kontrasten i frågan om lantbrukets ställning
och rykte.

	Catos övriga litterära produktion var
mycket omfattande. Han tycks ha samman
ställt praktiska texter om snart sagt alla
livets olika företeelser, från medicin till ju
ridik och retorik, delvis som en instruktiv
faktasamling för sin son. Cicero (106 – 43
f. Kr.) kände till mer än ett 150-tal, och på
sin ålders höst presenterade Cato Roms his
toria i sju böcker under titeln Origines. Av
allt detta har vi endast kvar spridda citat hos
senare författare.
	Catos lilla skrift blev mycket spridd, vil
ket bäddade för att den bevarats till vår tid,
men samtidigt såg man hur ofullständig den
var. Ett antal författare med en mera syste
matisk inriktning kan beläggas, tack vare
Varros och Columellas redovisning av sina
föregångare.

Inflytande från Grekland
Det vore frestande att söka främmande in
flytande som en del av orsakerna till att den
latinska lantbrukslitteraturen blev mer sys
tematisk och heltäckande i stället för att en
bart ge praktiska anvisningar för olika fall.
Den grekiska filosofins tendenser till syste
matisering och etableringen av lärokomplex
kan ha inverkat, men vi har inga säkra belägg
för att det någonsin skrevs en systematisk lä
robok i lantbruk i det antika Grekland. Var
ro nämner visserligen 50 greker som skrivit
om lantbruksanknutna ämnen, men hans
svepande karakteristik1 tyder på att var och
en av dessa endast behandlat någon detalj.
	Till våra dagar har bevarats lantbruksan
knutna verk av endast två grekiska förfat
tare från tiden före Columella. Det äldsta
tillskrivs Hesiodos, den tidigaste säkert
identifierbare grekiske författaren, och bär
i svensk översättning titeln Verk och dagar.
Det är en lärodikt på hexameter, riktad till
författarens något vidlyftige broder, och
inom raderna 381–617 finner man en arbets
kalender för en lantgård, av nödtvång mycket

columella och hans verk
summarisk. Det andra är skrivet av Xenofon
(426–ca 355 f. Kr.), en lärjunge till Sokrates.
Hans verk Oikonomikos (Om hushållningen)
är en skildring av livet och göromålen på ett
gods i Grekland. Han är dock kanske mest
bekant för sitt verk Anabasis, vilket skildrar
ett uppror mot den persiske storkonungen.
Han deltog själv och ledde, efter ledarens
nederlag och död, sina landsmän, tiotusen
grekiska legosoldater, tillbaka till Grekland.
Hans övriga produktion omfattar bland an
nat en skrift om jakt och två arbeten som
behandlar rytteriväsen och hästskötsel.

Mago
Starkare var inflytandet från Karthago i
och med ett verk, som tillskrivs en person
vid namn Mago. Det omfattade 28 böcker
skrivna på feniciska, ett semitiskt språk,
och var enligt Varro (De re rustica 1,1,10) en
fullständig presentation av lantbrukets olika
delar. När Karthago förstördes, år 146 f. Kr.,
föll detta verk i romarnas händer. De tog det
med sig till Rom, medan övriga delar av det
litterära krigsbytet från Karthago skingra
des, och där blev det, som Columella näm
ner (1,1,13), på senatens uppdrag översatt till
latin. I lätt förkortad form blev det strax där
på översatt även till grekiska genom Cassius
Dionysios, en i Nordafrika bosatt grek. I och
med detta verk fick romarna tillgång till en
självständig presentation av hela ämnet.
För att rätt bedöma Magos inflytande
är det viktigt att komma ihåg att Karthago
utvecklat det för sin tid mest framstående
lantbruket i hela Medelhavsvärlden. Den
na betydelse försvann inte med Karthagos
nederlag i krigen mot Rom. Tvärtom kolo
niserades Afrikas hela nordkust, och dess
lantbruk fick en mycket betydande roll som
leverantör av spannmål till Italiens storstä
der under republikens senare tid och under
kejsartiden.
	Magos verk i 28 böcker, skrivet före år 150
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f. Kr och grundat på förhållandena i Afrika,
var dock antagligen inte särskilt lämpat för
den praktiskt verkande odlaren i Italien fle
ra decennier senare. Denne behövde kortare
och mer koncentrerade presentationer.

Saserna, Scrofa, Stolo
Till andra århundradet före vår tideräkning
dateras de två Saserna, far och son, som i
en lärobok, antagligen två delar, behandla
de åkerbruk och boskapsskötsel. Columella
nämner dem ofta, även beträffande vinod
ling, medan Plinius d. ä. noterar att de inte
behandlar fruktträden.
	Samtida med Cicero, alltså aktiv under
århundradet närmast före Kristi födelse,
var Cnaeus Tremelius Scrofa, som enligt
omdömen hos både Varro och Plinius var en
förstklassig yrkesman och dessutom enligt
Columella (1,1,12) hade förmågan att göra
sin framställning stilistiskt behaglig och
lättflytande. Columella citerar honom på
några ställen, liksom Plinius, medan Var
ro, en samtida till honom, använder honom
som deltagare i sin dialog om lantbruk men
aldrig nämner honom som författare. För
modligen utgav Scrofa sitt verk om lantbruk
först efter Varro.
	En annan av Varros fingerade deltagare,
Licinius Stolo, nämns av Columella (1,pr.32;
4,11,1) som författare till ett arbete om lant
bruk, och då han hos Varro mest talar om
fruktträd kan han ha försökt komplettera
Sasernas arbete i detta avseende.
Varro
Marcus Terentius Varro (116–27 f. Kr.) är
redan nämnd som källa till vår kunskap om
lantbrukslitteraturen. Han kan inte betrak
tas som lantbrukare i egentlig mening, fast
han i likhet med de andra i sin samhällsklass
var storgodsägare och hade viss erfarenhet.
I stället tänker man på honom som en pro
duktiv kompilator, med tonvikt på produk
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tiv. Hans verk består mest av notiser och
fakta hämtade från många olika, litterära
källor. En förteckning över dem, som beva
rats genom kyrkofadern Rufinus, ger oss 48
titlar, varav flera avser verk i åtskilliga delar:
Antiquitates (45 böcker), Saturae Menippeae
(150 böcker), De lingua Latina (25 böcker),
m.fl. Åttio år gammal skrev han de tre böck
erna De re rustica, det enda av hans verk som
blivit fullständigt bevarat och det som i ti
den följer närmast efter Cato av dem, som
bevarats till vår tid.
	Varro planerade verket i tre böcker, som
behandlade respektive åkerbruket, skötseln
av storboskap och skötseln av djuren hem
ma på gården, alltså främst an fjäderfän och
bin. Enligt företalet tillägnade han hela ver
ket sin hustru Fundania, som köpt en egen
dom och ville göra den lönsam. Bok 2 och
3 tillägnades dessutom andra personer, sna
rast grannar. Det var inte frågan om någon
systematisk framställning. I stället presen
terade han tänkta samtal i lätt ton mellan
namngivna personer, som var erfarna lant
brukare. En av dem var den ovan nämnde
Scrofa. Deltagarna varierade, i likhet med
de fingerade tidpunkterna, som inte ligger
i kronologisk följd. Dialogen i bok 1 kan
förläggas till 59–57 f. Kr., den i bok 2 till 67
f. Kr. och den i bok 3 till 54 f. Kr.
	Redan tekniken att i form av uppdiktade
samtal, som platonska dialoger, presentera
ett så praktiskt stoff visar att han knappast
haft den dagliga nyttan som primärt mål
för sin framställning. Hans framställning
är dessutom starkt hierarkiskt systematise
rande, och det är tydligt att lantbrukarnas
fackterminologi egentligen intresserat ho
nom mera än odling. Man kan också iaktta
att han var mer intresserad av att identifiera
problemområdena än att lösa dem. Verket
tycks vara minst lika mycket ett skönlitte
rärt underhållningsstycke som en handbok
i lantbruk2. Förmodligen hade han inte tid

och kraft att riktigt utföra den källkritik
han borde tillämpa, och verket bär spår av
att ha blivit ganska snabbt producerat av en
mycket gammal man. I konflikten mellan
gamla tiders jordbruk och storgodssystemet
är han skarpare än Cato i sitt fördömande
av samtidens stordrift och korruption, sam
tidigt som han också tänker på andra sidor
hos lantlivet än de rent ekonomiska.3
	Varro var främst språkman och histori
ker. Hans verk De lingua Latina är till stora
delar bevarat, där denna inriktning passar
bättre. Hans filosofiskt systematiserande
disposition av De re rustica betonar det litte
rära snarare än det lantbrukstekniska. Dock
tilltalades hans samtid av verket. Columel
la ger (1,1,12) omdömet att Varro förfinade
framställningen, sedan Scrofa gjort presen
tationen fylligare och mer lättflytande, och
då Varro dessutom var berömd hos sin sam
tid som en produktiv och pålitlig presenta
tör är det inte förvånande att hans verk kom
att ersätta och tränga undan Scrofas verk.

Vergilius
När Columella givit sitt ovan refererade
omdöme 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
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 böckerna men fortsatt
på uppmaning av Maecenas, en rik romare
nära förbunden med Octavianus (senare kej
sar Augustus)4. De två sista sångerna upp
märksammar nämligen inbördeskriget och

columella och hans verk
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 De re rustica. Trots
att Georgica omöjligen kan betecknas som
en handledning för odlare gör dock dess
elegans och fina avvägning att man måste
erkänna dess stora betydelse i den latinska
lantbrukstraditionen. Verket fullbordades
strax efter det att Octavianus år 30 f. Kr. gått
segrande ur kraftmätningen med Antonius,
och då blev nästa projekt för Vergilius att
skapa en nationell hjältedikt, Eneiden.
	Det är beträffande Vergilius svårt att av
göra om han avsåg Georgica att vara en läro
dikt eller ett idylliskt epos. Seneca, som till
hör generationen efter Vergilius, menade att
huvudsyftet inte var att undervisa utan att
förnöja läsarna (Ep.mor. 86,15). Plinius d. ä.
ser sig dock föranlåten att korrigera sak
uppgifter i Georgica, och Columella lutar sig
gärna mot Vergilius’ sakframställning som
stöd för sin egen uppfattning. Även under
medeltid och renässans höll verket ställ
ningen som lärodikt. Så uppfattade även
Voltaire det under upplysningstiden, medan
man numera konstaterar att det inte skrivits
primärt för en läsekrets av lantbrukare.

Hyginus, Celsus med flera
I början av vår tideräkning hör ett antal
författare hemma, som Columella nämner
som sina närmaste föregångare eller till och
med samtida. Dit hör Gaius Julius Hygi
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nus, bibliotekarie åt kejsar Augustus och
nära vän till Ovidius. Han hade god tillgång
till äldre litteratur, och titlarna på flera av
hans arbeten (nu alla förlorade) leder oss att
betrakta dem som samlingar av utdrag ur
befintliga verk. Columella nämner av hans
hand 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, som ur befintliga källor sam
manställde en stor encyklopedi utan att själv
vara praktiskt erfaren. Columella använder
honom gärna och berömmer honom (2,2,15),
och de åtta böcker med medicinskt innehåll
vi har bevarade ger intrycket att han förfoga
de över pålitliga källor och hade stor förmå
ga att utvärdera och presentera sitt material.
Hans lantbrukslära omfattade fem böcker,
och det är beklagligt att de gått förlorade.
De bör ha utgjort en genomarbetad och hel
täckande presentation av var det romerska
lantbruket stod, när Columella började sitt
arbete.
	Specialframställningar kan också beläg
gas från denna tid. Columella nämner (1,1,14)
Julius Atticus och Julius Graecinus som
författare till varsitt arbete om vinodling.
Enligt Columella var Graecinus’ verk mer
lättillgängligt och informativt. De föll för
modligen helt i glömska på grund av Colu
mellas eget arbete.

Columella
Biografi
Vår uppfattning om Columella som per
son grundar sig nästan helt på de spridda
uppgifter om sin härkomst och sitt liv, som
han lämnar i verket De re rustica. Det enda
utifrån hämtade belägget är en inskrift på
träffad i närheten av Tarentum (nu Taranto
i södra Italien), där som föremål för heders
betygelser nämns en Lucius Junius Mo
deratus Columella, son till en Lucius och
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tidigare verksam som militärtribun, alltså
officer, i 6: e legionen5. Man kan fråga sig om
inskriften verkligen avser författaren till De
re rustica, men om man kombinerar den med
notiserna i verket blir det sannolikt att det
rör sig om samme person.
	Ur De re rustica framgår klart att vår för
fattare var bördig från Spanien, närmare
bestämt Gades (Cadiz), att han relativt väl
kände till förhållandena för lantbruket i
provinsen Baetica, som omfattade en stor
del av södra Iberiska halvön, och att han
hade en farbror som med stor framgång be
drev lantbruk i denna provins (2,15,4).Det är
också tydligt att han senare var godsägare i
Italien. Dessförinnan hade han 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 författare som Hyginus, Celsus, Atticus
och Graecinus, som kan beläggas ha varit
verksamma under kejsarna Augustus och
Tiberius. Han var samtida med filosofen Se
neca, vars egendomsförhållanden han näm
ner i tempus för nutid (3,3,3). Plinius d. ä.,
som dog vid Vesuvius’ utbrott år 79 e. Kr.,
använder Columellas verk som källa för sin
Naturalis historia, vilket ger en tidpunkt,
före vilken det måste ha varit avslutat.
	Till detta bör läggas att den i inskriften
nämnda legionen, som rekryterades från
bl.a. provinsen Baetica, var stationerad i Sy
rien 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).
	Om man vågar sig på en kronologisk bild
av hans liv och godtar att inskriften verkli
gen avser författaren, vilket kopplingen till
Kilikien och Syrien starkt förordar, och

även räknar in kända förhållanden angående
normal ålder och samhällsställning för olika
ämbeten, skulle en levnadsteckning kunna
se ut som följer.
	Columella föddes omkring år 4 e. Kr. i
Gades (Cadiz). Hans föräldrar tillhörde vad
som kallas riddarståndet, equites. Staden var
då en mycket livlig handels- och sjöfartsstad,
enligt den grekiske geografen Strabo (ca 54
f. Kr. – ca 25 e. Kr.) mer betydande än Mas
silia (Marseille). Den var även administrativ
huvudort för en av de fyra delarna av provin
sen Baetica. Vi har inga uppgifter om Co
lumellas föräldrar, och han visar själv ingen
egentlig förtrogenhet med sjöfart. Den roll,
som han i sitt verk ger sin farbror godsäga
ren, tyder i stället på att han relativt tidigt
kom att lämna staden och i stället uppfostras
på farbroderns gods, där han i detalj kunde
följa och lära sig alla sidor av lantbruket.
	Då Columella tillhörde riddarståndet
var en militär karriär naturlig. Efter några
lokala förtroendeuppdrag kunde nämligen
en ung riddare lätt nå den officersgrad, mili
tärtribun, som nämns i inskriften, och dessa
uppdrag kunde man uppnå först vid en ålder
av 25 à 30 år. Vid tiden för expeditionen in i
Kilikien bör Columella därför ha varit drygt
30 år gammal, vilket ger hans ovan nämnda
födelseår. Efter militärtjänsten kom han
och övriga avdankade veteraner till Sydi
talien, där hans administrativa insatser vid
avmönstringen renderade honom en beröm
mande inskrift. Då denna inte är daterad,
vet vi inte när han lämnade den militära ba
nan.
	Eftersom inskriften påträffades i södra
Italien och Columella själv uppger att hans
lantegendomar låg på denna halvö, är det
tydligt att han inte återvände till Baetica
utan slog sig ner i Italien som godsägare.
Han talar om sin egendom i närheten av
staden Caere (Cerveteri) i Etrurien (3,3,3).
Inskrifter funna i närheten av den staden vi

columella och hans verk
sar att kejsarna efter Augustus lät aktivera
den trakten, bl.a. genom att låta veteraner
få jord där och åtnjuta vissa privilegier. Man
kan anta att han bodde där resten av sitt liv
och delade sin tid mellan att sköta sin egen
dom, att umgås med sina vänner och gran
nar och att författa. Han ägde åtminstone
tidvis egendomar även nära Alba, Ardea och
Carseoli (3,9,2). Det går inte att avgöra om
han ägde flera egendomar samtidigt eller
hur stort varje gods var. Det är dock värt att
notera att varje enhet enligt nutida forskare
kan ha omfattat 2 000 hektar eller mera.6
	Det finns inga uppgifter om att han hade
hustru och barn. Det man kan sluta sig till
ur hans bevarade verk är att han umgicks
flitigt med sina grannar, vilka läste och kri
tiserade hans arbeten. De bör sålunda också
ha varit godsägare och aktiva lantbrukare.

Litterär produktion: De re rustica
Columellas tolv böcker med titeln De re rustica 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, va
rav de viktigaste är ett kulturellt och ett pe
dagogiskt.
Författarens genomgående tema är att
lantbruket i Italien helt oförtjänt råkat i van
rykte under tidig kejsartid. Marken uppfat
tades som utsugen och de gamla romarnas
sunda umgänge med lantlivet hade ersatts av
ett utsvävande lyxliv i städerna kring politi
ker och affärsmän. En effekt av detta var att
finesser och exotiska läckerheter utvecklats,
medan basnäringen försummats, och detta
så till den grad att den allmänna meningen
blivit att lantbruk inte krävde några som
helst förkunskaper. Ägarna besökte sällan
sina egendomar, utan dessa sköttes genom
förvaltare eller arrendatorer. Columella vill
rehabilitera näringen genom att peka på det
grundlösa och felaktiga i denna grundsyn
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och genom att förlöjliga vad han såg som
avarter i samhället. Ett ofta återkommande
tema (ex.-vis 1,3,9) är, att en liten välskött en
het ger större avkastning än en stor som inte
sköts. Columella betonar härmed att han,
trots sin spanska härkomst, följer de gam
la romerska idealen, vilket också tilltalade
hans närmaste läsekrets, Italiens jordägan
de överklass.7
	Då kunskaper ansågs obehövliga, var det
vidare så att ingen erbjöd undervisning och
att en faktasamling för undervisning sak
nades. Denna pedagogiska uppgift måste
erkännas som en viktig drivkraft för Colu
mella, alltså att skapa en kunskapskälla för
vetgiriga och kallt räknande godsägare, som
ville få ett ekonomiskt utbyte av sin näring.
Företagsekonomiska kalkyler förekommer
därför relativt ofta vid sidan om de rent od
lingstekniska.8 Det mest berömda är kanske
investeringskalkylen (3,3,8–14) kring eta
bleringen av en vingård. Att han då också
tvingas in i andra vetenskaper, som astro
nomi, 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 avslutar den tolfte och
sista boken.
För Columella gällde planen att i tio böck
er presentera en väl sammanhållen praktisk
lärobok, där de olika områdena beskrevs i
den ordning de aktualiseras för en vetgirig
nybliven godsägare. Det blev inte riktigt så,
men det berodde inte på planen. Enligt tra
ditionen från de tidigare författarna skulle
nämligen de fem första böckerna behandla
växtodling inriktad på spannmål, vin, olivol
ja och andra bulkvaror. Detta var vad gården
producerade för omvärlden. De fyra följan
de skulle presentera husdjursskötseln, som
främst avsåg att ge lantbrukarna dragdjur
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för åkerbruket och i andra hand livsmedel åt
skaran av lantarbetande slavar. Därtill skulle
fogas en bok om trädgårdsodling. Som mot
tagare för verket nämns en Publius Silvinus,
en av hans grannar, och han apostroferas då
och då under framställningen (exempelvis
1,1,15).
	I inledningen till bok 1 utvecklar Colu
mella sin filosofi kring lantbrukets rätta
plats med den grundsyn, som ovan kort re
laterats, men tvingas också erkänna att det
är ett mycket omfattande ämne. Han var
nar för perfektionism och menar att det är
tillräckligt att ha lärt sig behärska det vik
tigaste, inte allt. Ett första kapitel innehål
ler därpå en kort översikt över tidigare lant
bruksförfattare, varefter återstoden av bok
1 behandlar jordmån, läge, byggnader och
bemanning. Stor plats ägnas åt godsägarens
skyldigheter gentemot sina underlydande.
	Bok 2 skulle ägnas åt sådant som odlas på
åkrar, men i ett inledande kapitel ser Colu
mella sig föranlåten att svara på kritik mot
vad han skrivit i bok 1. Han hade nämligen,
mot många samtida auktoriteter, där (1,pf.
1–3) hävdat att det var vanvård och inte ål
derdom som var orsaken till att avkastning
en av jorden blivit sämre. Efter detta försvar
behandlas sedan odlingen av spannmål och
av diverse fodergrödor. En kalkyl över anta
let mandagar ger så en uppskattning av hur
stor arbetsstyrka som erfordras. Gödsling,
skörd och tröskning avrundar boken.
	I bok 3 finns det inget kvarstående från
tidigare, utan Columella griper sig direkt an
med skötseln av träd, varav han urskiljer tre
slag: fruktträd (främst olivträdet), buskar
och vin. Det sist nämnda blir huvudtemat
för denna bok och nästa. Vi får först en pre
sentation av många slag av vin, med uppgif
ter om de viktigaste egenskaperna vad an
går odling och avkastning, varpå han ger en
intressant kalkyl över lönsamheten med en
vingård. Han kommer fram till att den är yt

terst lönsam, även om många utgifter tycks
vara förbisedda och flera intäktskällor en
dast är antydda. Återstoden av bok 3 ägnas
åt nyanläggning och plantering, medan bok
4 ägnas åt skötseln av de etablerade stock
arna. Han ger där råd om beskärning, stöd,
ympning och föryngring av gamla vingårdar.
I början av bok 4 måste han dock svara kriti
ker som menat, att han i bok 3 ordinerat allt
för djupa gropar och alltför gles plantering.
	De tre första kapitlen i bok 5 är en exkurs,
föranledd av synpunkter från Silvinus och
en annan av vännerna, Trebellius. Proble
met är hur man skall beräkna hur många
sticklingar det går åt då man skall nyanläg
ga en vingård, och då måste först dess yta
beräknas. Samma ytberäkning var också
viktig för beräkningen av arbetsinsatsen vid
plöjning, djupgrävning och sådd. Vi får en
kort tillämpning av lantmäteri, följd av ut
räkningar av antalet plantor vid olika mel
lanrum mellan dem. Kapitel 4–7 ägnas åt
några särskilda typer av vingårdar, nämligen
sådana där vinet får stöd av levande träd och
sådana där stockarna får klara sig utan stöd.
Dessa metoder nämns särskilt från trakter
utanför det egentliga Italien. Två kapitel om
olivträd och ett om något dussin fruktträd
leder fram till ett generellt kapitel om ymp
ning, 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 två huvudgrupper: djur
som hjälper till i arbetet (oxe, mula, häst,
åsna) och djur som ger oss föda och bevak
ning (får, get, svin, hund). Varje djurslag
behandlas för sig, oxarna dock utförligast,
och schemat är tämligen enahanda, nämli
gen utseende (viktigt när vuxna djur skall
köpas), skötsel, vari även ingår kastrering,
avel och betäckningstider, samt skador eller
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sjukdomar (diagnos och behandling). Bok 6
ger råd angående oxar, kor, tjurar, hästar och
mulor/mulåsnor, bok 7 om åsnor, får, getter,
svin och hundar.
	De två följande böckerna, 8 och 9, övergår
till olika slags kompletterande verksamheter,
mest avsedda att lämna förnödenheter i form
av livsmedel och gödselmedel till gårdens ar
betare och jordar. I bok 8 avhandlas fjäder
fän och fisk. Ägg var ett viktigt födoämne,
och spillningen från landlevande fåglar var
erkänd 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, som kunde bedrivas i gräv
da eller murade dammar, olika beroende på
vilka fiskslag man satsade på. Det är tydligt
att det åtminstone i närheten av städer fanns
en avsättning för färskvaror till livsmedels
handeln, 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 utsträckning 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 sötnings
medel och vax. Vi får hela arbetsgången
från anskaffning genom köp eller fångst och
etableringen av en bigård till dess skötsel
och skörden av honung 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 hel
täckande 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
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denna bok på hexameter. Det blev 436 rader,
som – noga räknat – inte innehåller särskilt
mycket detaljerade odlingsråd utan mest
sysslar med sortval och svepande beskriv
ningar av årstidernas växlingar. Det finns
många mytologiska kopplingar, och tanke
gången eller identifikationerna är ofta lång
sökta. Det var ett djärvt företag, och omdö
mena om det har skiftat. Dock måste man
konstatera att, om man bortser från den för
Columella klart ogynnsamma jämförelsen
med Vergilius, boken framstår som ett tids
typiskt och i sig fullgott exempel på en läro
diktstradition med rötter i den hellenistiska
kulturen.9
	Det var inte förvånande ens för Colu
mella själv att en annan av hans bekanta, en
augustal vid namn Claudius, förmådde ho
nom att skriva en handledning i trädgårds
skötsel även på prosa (11,1,2). Resultatet blev
bok 11, en utvidgning av den ursprungliga
planen, där han i det sista kapitlet (11,3) ger
odlingsråd för flertalet av trädgårdens väx
ter i tur och ordning. I de två första kapitlen
presenterar han dels förvaltarens åligganden,
vilka redan summariskt behandlats i första
boken (1,8,1–14), dels en årskalender med
stjärnbildernas växlingar, väderlek och lämp
liga åtgärder på lantgården för en halv månad
i taget samt en foderstat för ett par oxar un
der hela året. Boken avslutas med innehålls
förteckningar till de nio första böckerna, för
att man lättare skall kunna hitta behandling
en av en viss typ av göromål.
	Bok 12 ägnas åt husföreståndarinnan el
ler vad man nu skall ha för beteckning på
den kvinnliga slav, som delade bostad med
förvaltaren och som hade ansvaret för den
inre tjänsten på gården. Däri ingår bl. a. vår
den och skötseln av lokalerna och inventari
erna samt beredningen och lagringen av de
produkter, som var avsedda för husfolket.
På samma sätt, som förvaltaren mer och
mer tagit godsägarens plats i egendomens
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dagliga liv, hade nämligen godsägarens hus
tru, mater familias, kommit att deltaga allt
mindre i verksamheten på gården, medan
hennes uppgifter hade överlämnats åt en
betrodd slavinna. De tre första kapitlen är
en allmän genomgång av husföreståndarin
nans roll. Med kapitel 4 börjar en detaljerad
framställning av en mängd tillredningar och
konserveringar, nämligen beredning av salt
lake, konservering av kryddor och frukter,
produkter av honung, torkning av fikon och
druvor, skörd av vindruvor och beredning av
produkter ur dessa, kryddning av vin, kon
servering av färska druvklasar och andra
frukter, inläggning av oliver, beredning av
olivolja, saltning av kött, inläggning av rot
frukter samt beredning av några magmedi
ciner och salvor.
	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 blommor
och grönsaker skulle finnas för gårdsfolkets
och djurens skull. Anläggningen skulle vara
vacker, och det gäller vingården lika mycket
som den egentliga trädgården. Djur skulle
hållas, men viktigast var de, som hjälpte till i
arbetet, alltså oxar, hästar, hundar och olika
åsnor. Kor och tjurar behandlas som förut
sättningar för oxarna. Kött från nötkreatur
och hästar användes tydligen inte primärt
som livsmedel. De övriga djuren, alltså får,
getter, svin, fjäderfän, bin, fisk och vilt, var
till för produktion av livsmedel och andra
nyttigheter för gårdsfolket, i viss mån även
för försäljning. Beredning och tillagning av
livsmedel förbigås med undantag för några
recept i bok 12, främst på medicinskt verk
samma preparat.
	Vi vet inte hur många år Columella ar
betade på sitt verk. Det är klart att han lät
sina vänner ta del av det allteftersom böck

erna blev färdiga. Tydliga indicier på detta
finns, som ovan sagts, i början av bok 2, 5
och 11. Det vore frestande att leka med tan
ken att han iakttog en viss tematisk sam
manhållning, varigenom bok 3 och 4 skulle
bilda en enhet färdigställd i ett svep och de
fyra böckerna om djur en eller möjligen två
sådana enheter, men det finns inga stöd för
detta och det är överhuvud egentligen utan
betydelse.

Litterär produktion i övrigt
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. Den är
alltså inte identisk med det ovan nämnda
verket, tillägnat Eprius Marcellus, eftersom
detta endast omfattade en bok. De arboribus
innehåller föreskrifter om odling av vin, oliv
träd och fruktträd. Beträffande fruktträden
råder nästan ordagrann överensstämmelse
mellan De arboribus och andra halvan av bok
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5 av De re rustica, medan beskrivningen av
vinodlingen är betydligt mera kortfattad.
Följden har blivit att bok 3 av Columel
las De re rustica i handskrifternas rubriker
betecknats som nummer 4 etc. och att hela
verket angivits omfatta 13 böcker. Columella
refererar dock själv i de senare böckerna av
De re rustica till sin egen text som om denna
bok inte fanns10, och redan den första tryck
ta utgåvan av Columella behandlade De arboribus som ett fristående arbete, vilket på
något sätt oriktigt fogats in bland böckerna
i De re rustica. Infogningen är dock mycket
konsekvent genomförd. I överskrifterna till
bok 3–12 har numreringen ändrats, kapitel
rubrikerna från De arboribus har fogats in
i Columellas eget register till hela verket i
bok 11. De anförda och avslöjande ställena i
texten har dock inte ändrats.
	Det ligger närmast till hands att se De
arboribus och dess omtalade, men inte be
varade, första bok som ett första försök av
Columella att skriva om lantbruk, varefter
han fått blodad tand, förmodligen stödd av
vännerna, och utvidgat projektet till en full
ständig framställning. Så presenteras också
oftast förhållandet mellan de två verken
i olika handböcker. Nyligen har dock W.
Richter11 påmint om en tidigare framförd
men oförtjänt förbisedd teori, som går ut på
att det faktiskt förhåller sig precis tvärtom.
De arboribus är enligt denna i stället vad vi
har kvar av en senare producerad, kortfat
tad lantbrukslära, som i långa stycken åter
ger Columellas text. Denna tolkning stöds
av att Columella aldrig själv nämner någon
tidigare version av någon del av De re rustica. Det är inte troligt att han skulle citera
sig själv för ett så omfattande och viktigt av
snitt som fruktträden utan att ange en källa.
Språket och stilen i De arboribus är dessut
om så torftiga, att det tydligt ger intryck av
att vara ett andrahandsverk.
	Columella själv kan teoretiskt vara för
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fattare även till denna sena kortversion, och
det är en av de förklaringar, som skymtar
i R. Goujards försvar12 för att De arboribus
härrör från Columella själv. Det finns inga
entydiga bevis för det ena eller det andra för
hållandet. Övervägandena utgår från san
nolikheter och grundas på analyser av hur
detaljer i sakinnehållet kan ha övertagits.
Om man exempelvis kan bevisa, att Plinius
d. ä. från Columella citerar viss information,
som finns just i De arboribus och inte i De
re rustica och inte heller i någon annan av
Plinius använd källa, ökar sannolikheten för
att Columella är författaren. Något sådant
bevis har inte anförts, och i brist på det mås
te man, som det synes, erkänna att Richters
ovan relaterade förklaring har klara förde
lar. – De arboribus har uteslutits ur denna
volym, inte eftersom dess äkthet är ifråga
satt utan snarare eftersom den inte innehål
ler sakupplysningar utöver De re rustica, bok
3–5.

Columella som författare
Columella hade mycket klara litterära am
bitioner med sitt författarskap. Att anta ut
maningen att skriva på hexameter om träd
gårdsodling är ett bevis på detta. Ett annat,
och mer subtilt, är hans medvetna stilkänsla,
som bland annat tar sig det uttrycket att han
är angelägen att variera framställningen, vad
angår såväl ordval som syntax. I föreskrif
terna blandar han sålunda opersonliga re
kommendationer av typen ”det är lämpligt”
och passiva uttryck med innebörden ”bör
göras” med rena imperativer eller uttryck för
framtid, där läsaren tilltalas med ”du”. Som
beteckning för sig själv använder Columella
pronominet nos, ”vi”, men det används även i
en funktion som liknar vårt allmänna ”man”,
när alltså Columella avsåg sig själv och alla
andra som hade att utföra en viss uppgift13.
Ett klart dominerande stildrag är att Colu
mella vill betona sin egen närvaro som lä

1 466 2

sten hedberg

rare, antingen han svarar på framförd eller
väntad kritik eller berättar om hur han gör
eller vad han gjort, till exempel förbättrat ett
mätverktyg (3,13,11–12) eller funnit fördelar
hos en viss typ av borr (4,29,15).
	Columella byggde sin framställning 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. Dess
utom utbytte han erfarenheter med sina
grannar, men det är oundvikligt att han
också hade tillgång till en stor mängd lit
teratur. Vilka verk av alla de författare han
nämner som han själv ägde eller hade läst,
och vilka han endast kände i andra hand, är
det i dag omöjligt att säkert 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 814, även om det också av andra
ställen framgår att Columella hade till
gång till Varro. I vad mån Columellas re
dovisning (1,1,7–11) av tidigare författare,
särskilt greker, bygger på Varro kan man
endast spekulera om. Särskilda litterära
källor för delar av verket kan man belägga
även för andra avsnitt. Exempelvis är Atti
cus och Graecinus viktiga för bok 3 och 4,
Hyginus för biodlingen i bok 8 och Vitru

vius för de byggnadstekniska råden i bok 1.
	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. I texten ser man
nämligen en tydlig skillnad mellan de delar,
där Columella talar utifrån egen erfarenhet
och engagemang, 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 biskötsel som annat än all
männa handboksråd, hämtade ur tillgänglig
litteratur.
	Det finns skäl att se ytterligare minst en
källa vid sidan av Celsus. Den efter honom
mest citerade föregångaren, karthagern
Mago, är antagligen den egentliga källan för
både Celsus och Columella. Om man analy
serar, vad Columella själv och hans samtida
uppger om tidigare författare, finns det ing
et annat verk att tillgå, som har en tillräcklig
bredd i framställningen.
	Böckerna 10–12 saknar sådana direkta ci
tat 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. Bondepraktika och recept
var säkert allmänt spridda i den vardagliga
brukslitteraturen. Kalendern i bok 11 bygger
på sinsemellan skiljaktiga kalendrar av hel
lenistiskt ursprung, men Columella kom
mer med en viktig nyhet i och med att han
anknyter till den nyligen införda julianska
kalendern.15
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, närmare än
enbart en minnesbild. Dessa citat används
som utsmyckning av den ganska torra pro
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san, men det händer att han också 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 till sitt
förfogande ett omfattande bibliotek, inne
hållande de viktigaste skrifterna, och han
hade god överblick över tidigare författares
verk. När det gällde det för honom centrala
området, växtodlingen och då särskilt od
lingen av vin, olivträd och fruktträd, kunde
han dessutom bygga på en stor egen erfa
renhet och på lärdomar från ungdomsåren.
Han drog sig inte heller för att vid behov
ställa olika författare mot varandra eller mot
den verklighet han själv lärt känna eller för
att kritiskt diskutera de olika metoderna.
Att verket till följd av detta kommit att bli
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
skepelse16, blir intrycket att han inte kände
sig bunden till någon enstaka av samtidens
filosofiska riktningar.
	Columellas verk var känt för Plinius d. ä.
(23–79 e. Kr.), såsom ovan nämnts. Hans
Naturalis historia i 37 böcker hade ett ency
klopediskt syfte inom kunskapen om natu
ren. Inom avsnittet om botanik (bok 12–19)
ägnas större delen av den ovanligt omfångs
rika bok 18 åt lantbrukets växtodling i vid
mening. Columella nämns uttryckligen två
gånger, när Plinius ville kritisera honom,
medan man betydligt oftare kan spåra bero
ende av Columella i Plinius’ formuleringar.
På liknande sätt använde Plinius även Cato,
Varro och Vergilius. Överlag märker man
tydligt hos Plinius en strävan att kompri
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mera framställningen, och någon tanke på
praktisk nytta i odlingen har vi svårt att till
erkänna Plinius.
Vi saknar bevis för att De re rustica haft
någon praktisk betydelse för Italiens sam
tida lantbruk. Å andra sidan finns det inga
uppgifter om andra lantbruksförfattare från
tiden närmast efter Columella, varför hans
verk kan ha fått viss betydelse och uppfat
tats som onödigt att förbättra. Den okände
kompilator, som kan vara skyldig till boken
De arboribus, kan inte närmare dateras, men
bevisligen hade han tillgång till De re rustica.
Gargilius Martialis (200-talet e. Kr.) nämns
i Servius’ kommentar till Vergilius’ Georgica
(se nedan) som författare av en handledning
i trädgårdsodling. Av honom finns endast
ett par korta veterinärmedicinska texter
bevarade. Näste författare, av vilken något
verk med en klar koppling till Columella
bevarats till vår tid, är Palladius (antagligen
400-talet e. Kr.).

De senantika och medeltida
efterföljarna
Palladius
Det är osäkert när Palladius levde eller vil
ken samhällsklass han tillhörde. Daterbara
namn, som förekommer i hans verk, och lev
nadsår för författare, som nämner honom,
ger vid handen att hans verk tillkommit i in
tervallet 360 – 550 e. Kr. Han ägde lantegen
dom i Italien och på Sardinien, hade egen
praktisk erfarenhet av lantbruk och tillhör
de förmodligen ett högre samhällsskikt.
Palladius’ verk, Opus agriculturae, utger
sig enligt företalet för att vara en rent prak
tisk handbok, som vill undervisa lantbru
karna utan att tävla med talare i stilistiska
konstgrepp. Det är uppdelat i 14 böcker, av
vilka den första är en allmän inledning. De
tolv därpå följande presenterar de för varje
månad aktuella göromålen. Den sista boken
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handlar om ympning, är skriven på hexame
ter och upprepar råd som redan givits i de
tidigare prosaböckerna. Att avhandla en del
av stoffet på hexameter, i likhet med Colu
mella och dennes bok 10, var ett medvetet
steg för att höja det litterära värdet hos
framställningen av lantbruket. Med tanke
på inledningens yttrande om de stilistiska
finesserna gör dock denna lärodikt ett främ
mande intryck.
	Det är alltigenom klart att Columella va
rit en av Palladius’ huvudkällor, även om and
ra författare måste tas beaktas, såsom Vitru
vius’ verk om arkitektur, den ovan nämnde
Gargilius Martialis (förmodligen även han
beroende av Columella) och Faventinus.
	Mellan bok 13 och 14 av Opus agriculturae
skrev Palladius ett separat arbete i veterinär
medicin, ett tema som inte kunde fördelas
på månader och fogas in i hans ursprungliga
disposition. En önskan att behandla hela
området lantbruk kunde så tillgodoses.
Palladius har ofta betraktats som en ren
epigon till Columella, men detta är mycket
orättvist: Han hade en klar målsättning,
nämligen att i en mer jordnära form än
Columella presentera en heltäckande lant
brukslära. Han byggde på Columella, men
inte enbart på denne, och hans verk blev en
komprimerad, koncentrerad och uppdate
rad version av Columellas lärobok, med en
disposition som bättre motsvarade prakti
kerns behov.
	De fyra latinska lantbruksförfattarna
på prosa, Cato, Varro, Columella och Pal
ladius, som redan från renässansen kom att
uppfattas som en grupp (se nedan), uppvisar
således endast sådana inbördes skillnader,
som beror på att de levde i 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 fäderneärvda,
lantliga enkelheten som ideal, i kontrast mot
vissa yttringar i samtiden.17

Isidorus från Sevilla
Något århundrade senare än Palladius levde
en av de viktigaste gestalterna för den kultu
rella övergången från senantik till medeltid,
Isidorus från Sevilla (560–636). Hans verk,
en encyklopedi med titeln Etymologiae, visar
att hans inriktning snarast var språklig. Av
de 20 var för sig tematiskt inriktade böck
erna ägnas bok 17 åt växtodling inom ett
avslutande block om sex böcker, 15–20, som
behandlar den mänskliga kulturen. Huvud
vikten läggs dock vid försök att förklara
etymologin för de termer som förekommer,
alltså beteckningar för växter och delar av
växter. Odlingsråd och användning berörs,
men kortfattat och sekundärt.
	Växtodlingen är endast en sida av lant
bruket. Det är belysande för Isidorus’ teknik
att andra uppgifter av värde för lantbrukare
fogas in tematiskt. Exempelvis behandlas
tamdjur och bin under zoologi i bok 12, vind
och väder i bok 13 samt lantmäteri och lant
brukets byggnader i boken om stadsplane
ring och arkitektur (15).
	Isidorus’ källor är många. Columella
finns med, liksom Palladius och andra. En
ny kategori, som han använde, kan repre
senteras av 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.). Isido
rus samlade sitt material inte för praktiker
utan för en vetgirig allmänhet. Han saknade
alltså eget personligt intresse av sakområde
na, medan orden var hans huvudintresse och
sakupplysningarna tjänade huvudsakligen
till att motivera och underbygga de etymo
logiska teorierna. Som en av de första breda
fackförfattarna med öppen anknytning till
kristendomen kom han att utöva ett stort
inflytande på kommande författare.
*
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Medeltida efterföljare
Som exempel på Isidorus’ efterföljare kan
anföras Hrabanus Maurus (ca 780–856),
som i sin encyklopedi De rerum naturis kom
binerade uppgifter från Isidorus med allego
riska betraktelser, huvudsakligen efter den
romerske ämbetsmannen och författaren
Cassiodorus (485–583). Han behandlade
lantbruket i sin nittonde bok (av de 21 ver
ket omfattar), och en klart märkbar ambi
tion var att frigöra sig från den etymologiska
karaktären hos Isidorus och därifrån endast
hämta rena sakuppgifter. Förebilder för al
legorierna 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.
Wandalbert gav sitt verk titeln De mensium duodecim nominibus signis culturis aeris
que qualitatibus (Om de tolv månadernas
namn, kännetecken, odlingar och klimat
egenskaper), en sorts kalender för lands
bygdens invånare i 366 hexameterrader.
Valet av versmått visar ett starkt beroende
av Vergilius, medan dispositionen anknyter
till Palladius snarare än till Columella. För
sakinnehållet måste hans egen erfarenhet ha
haft stor betydelse.
	Till en annan kulturkrets men tidsmäs
sigt troligen strax efter de båda sistnämnda
hör den grekiska anonyma skriften Geoponika, som bygger på grekiska författare.
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Några av dem, som Columella nämner, var
kända för detta verks upphovsman, medan
av de latinska endast Varro nämns. Skrif
ten har haft en viss betydelse som en för
medlare till den arabiska kulturvärlden. De
kulturella kontakterna, särskilt de litterära,
mellan den grekisktalande, östra halvan av
romarriket och araberna blev nämligen un
der medeltiden mycket livliga.
	Under 1200-talet spreds genom främst
Albertus Magnus (1200–1280) kunskapen
om Aristoteles i den västeuropeiska kultu
ren. I Albertus’ produktion finner vi verket
De vegetabilibus, som ingår i det större verket
Parva naturalia. Detta betydande botaniska
arbete omfattar sju böcker, som behandlar
allmän botanik och i de två sista böckerna
gör en genomgång av ungefär 400 växtarter
med odlingsråd. Förebild är en pseudoaris
totelisk skrift från århundradet närmast
före vår tideräkning, men mycket av inne
hållet går tillbaka på Palladius och den ara
biske filosofen och läkaren Avicenna samt
på Albertus’ egen erfarenhet.
	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
arter. Det egentliga lantbruket behandlas på
andra ställen i hans omfattande, encyklope
diska arbete, nämligen inom Speculum doctrinale, särskilt bok 6 De arte oeconomica och
bok 11 De arte mechanica. Den förstnämnda
är mer utförlig, 133 kapitel, och bygger helt
på Palladius. Den senare är mycket kort
fattad och ger inte mycket nytt, men det var
förmodligen nödvändigt att summariskt re
dovisa även det viktigaste kring lantbrukets
teknik.
	Om nu lantbruket hos Vincent var en
liten del av världsalltet ter det sig helt an
norlunda hos näste författare, den italienske
juristen Petrus de Crescentiis (1233–1321).
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Hans omfattande Ruralia commoda är, som
titeln antyder, helt ägnat lantbruket, och det
intar en särställning som den första fristå
ende monografin över detta område, som
avfattades under medeltiden. Det var också
det första arbete om lantbruk som översattes
i större omfattning och som spreds i tryck.
Det finns 59 utgåvor, varav 47 på annat språk
än latin, och tio av dessa utgavs under åren
1471 – 1495.
Ruralia commoda omfattar tolv böck
er, av vilka de tio första är tematiskt sam
manhållna i ungefär samma ordning som i
Columellas De re rustica, medan de två
sista innehåller respektive ett kompendium
och en årsplan efter månaderna. Avväg
ningen mellan böckerna är dock en annan
än Columellas, 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, i någon
mån Cato, Vergilius och Plinius, var Petrus’
antika källor. Även betydligt senare kun
nande tas i anspråk och redovisas, särskilt
i fråga om veterinärmedicinen, där hand
böcker för kavalleriets behov hade sam
manställts. Petrus var dock mycket förtegen
om sina källors identitet. Den läsekrets han
avsåg var den jordägande adeln, knappast
den enkle bonden, och han hade som mål
att sammanfatta det viktigaste inom lant
bruket utifrån all tidigare litteratur och i
ganska stor utsträckning även egen erfaren
het. 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, och deras infly
tande är mycket begränsat. Till denna skara
hör Konrad von Megenberg (1309–1374),
vars skrift Yconomica redan genom sin titel

visar släktskap med Vincent. Hans förebild
och viktigaste källa var Albertus Magnus.

Columella under medeltid
och nyare tid
Det är nu dags att återknyta till Columella,
som inte stått i förgrunden sedan Isidorus,
överflyglad av sina efterföljare Plinius och
Palladius. Hans betydelse illustreras på ett
både intressant och typiskt sätt redan av ål
dern hos och proveniensen för de handskrif
ter genom vilka vi känner hans text. Det
finns skäl att som en bakgrund presentera
några fakta kring litteraturens villkor under
antiken och medeltiden.
	Columella skrev på papyrus, som förva
rades i form av rullar. Man skrev spaltvis
med raderna parallellt med arkets långsidor
och förde under läsning arket från en rulle
i höger hand till en annan i vänster hand.
De olika böckerna i De re rustica är ungefär
lika långa, vilket kan ha berott på en prak
tiskt utprovad vedertagen maximilängd, en
sorts de-facto-standard, på papyrusrullarna.
Allt mångfaldigande förutsatte avskrivning.
Trots detta förekom förlagsverksamhet, där
många exemplar kan ha framställts samtidigt
genom diktamen för ett större antal skriva
re. Under 200- och 300-talen gick man över
till böcker i den form vi i dag känner dem,
den s. k. kodex-formen, med blad av perga
ment hophäftade i en vikning. Texten skrevs
fortfarande för hand. De verk från äldre tid,
som ansågs värda att bevaras, fördes då över
från papyrusrullarna, men varje volym kun
de få den storlek verket krävde, varför flera
rullar kunde kopieras till samma kodex.
Man har anledning anta att detta omfattan
de arbete, som krävde tillgång till kontrol
lerade exemplar i papyrusform, skedde un
der viss central styrning och oftast utfördes
endast en gång per verk. Det kan ha varit i
denna process, som texten i det ovan nämn
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da arbetet De arboribus felaktigt fogades in
i De re rustica (se sid. 464). Från 1200-talet
gjorde papperet sitt inträde som skrivma
teriel, billigare och mera lättillgängligt än
pergamentet.
	Mångfaldigande genom avskrivning är en
riskabel process, möjligen mindre vid dikta
men än när en skrivare har en förlaga, som
skall kopieras, framför sig och tittar omväx
lande i denna och på den sida han skriver.
Den senare processen blev dock den norma
la i och med att mångfaldigandet av de klas
siska texterna under medeltiden flyttades
från kommersiell verksamhet till kloster,
furstebibliotek och liknande miljöer.
	Det var lätt att hoppa över ord och ra
der, ett utbrett bruk av förkortningar och
skillnader i skrivstilar mellan olika regioner
kunde göra en lånad förlaga – boklån mellan
klostren finns belagda – svår att tyda, och
även rent mekaniska skador kunde orsaka
textförlust. Om en avskrift sedan användes
som förlaga, upptäckte skrivaren ofta inte
felen, men andra gånger gjorde dessa att
texten blev sakligt eller språkligt oriktig. En
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uppmärksam skrivare kunde då vara frestad
att gissa och göra en rättelse, som låg nära
till hands men som inte alltid återställde
texten till den ursprungliga lydelsen. Felen
fortplantade sig på så sätt genom kedjan av
handskrifter. Den som jämförde handskrif
ter, som skulle innehålla samma text, kunde
därför upptäcka olikheter. Samma intresse,
som föranlett läsaren att jämföra texterna,
gjorde att man ofta noterade skillnaderna
i marginalen. Handskriften kunde läsas på
flera sätt, den fick vad vi nu kallar dubbla
läsarter, och vid en senare kopiering fick
skrivaren problem att välja mellan dessa.
	Sedan boktryckets början vid mitten av
1400-talet (den första tryckta bibeln färdig
ställdes 1456) har förutsättningarna radikalt
förändrats. De tidigaste tryckta utgåvorna
av klassiska författare återgav en eller några
få handskrifters text men presenterade sig
ändå som författarens urtext. I takt med att
fler och fler handskrifter av samma verk blev
kända insåg forskarna, som alltsedan 1800talets slut haft den uttalade målsättningen
att rekonstruera den ursprungliga texten,

Väggmålning från Julia Felix hus i Pompeji, med skrivdon: stylus, vaxtavla och papyrus.
Första århundradet e. Kr.
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sådan som dess författare en gång skrivit
den, att en om möjligt heltäckande analys
av förhållandet mellan de bevarade hand
skrifterna var ofrånkomlig. Att på grundval
av handskrifterna själva, deras ålder, deras
proveniens och även deras konstaterbara
inbördes olikheter upprätta ett stamträd
är den första etappen i en sådan analys. Då
blir det möjligt att mönstra ut som ointres
sant en handskrift, som är en avskrift av en
annan bevarad handskrift, och att gruppera
de resterande i familjer, som går tillbaka på
en gemensam men ej bevarad förlaga. Fort
sättningen är mindre matematisk, eftersom
man då måste ta med i beräkningen även
sådana faktorer som dubbla läsarter, intel
ligenta gissningar av skrivare och möjlighe
ten att en skrivare haft mer än en förlaga vid
sitt arbete. Analysen brukar dock till sist ge
en god uppfattning om vilka handskrifter,
som är mera pålitliga som vittnesbörd om
textens urform, och om vad de andra har för
allmänna kvaliteter.
	Columellas text föreligger i handskrifter
från dels 800-talet, dels 1400-talet. Redan
detta visar att kännedomen om och därför
intresset för honom var obetydligt under
högmedeltiden. De äldre är två, av vilka den
ena nu finns i Sankt Petersburg och den
andra i Milano. Den förstnämnda skrevs i
det franska klostret Corbie och var kvar där
till 1638, då den kom till klostret Saint Ger
main nära Paris. Omkring år 1800 fördes
den tillsammans med många andra hand
skrifter därifrån till Sankt Petersburg. Den
andra skrevs i klostret Fulda i Tyskland un
der 800-talets första hälft och påträffades
där av Poggio Bracciolini (1380–1459), en
framstående handskriftsjägare och samlare,
som i ett arbete från 1440 anger att han i
Tyskland bland annat funnit en handskrift
med en fullständigare Columellatext än
man tidigare haft tillgång till. Poggio förde
sina fynd, alltså även Columellahandskrif

ten, till Norditalien, där det tydligen enligt
Poggio fanns en gammal men ofullständig
handskrift, nu förlorad. Dessa två gamla
handskrifter gav raskt upphov till en mängd
avskrifter, och vi har nu ett fyrtiotal 1400talshandskrifter i behåll, alla framställda i
Norditalien. Dock måste ytterligare ett an
tal ha existerat, som nu gått förlorade, efter
som gemensamma förlagor till flera grupper
av de bevarade handskrifterna saknas. Ett
avgörande incitament till produktionen av
dessa handskrifter var alltså att den ena av
våra gamla handskrifter fördes dit från Ful
da. Även andra av Poggios fynd gjorde att
en för medeltiden okänd författare fick stor
spridning.
Från att ha varit känd endast till namnet
av Petrus de Crescentiis, och citerad någon
enstaka gång, t. ex. av Boccaccio i De genealogiis deorum gentilium, blev Columella en
populär författare. Fuldahandskriften och
den andra gamla handskriften användes
upprepade gånger och i olika kombinationer
som förlagor, och även de nyskrivna skrevs av
igen. Vi finner både enkla brukshandskrif
ter på papper och praktfulla alster, skrivna
på pergament och med färglagda illustratio
ner, särskilt i böckernas begynnelsebokstä
ver (anfanger). 1472 utkom den första tryck
ta utgåvan, ombesörjd av Georgius Merula
och tryckt av Jenson i Venedig. Betecknande
nog innehöll denna utgåva även de tre andra
prosaförfattarna, Cato, Varro och Palladius.
Av denna utgåva finns bevarat ett exemplar
där en tidigare ägare, den store humanisten
Angelo Poliziano (1454–1494), fört in mar
ginalanteckningar grundade på en nu för
lorad handskrift med Columellas text.
	Denna kombination av fyra lantbruks
författare fann snabbt en stor marknad. Vi
kan belägga inte mindre än 31 utgåvor fram
till år 1700, varav nio under 1400-talet. För
lagshuset Aldus i Venedig, tidigt känt för
sina utgåvor av klassiska texter i små böcker
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tryckta med kursivt typsnitt, sin tids pock
etböcker, gav ut texterna i maj 1514. Den för
modern forskning mest betydande utgåvan
kom drygt 200 år senare, 1735, då Johannes
Mattias Gesner gav ut dem tillsammans
med några korta veterinärmedicinska tex
ter. Det som gör denna utgåva så värdefull är
uppgifterna om varianter från handskrifter,
textkritiska kommentarer av Gesner själv
och andra, förklaringar av sakförhållanden
samt ett sakregister. Samma inriktning och
innehåll har Johann Gottlob Schneiders ut
gåva, tryckt i Leipzig 1794–1797.
	I och med dessa tryckta utgåvor blev Co
lumella och övriga latinska lantbruksför
fattare lätt tillgängliga för alla dem, som i
1500- och 1600-talets Europa sammanställ
de handböcker såväl på latin som i synnerhet
på folkspråken. Det går utanför ramen för
denna presentation att analysera Columel
las roll i förhållande till de övriga författar
nas roller. Det är inte tillräckligt att under
söka, var Columella nämns vid namn, utan
man måste också söka efter källorna till de
konkreta råden. I regel är det omöjligt att sä
kert anknyta till en viss av de fyra författare,
som utgivits tillsammans. Columella ensam
utgavs på latin ett par gånger under 1500och 1600-talen och översattes till italienska,
franska och tyska redan under 1500-talet.
	En starkt selektiv översättning av Co
lumella till svenska döljer sig under titeln
Peder Månssons Bondakonst. Författaren
var Vadstenamunk, 1507–1523 verksam som
föreståndare för Birgittas hus i Rom och
hemkallad av Gustav Vasa för att bli biskop
i Västerås, där han dog 1534. Under vistel
sen i Rom skrev han egenhändigt i anteck
ningsböcker till svenska översatta utdrag ur
verk, som han ansåg kunde bli av intresse
för svenskar. Bondakonst är titeln på den
mest betydande av dessa samlingar. Tex
ten omfattade 255 kapitel, av vilka vi tyvärr
förlorat 33, och för över hundra av dessa är

det tydligt att Columella varit källan. Kom
binationen av fakta och språkbruk gör den
na slutsats ofrånkomlig. Övriga källor är
Palladius, Albertus Magnus och Petrus de
Crescentiis. Det är tydligt att Peder Måns
son såg paralleller mellan det italienska lant
bruket på Columellas tid och det svenska
lantbrukets läge i början av 1500-talet, då
med särskild hänsyn till Vadstena klosters
egen situation.
Åren 1806–07 utkom i Köpenhamn en
översättning till danska av Jens Frechland.
Han använde Schneiders utgåva av den la
tinska texten som förlaga och presente
rade i en kort inledning Columella som
den fullständigaste och mest medvetne av
de romerska lantbruksförfattarna. Enligt
titeln har Frechland tillfogat ”theoretiske
og praktiske anmaerkninger” till sin text,
som han betecknade som ”oversat og oplyst”.
I sitt svåra arbete har han haft god hjälp av
den omfattande kommentaren i Schneiders
utgåva från 1794 (se ovan). Han har uteslu
tit böckerna 3–5 och inom bok 12 kapitlen
15–52, vilka han bedömde vara mindre aktu
ella för danska lantbrukare18. Dessa handlar
nämligen om odling och hantering av vin,
olivträd och fruktträd. Det kan också fin
nas ytterligare uteslutningar inom övriga
böcker.
	Någon svensk översättning av Colu
mellas verk har inte tidigare presenterats.
Svenska forskare kan dock berömma sig av
att ha gjort den första språkligt vetenskap
liga utgåvan (1897–1968, delvis nytryckt 1975
och 1981), där professor Vilhelm Lundström
med elever i Göteborg, docent Åke Joseph
son i Uppsala och jag själv medverkat. Ut
gåvan är dock inte helt homogen, då antalet
kända 1400-talshandskrifter starkt utökats
under de nära 70 år som arbetet pågått.
En revision av de äldsta delarna vore befo
gad med beaktande av de rön om de yngre
handskrifternas värde som publicerats 1955

columella och hans verk

Bilden visar titelbladet på Columellas De re rustica som här ingår i en
samling med texter av romerska lantbruksskribenter. Boken är känd som
Scriptores rei rusticae och trycktes första gången i Venedig 1472. Detta
exemplar är tryckt 1543 och finns i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks samling.
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och senare19. – Ett australiskt pionjärarbete
inom språkvetenskaplig ADB resulterade
1971 i en index över de ord som förekommer
i denna utgåva20.
	Många av Vilhelm Lundströms elever
lade fram doktorsavhandlingar grundade
på Columella. Huvudinriktningen på dessa
var snarast stilistisk eller språklig och be
handlade ämnen som exempelvis Columel
las användning av tempus och modus eller
hans strävan efter variation i uttryckssät
ten. Några sysslade enbart med att lägga
fram och motivera förbättringsförslag till
ställen, där texten var uppenbart skadad.
Harry Lindes doktorsavhandling21 avviker
från detta mönster, eftersom han hade egen
erfarenhet av biodling och kunde relatera
Columellas råd till biologiska och tekniska
fakta kring biodlingen.
Latinister från flera andra länder har även
arbetat, och arbetar, med Columella. En stor
insats svarar den tyske forskaren Will Rich
ter för, ovan nämnd, med bl. a. en utgåva i
serien Tusculum Bücherei av texten med tysk
parallell översättning och kommentar (1981–
1983). Den för de flesta mest lättillgängliga
utgåvan av Harrison Boyd Ash, E. S. For
ster och Edward Heffner i Loeb Classical
Library med parallell engelsk översättning
(1948–1955) ter sig numera ojämn och sna
rast föråldrad. Ett franskt lagarbete pågår
med sikte att i den högklassiga serien Col-

lection des universités de France ge ut texten
med parallell översättning och kommentar.
Fem av Columellas böcker föreligger hittills.
Arbete pågår slutligen med syfte att ge ut en
ny kritisk utgåva i den välrenommerade se
rien Bibliotheca Oxoniensis. Från detta pro
jekt har utgivaren, Robert R. Rodgers vid
University of Vermont, publicerat förslag
till tolkningar och förbättringar av ett antal
ställen i bok 8 och 9.22
	Seden att ge ut Cato, Varro, Columella
och Palladius tillsammans var, som ovan
sagts, den förhärskande fram till ungefär år
1800. Detta gör det nästan omöjligt att av
göra, vilken av de fyra latinska författarna
som mest påverkat den omfattande hand
bokslitteratur på de europeiska folkspråken,
som utgivits från 1500-talet och framåt. Det
stora intresset i hela Europa för vad lant
bruket kunde frambringa, som vi känner
främst från den svenska frihetstiden, bidrog
och stimulerade till denna instruerande
genre23. Att Columella riskerar att oförtjänt
undervärderas som källa för denna littera
tur kan bero på att hans verk som sagt var
okänt under medeltiden och först sent blivit
vetenskapligt utgivet. När de ovan relatera
de projekten fullbordats kommer Columel
las De re rustica att framstå som det sakligt
fullständigaste och samtidigt litterärt mest
högststående verket inom den latinska lant
brukslitteraturen.

bertil andersson
medelhavsjordbruk under antiken

Allmänna villkor och
utvecklingsmöjligheter

I sin tionde bok om jordbruket tecknar Lu

cius Junius Moderatus Columella en bild av
levnadsförhållanden i äldre tider, ett slags
guldåldersideal, i stark kontrast till senare
tider och den tid han själv lever i, första år
hundradet efter Kristus. Guldåldern låter
han framstå som ett ideal:
Fastän det hos de gamle rådde en spar
sammare enkelhet, fanns det dock hos de
fattiga en stor användning av livsmedel, i
det både hög och låg klarade livhanken
genom tillgång på mjölk, kött av vilda
och tama djur, vatten och spannmål.
(10,pf.1)
Ursprungligen från Spanien tillbringade
Columella större delen av sitt verksamma liv
som godsägare i centrala delar av Italien, i
Latium och Etrurien. Härifrån härstammar
också hans erfarenheter om jordbruk, så
som han vidarebefordrar dem i sina böcker.
I dessa områden var jordarna till övervägan
de delen goda, och ännu vid tiden för Colu
mella hade det storskaliga monojordbruket
inte lakat ut jorden och gjort ödeläggelse av
jordbruk nödvändig.
För att man rätt skall kunna förstå de
förhållanden Columella beskriver, ges här
en mycket generaliserad bild av jordbruket
i Medelhavsområdet under antiken. Större
eller mindre lokala variationer förekommer
självklart, men grundläggande, allmänna

villkor kan göra det lättare att förstå lokala
förhållanden och förändringar över tiden.
”Vårt dagliga bröd giv oss idag …”. Så ber
de kristna i Nordeuropa ännu idag. Denna
bön hade emellertid i sitt ursprung i Medel
havsområdet ett långt större berättigande,
än vi i förstone föreställer oss. Det dagliga
brödet var under antiken, och är till de
lar fortfarande, basfödan i hushållningen i
Sydeuropas länder. ”Bread is our only food.
It is our milk, cheese, butter, honey, sugar,
all in one. What the grass is to the animal,
bread is to us. Otherwise we live on air and
water.”1 Bröd, ett stycke getost, ett par oli
ver och en mugg vatten – kanske vin – var
dagens karakteristiska måltid och en viktig
del av dygnets kaloriintag. Brödets betydelse
i antikens Grekland kan knappast överskat
tas och har uppmärksammats inom forsk
ningen.2
	När brödet spelar en huvudroll i livsmed
elsförsörjningen, så är av naturliga skäl åker
bruket huvudnäringen. Så var det i de tidiga
högkulturerna i Egypten och Mesopota
mienområdet, så var det också i den grekiska
världen och i det romerska imperiet.
Föreliggande framställning aktualiserar
en rad frågor rörande det antika jordbruket
i den grekiska och romerska världen, bland
annat: Vilka var de fysiska förutsättningarna
för jordbruk? Hur utnyttjades jorden? Vad
odlade man? Hur var arbetet organiserat?
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	Inledningsvis beskrivs geografiska förhållanden, klimatiska villkor samt den odlade
jordens karaktär och bearbetning. Därefter
diskuteras arbetskraftsbehov och teknisk utveckling. Slutligen görs en bedömning av det
antika jordbrukets möjligheter att försörja
samhället, Columellas syn på jordbruket i
ett politiskt perspektiv samt erfarenheterna
av det antika jordbruket i övergången till det
medeltida samhället i Västeuropa.

Geografiska förhållanden
För att göra generaliseringar möjliga be
gränsas här studiet av Medelhavsregionen
till följande delar: de västra (grekiska) de
larna av Mindre Asien, Balkanhalvön med
tillhörande öar, Italien söder om Po-slätten
samt Spaniens medelhavskust. De tunga
lerjordarna på Po-slätten utnyttjades under
kejsartiden, men med sin speciella kvalitet
faller de utanför den allmänna generalise
ringen här.
	Dessa områden är starkt kuperade, i vis
sa fall extremt bergiga, vilket skapar isole
ring, bristande ekonomisk integration och
splittrad politisk organisation. Det är ont
om större, sammanhängande slättområden,
som kunde möjliggöra ett mera effektivt,
storskaligt jordbruk.
På Balkan finns goda förutsättningar i
Thessalien i norr, där jordbruk tidigt kunde
kombineras med boskapsskötsel (till och
med uppfödning av hästar), och vidare på
den stora ön Euboia samt i Boiotien, där ti
diga mykenska bosättningar kunde försör
jas. Peloponnesos skärs sönder av kraftiga
bergskedjor, där emellertid Argosslätten
söder om Mykene tidigt erbjöd god försörj
ning av förutom Mykene även bosättningar
som Argos, Tiryns, Asine och Lerna. Det
samma gäller Lakonien med den breda väl
bevattnade dalgång, som utgjorde Spartas
kärnland, samt halvöns västkust med land

skapen Messenien och Elis, vilka bildade
försörjningsmässiga förutsättningar för
bland annat orterna Pylos och Olympia. På
Kreta är det främst Messaraslätten i söder,
som tidigt utvecklade ett bärkraftigt jord
bruk av betydelse för bland annat Faistos
och sannolikt även för Knossos.
På Apenninska halvön är det de av greker
tidigt koloniserade södra delarna (Apulien)
samt områden på Sicilien, som uppvisar goda
jordbruksmöjligheter, vidare kustområdena
längs Adriatiska havet och områdena söder
om Rom – dagens region Campania ner mot
Neapel – samt landskapen Etrurien och La
tium. De sistnämnda landskapen var visser
ligen kuperade men mestadels lättbrukade
och bördiga.
	I Spanien är det främst den tämligen
smala kustslätten, som erbjuder goda od
lingsmöjligheter, speciellt i de södra delarna
ner mot och runt Sevilla. Greker, karthager
och romare har alla utnyttjat dessa områ
dens möjligheter till odling, bosättning och
handel med jordbruksprodukter.

Klimatiska villkor
Det i Medelhavsområdet under antiken rå
dande klimatet var samma som det vi möter
idag. De stora förändringar i Medelhavets
klimat, som bland annat innefattade öken
bildningar i Nordafrika, ligger långt tidigare
och därmed också före de stora högkulturer
nas tid i Mesopotamien och Egypten.
	Karakteristiskt för medelhavsklimatet är
de långa, varma och regnfattiga perioderna
med lokalisering till sommarhalvåret. Ne
derbörd i betydande mängder faller från se
nare delen av november över årsskiftet och
in i februari/mars. Lokala variationer före
kommer. Så är till exempel de östra delarna
av Medelhavsområdet mera regnfattiga än
de västra. I höglänt terräng faller normalt
mer regn än på slättlandet. Landskapet
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Kartan visar huvudområden för produktion av spannmål, vin och olja.
Efter Grant (1986), Ancient History Atlas, 3. ed., London: Weidenfeld and Nicolson, s. 59.

Arkadien på Peloponnesos, nordliga områ
den på Balkanhalvön, delar av Apenninska
bergskedjan i Italien samt bergskedjorna
innanför kustslätterna i östra Spanien får
vanligen stora nederbördsmängder, som för
jordbrukets del får störst betydelse genom de
floder, som avvattnar bergstrakterna och för
vatten ner till närliggande slättområden.
	Av betydelse för jordbruket är dessut
om den starka solbestrålningen av marken,
vilken tillsammans med hög värme och
ringa nederbörd bidrar till snabb uttork
ning av jorden. Solbestrålningen är starkare
ju längre söderut man kommer, varför skill
naderna är stora mellan norra Italien och till
exempel Kreta.
	De klimatiska förhållandena i Medel

havsområdet hade den allra största bety
delse för jordbruksektorns utvecklingsmöj
ligheter och jordbruksarbetets organisation.
Indirekt kom det mycket säsongsbundna
jordbruket även att påverka distributionen
av livsmedel, handeln med vissa jordbruks
produkter samt framväxten av icke agrar
produktion i det antika samhället, vilket
senare haft stor betydelse för en nödvändig
diversifiering inom den antika ekonomin.3

Jordens karaktär och
bearbetning
På samma sätt som terrängen varierar på
grund av landskapets geografiska förutsätt
ningar – ”… det finns tre klasser av mark,
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nämligen slätt, kullar och berg” (2,2,1) – vi
sar Columella på förekomsten av sex olika
jordtyper: fet eller mager (pinguis, macer),
lös eller kompakt (solutus, densus), fuktig el
ler torr (umidus, siccus) (2,2,2).
	Allmänna villkor för odling i det antika
medelhavsjordbruket är enligt K. D. White
”water supply, air supply, temperature, sup
ply and availability of plant foods, presence
or absence in the soil of toxic elements,
depth of soil”.4 Jordens beskaffenhet är för
både Columella och White av avgörande be
tydelse för möjligheterna till framgångsrik
odling.
Jordens dominerande struktur i de om
råden, som här avgränsats i Medelhavsområ
det, kan bäst beskrivas med termen terra rossa. Denna ”röda” jord innehåller vulkaniskt
material och kan variera kraftigt i färg från
mörkt tegelröd till blekt beige (det senare i
t.ex. sydöstra Spanien). Karakteristiskt för
terra rossa är den tydliga skiktningen. Mat
jordslagret är oftast mycket tunt. Därefter
följer, ner till en halvmeters djup, ett lager
med grovkornigt material, som snabbt släp
per igenom fuktighet och näringsämnen, ett
så kallat urlakningsskikt. Därunder ligger ett
lager av mera kompakt karaktär, ett anrikningsskikt, där fuktigheten kan bevaras.
	Denna jordtyp, kombinerad med Medel
havsområdets karakteristiska klimat – små
regnmängder, hög medeltemperatur, stark
solbestrålning – är extremt känslig och krä
ver speciell varsamhet och väl utvecklade ar
betsmetoder. I modernt jordbruk under lik
nande förutsättningar organiseras arbetet
efter en metod, som benämns dry farming.
Välutvecklat jordbruk av detta slag etablera
des i Nordamerika på de slättområden, som
breder ut sig öster om Klippiga bergen. Här
råder ofta regnskugga, och jorden användes
länge till extensiv boskapsskötsel över stora
arealer med knappt bete. Senare, under se
nare hälften av 1800-talet, utvecklades här

ett åkerbruk enligt dry farming-metoden,
som invandrande spanjorer ursprungligen
fört med sig till torra och varma områden
i Mexico och södra Kalifornien. Det antika
arvet är uppenbart.
För att effektivt utnyttja denna typ av
jord, terra rossa, krävs en rad förutsättningar
och väl organiserat arbete. Viktigast av allt
är att så effektivt som möjligt bevara den
fuktighet, som finns i och fortsättningsvis
tillförs jorden. Eftersom det antika åker
bruket generellt kan karakteriseras som ett
tvåskiftesbruk, där årligen den ena halvan
av den tillgängliga åkerarealen ligger i träda,
medan den andra halvan utnyttjas för od
ling, kan man litet tillspetsat säga, att det
fordrades två säsongers nederbörd för en sä
songs skörd: dels det regn, som faller på den
del av åkerjorden som ena året ligger i träda,
dels därpå följande års nederbörd, när sam
ma del av den tillgängliga jorden tas i bruk
för odling.
För att uppnå dessa förutsättningar bör
man för det första anlägga åkermarken så
plant som möjligt för att förhindra avrin
ning och erosion. Vid sluttande terräng blir
det nödvändigt med både dikning och ter
rassering. I både de grekiska och romerska
delarna av Medelhavsområdet var terrass
odling ytterst vanlig. Frukt- och olivträd
men även spannmål kunde odlas på smala
terrasser och höga höjder, upp till 800 meter
över havet. Det kan tilläggas att olivträdet
med sina kraftiga lodräta och djupa rötter
samt smala blad är extremt välanpassade till
områdets jordmån och klimat.
För att bäst bevara fuktigheten i jorden
måste ytlagret hållas luckert och poröst.
Härigenom bryts de tunna kapillärer av, som
annars drar fuktighet från lägre liggande la
ger i jorden upp till ytskiktet, där avdunst
ningen går snabbt under varma delar av året.
Vidare är ogräsbekämpning viktig. Endast
det som sås eller planteras bör få utnyttja
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jordens resurser. Med plog eller hacka väl
bearbetad, lucker ytjord tar effektivt emot
nederbörd, som kan samlas i lägre liggande
fuktighetsbevarande skikt. Samtidigt utgör
den bearbetade jorden en utmärkt grogrund
för spannmål, grönsaker och andra odlade
växter. Jordbearbetning av detta slag måste
i de flesta fall utföras på all den jord som är
tillgänglig för odling. Även den del av jor
den, som ett år ligger i träda, hålls öppen
med arbete – så kallad svartjordsträda.
	Där man använde plog, bearbetade man
jorden genom att först låta plogen gå fram
och tillbaka för att sedan plöja på samma
sätt vinkelrätt mot den tidigare bearbet
ningen, så kallad korsplöjning. Härigenom
uppnådde man en maximal bearbetning av
ytlagret i jorden. Dessutom bildades inga
längsgående fåror, som kunde medverka till
att ymnig nederbörd leddes ut från fälten.
Denna typ av jordbearbetning medförde, att
de romerska åkerfälten i Medelhavsområ
det ofta fick en kvadratisk omfattning. Som
jämförelse kan nämnas, att på kraftigare jor
dar i västra och centrala Europa utnyttjade
man, framför allt under medeltiden, tunga
hjulplogar, dragna av flera oxpar, som tilläts
dra plogen tills det blev nödvändigt att vila,

Bipalium.

Pala.
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Plog som vänder upp jorden på båda sidor.

varefter ekipaget vändes. Härigenom fick
åkrarna en långsmal form, ibland tegar mer
är än hundra meter långa.
	De verktyg, som användes i det antika
medelhavsjordbruket, kan ytligt sett verka
enkla och primitiva, men var i själva verket
väl anpassade till rådande förhållanden. Vad
man framför allt behövde var redskap för ef
fektiv ytbearbetning av jorden: hackor (ligo),
spadar (pala eller bipalium), enkla plogar av
årdertyp (aratrum) samt olika typer av har
var (cratis eller irpex).
Spannmål var den viktigaste grödan, själva
grunden till folkförsörjningen. Columella
ägnar hela Bok 2 åt spannmålsodlingen;
alltifrån beredningen av jorden till sådden
och skörden. Mycket utrymme ges åt olika
slags spannmål och deras lämplighet på
olika jordar och under olika årstider. Det
effektiva utnyttjandet av jorden nödvändig
gjorde emellertid ett mera varierat bruk.
Växtperioden var lång och tillät, om inte två
spannmålsskördar, så vissa komplementära
växter. I olivodlingar sådde man ofta spann
mål mellan trädraderna, åtminstone innan
träden vuxit samman till skuggande över
kast. I vinodlingar planterades storbladiga
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grönsaker och baljväxter, inte enbart för att
ge ytterligare avkastning utan också för att
skugga marken och hindra uttorkning samt
för att tillföra jorden kväveämnen. Ärter och
bönor var dessutom ett lättodlat och viktigt
proteintillskott.
	Ett problem i det antika jordbruket var
den sparsamma tillförseln av gödningsäm
nen. Mark som lämpade sig för åkerbruk
kunde ej användas för boskapsskötsel. Det
uppstod därför brist på naturliga gödnings
ämnen. Columella betonar (2,14–15) vikten
av grundlig gödsling. Bäst var gödsel från
fåglar (främst duvor), därefter mänskliga
fekalier och gammal, för ändamålet lagrad
urin och slutligen väl behandlad gödsel från
fyrfota djur. I Grekland hölls emellertid
kreatur (huvudsakligen får) i skogsområden
och höglänt terräng, vilket skapade problem
att effektivt tillvarata gödseln.
Det antika medelhavsjordbruket bedrevs
med jordförstöring som ett aktuellt hot.
Jordförbättring genom kompostering samt
tillförsel av annat vegetabiliskt material ge
nom nedmyllning av växtmaterial och löv
var ett vanligt sätt att tillföra jorden ny nä
ring. Trots detta var risken överhängande
för uttröttning av jorden, en realitet under
den senare kejsartiden i Rom, då stora area
ler övergavs, när avkastningen sjönk under
acceptabel vinstnivå.
Det antika medelhavsjordbruket, som be
skrivits ovan och som beskrivs av Columella
(2,12) och andra antika författare, får betrak
tas som ett mycket arbetsintensivt jordbruk.
De rådande villkoren krävde en nästan stän
dig bearbetning av jorden; även av de delar
som inte utnyttjades för aktuell odling. För
detta krävdes god tillgång på arbetskraft,
vilket diskuteras vidare nedan. Columella
ger (2,12,7–9) en grov uppskattning av ar
betets omfattning. För att sköta 200 iugera
(ca 50 hektar) odlingsbar jord vid skörd och

bearbetning fordras två par oxar, två plog
förare och sex vanliga arbetare. För de olika
arbetsmomenten åtgår sammanlagt 8 måna
der och 10 dagar. Resten av året kan utnytt
jas för ny sådd, gödsling eller höskörd. San
nolikt kan förhållandena variera avsevärt,
men Columellas siffror ger ändå en uppfatt
ning om tidsåtgång och arbetskraftsbehov i
det antika jordbruket.

Teknisk utveckling inom
jordbrukssektorn
En stor del av befolkningen i den grekiska
världen och i romarriket arbetade inom eller
var på något sätt beroende av jordbrukssek
torn. I båda kulturkretsarna möter vi peri
odvis storjordbruk, godsdrift, men sannolikt
dominerade de mindre, självförsörjande och
familjedrivna jordbruken, bland annat, som
påpekats ovan, på grund av områdenas ber
giga karaktär och bristen på större samman
hängande slättområden. Karakteristiskt är
emellertid, att de grundläggande jordbruks
redskapen var oförändrat desamma under
långa tider både inom storgods och inom
familjejordbruk. Teknisk utveckling inom
jordbrukssektorn var ovanlig och långsam.
Some implements, invented at a very early
stage in the history of cultivation, or even
antedating the beginnings of agriculture,
have retained their basic shape and func
tion almost unchanged for many centu
ries until the advent of the machine.5
Det kan tyckas märkligt, att det inom den
grekiska världen, som för sin ekonomiska
utveckling var beroende av vin- och oljepro
duktion, aldrig utvecklades någon effektiv
press för dessa produkter. Man saknade
under antiken även effektiva kvarnar för att
mala säd. Enkla redskap och handkraft do
minerade, trots att grekisk vetenskap teo
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retiskt kände till och beskrivit effekten av
skruvrörelser och hävstångskrafter, vilka
tekniker kom i bruk först under den tidiga
hellenismen. Förhållandena i romarriket var
delvis annorlunda. Här utvecklades mera
effektiva verktyg för pressning av vin och
olivolja. Man konstruerade även, men först
sent, olika typer av vattenkvarnar för att
mala mjöl. I båda kulturerna var väderkvar
nen en okänd teknik. I Västeuropa utveckla
des sådana kvarnar först under medeltiden.
Denna inom jordbrukssektorn i Medel
havsområdet långsamma och sena tekniska
utveckling kan knappast ha varit beroende
av brist på kunskap. Grekerna var duktiga
matematiker och tillsammans med romar
na skickliga fartygskonstruktörer, ”The an
cient mariners of the Mediterranean can
claim credit for most of the major discov
eries in ships and sailing that the Western
world was to know until the age of steam.”6
Romarna gjorde sig kända som överlägsna
väg- och vattenbyggare. Andra förklaringar
än ”teknisk efterblivenhet” måste sökas.
	Allra enklast är att påstå att man hade de
verktyg och redskap man nödvändigtvis be
hövde, enkla konstruktioner i form av hack
or, spadar och ytgående plogar av årdertyp
för att bearbeta de översta lagren av jorden.
	Det finns emellertid även en annan för
klaringsmodell. Mycket arbete inom jord
brukssektorn var enkelt och repetitivt hand
arbete. För detta kunde man hyra eller köpa
den kraft man behövde i form av slavar. Sla
var var vanliga i både den grekiska världen
och romarriket, inte enbart på de stora jord
bruken och villaanläggningarna. Det före
kom slavar även på mindre familjejordbruk.
	Vilken betydelse användandet av slav
arbetskraft kan ha haft för den tekniska
utvecklingen inom jordbrukssektorn är
en omdiskuterad fråga. På stora godsbild
ningar med mycket ofri arbetskraft och ofta
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absentee landlords kan intresset för förnyelse
och förbättringar ha varit ringa. Å andra
sidan har jordbruket genom historien ofta
varit en konservativ näring, där gamla me
toder överlevt längre än kanske önskvärt.
Äldre metoder och enkla redskap i det an
tika medelhavsjordbruket var emellertid i
många fall ändamålsenliga. Den typ av plog,
som senare utvecklades för styvare jordar i
till exempel Gallien och centrala Europa,
djupgående med vändskiva, hade i Medel
havsområdet vänt upp fuktighetsbevarande
lager i jorden, varvid avdunstningen ökat ka
tastrofalt.
	Columella var väl medveten om slavarbe
tets betydelse i både positiv och negativ be
märkelse. Stora gods kunde enligt Columel
la engagera upp till 240 slavar, som knappast
hade incitament att producera mer än nöd
vändigt. Det bör observeras att Columella
skrev under en tid, då tillgången på slavar
börjat minska och övergången till ett arren
desystem med coloni som huvudmän börjat
växa fram.
I vår moderna, ekonomistiska tid kan man
frestas invända, att med teknisk utveckling
kunde även slavarnas arbete ha effektivi
serats och därmed tillförsäkrat slavägaren
större vinster. Vi bör emellertid inte för
utsätta denna typ av rationellt ekonomiskt
tänkande under antiken. Romerska jord
bruksskribenter, till exempel Cato och Co
lumella, resonerar på ett kalkylerande sätt
om jordbrukets utveckling och bästa sättet
att öka avkastningen, men häri ingår knap
past tanken på teknisk utveckling och lång
siktiga investeringar.
Frågan är viktig även på ett annat sätt. I
den historiematerialistiska uppfattningen
ser man bristen på teknisk utveckling under
antiken som en viktig faktor bland andra,
när man förklarar det antika produktions
sättets tillbakagång, upplösning och er
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sättning med ett nytt – feodalismen. Utan
teknisk utveckling, beroende på det domi
nerande slavarbetet, nådde det antika sam
hället sina yttersta gränser för förnyelse och
utveckling; man kom hel enkelt inte vidare
(se nedan).
För att avsluta denna del av diskussionen
kan man tillägga, att det knappast är rimligt
att förvänta sig en teknisk utveckling inom
den under antiken dominerande jordbruks
sektorn. Det är ju först under de senaste
tvåhundra åren, som en egentlig mekanise
ring och effektivisering ägt rum inom denna
näringsgren.

Försörjning,
storgodsbildning och
arrendejordbruk
Förhållanden och effekter
för jordbrukets utveckling
Möjligheterna att bedöma det antika me
delhavsjordbrukets försörjningskapacitet
över längre tidsperioder är begränsade. Det
saknas sammanhängande uppgifter om
befolkningsutveckling, skörderesultat och
utrikeshandel från olika regioner i Medel
havet. Bevarade uppgifter av detta slag är
dessutom ojämnt fördelade i tiden.
Följande är ett försök att beskriva det
antika jordbrukets försörjningsmöjligheter
baserat på uppgifter om spannmålsproduk
tion, missväxt och hungersnöd i Athen, be
räkningar av skörderesultat hos Columella
och Roms behov av spannmålsimport. Där
efter diskuteras effekterna härav för det
antika medelhavsjordbrukets utveckling
och strukturella förändringar.
För Athen möter man mycket varierande
uppgifter om befolkning, odlad jord och
avkastning. Beräkningar av spannmålsskör
den i Attika 329–328 f. Kr. visar med en be

räknad sexfaldig avkastning på sådden en
stark övervikt (tiofaldig) för korn i förhål
lande till vete. Korn kräver mindre mängder
nederbörd än vete och utnyttjades sannolikt
även till djurfoder. Vete fordrar i genom
snitt 400–500 millimeter nederbörd per år,
vilket inte alltid kunde uppnås i det regn
fattiga Attikaområdet. Den totala skör
den kan knappast ha räckt till att försörja
Attikas sedan 400-talet växande befolk
ning. ”Athens was a regular importer of for
eign grain, and these imports had to be sub
stantial if the Athenians were to maintain
the level of population and the standard of
living appropriate for a great power.”7
Till skillnad från det athenska exemplet
varierar uppgifterna om avkastningen i det
romerska jordbruket. Columella tar inled
ningsvis ställning till sin tids uppfattning om
jordbrukets status och är i grunden positiv.
Ofta hör jag de främsta i vår stat uttala
sig nedsättande om än åkrarnas frukt
samhet, än klimatets våldsamhet, som
nu redan länge varit ogynnsamt för grö
dorna, och vidare att vissa liksom vill
mildra de nyssnämnda klagomålen med
en viss bestämd teori, nämligen att de
anser att jorden blivit uttröttad och ut
sugen av gångna seklers alltför rikliga
skördar och därför inte nu kan erbjuda
människorna livsmedel lika välvilligt
som tidigare. (1,pf.1)
Cicero uppger, vad gäller spannmål, åtta
gånger som normalt, medan Columella mera
försiktigt anger fyra gånger utsädet. I för
hållande till det länge dominerade tvåskif
tesbruket och nedlagt arbete får det romers
ka jordbruket betraktas som lågproduktivt.
Hos Columella fordras tio och en halv ar
betsdag dag på ett iugerum (1/4 hektar), sått
med vete och något mindre för korn, alltifrån
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beredning av jorden till skörd. Tvåhundra
iugera, inkluderande även arbetsuppehåll på
grund av dåligt väder och helgdagar, skulle
därmed kräva åtta månader och tio dagars
arbete (2,12,7–8). Med hänsyn tagen till va
rierande skördeutfall och med avdrag för
nästa års utsäde, en fjärdedel, har sannolikt
en normalkonsumerande jordbrukare haft
knappa resurser att försörja en familj och
nödvändig arbetskraft, antingen slavar eller
fria arbetare. ”It is easy to see that the la
bours of a single husbandman, even if he had
sufficient land to keep fully occupied, could
yield only a poor living for himself and his
family.”8
	Roms spannmålsimport är väl känd.
Behovet att importera säd var stort redan
under senare delen av republiken och öka
de drastiskt under kejsartiden. Orsakerna
härtill kan ha varit många. Försörjningen av
soldaterna i de växande arméerna tvingade
fram en välorganiserad statlig handel med
spannmål och en omfattande distributions
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verksamhet. En tidig tendens till ett alltmer
utbrett utnyttjande av den odlade jorden
för vinstockar och olivträd, vilket gav goda
inkomster för jordägarna vid försäljning av
de förädlade produkterna vin och olivolja,
nödvändiggjorde import av spannmål för
försörjning av Italiens och då särskilt staden
Roms periodvis snabbt växande befolkning.
Av intresse i detta sammanhang är Colu
mellas omfattande och mycket detaljerade
anvisningar rörande vinodling (bok 3–4).
	Under den sena republiken och den tidiga
kejsartiden har staden Roms importbehov
av spannmål beräknats till mellan 120 000
och 200 000 ton årligen.9
Det athenska jordbruket under den klassis
ka tiden var sannolikt ett familjejordbruk,
bedrivet i små enheter utan större behov av
extra arbetskraft. Det fanns i den grekiska
världen stora jordägare men knappast någon
markant storgodsbildning. En stor jordäga
re kunde äga ett antal gårdar, ibland spridda

Flodbåten Isis Giminiana lastas med spannmål i Ostia för frakt uppför Tibern till Rom.
Väggmålning från en grav utanför Porta Laurentina, Rom, nu i Vatikanmuseerna. 200-talet e. Kr.
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över stora områden. Peisistratos’ reformer
under tyranntiden gynnade folket, det vill
säga småbrukarna. Icke desto mindre har
man inom forskningen ansett, att en bety
dande del av den ofria arbetskraften varit
sysselsatt inom jordbruket. För att få per
spektiv på förhållandena kan man fråga sig:
Kunde ett familjejordbruk försörja ett par
extra slavar, när det knappast fanns möj
ligheter att föda en häst? Vem utförde det
väsentliga kroppsarbetet, när gårdsägaren
stod på agora i Athen och utövade sina med
borgerliga rättigheter? Det athenska jord
brukets karaktär och behov av arbetskraft
har diskuterats inom forskningen.10
I Rom var förhållandena annorlunda. I ro
marnas tidiga expansion ut över de närmast
kringboende folken, de som sedermera
skulle bli Roms bundsförvanter, erövrade
romerska staten stora jordarealer, ager publicus, som arrenderades ut eller såldes till hu
gade spekulanter. Denna allmänna jord blev
kärnan i de stora jordägarnas godsinnehav.
Trots flera försök att bromsa denna utveck
ling – framför allt kan nämnas bröderna
Gracchus’ försök till jordreformer och den
fortsatta lagstiftningen under republikens
sista århundraden mot godsexpansion på
statlig jord – växte de stora godsen i Italien.
De stora latifundierna och villa-anläggning
arna växte även under kejsartidens första år
hundraden. Dessa stora jordbruksenheter
drevs med slavarbetskraft under överinse
ende av förvaltare, medan de egentliga jord
ägarna tillgodogjorde sig avkastningen som
rentierer i städerna. Så länge tillgången på
slavar var god och priset på slavarbetskraft
lågt, fungerade systemet tillfredsställande.
När konjunkturerna växlade i samband med
det romerska rikets utrikespolitiska stagna
tion under kejsartiden och när under sekler
odlad jord i Italien på grund av uttröttning
gav mindre skördar och till slut måste över

ges, förändrades de sociala förhållandena.
De stora jordägarna föredrog att arrendera
ut delar av sitt godsinnehav framför att driva
jordbruket vidare med dyr slavarbetskraft.
För att ge jordägaren rimlig avkastning av
jorden och tillförsäkra staten skatteinkoms
ter bands senare arrendatorerna, coloni, vid
jorden, och ett tvångssystem uppstod, där
gårdarna gjordes ärftliga, ett system som
på många sätt liknar det medeltida, feodala
jordbruket med beroende brukare. Det är
tydligt, att ifråga om jordbruket förs ro
mersk organisation och erfarenheter vidare
in i det tidiga medeltida samhället.

Columellas verklighet och
verklighetens italienska
jordbruk
Med sin De re rustica anknyter Columella till
en tradition av skriven lantbrukslitteratur,
som närmast hans egen tid omfattar skri
benter som M. Porcius Cato (234–149 f. Kr.),
M. Terentius. Varro (116–27 f. Kr.) och, P.
Vergilius Maro (70–19 f. Kr.). Catos, Varros
och Vergilius’ skrifter, De agri cultura, De re
rustica och Georgica, beskriver förhållanden
från tvåhundratalets mitt till senare delen
av hundratalet f. Kr. Columellas läroböcker
i jordbruksteknik och jordbruksekonomi
grundar sig på dessa föregångare och andra
för oss mindre betydelsefulla författare men
även på grekiska skriftställare (Hesiodos,
Demokritos, Xenophon) samt inte minst
på personliga erfarenheter som jordbrukare
och godsägare under århundradet närmast
efter Kristi födelse. Detta har betydelse
både för hans förhållande till föregångarna
och för vår syn på jordbruksutvecklingen
under den följande kejsartiden.
Hos Cato spelar vin- och olivodling en fram
trädande roll. Målsättningen var produk
tion för avsalu. Cato betonar också behovet
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av självförsörjning men erkänner samtidigt
nödvändigheten av införsel till egendomarna
av diverse för driften nödvändiga varor, kan
ske även spannmål. Catos idealgårdar ligger
i storlek mellan 100 och 240 iugera (25 till 60
hektar), vilket får betraktas som medelstora
enheter.11 Små, själförsörjande jordbruk var
ännu vid Catos tid vanligt förekommande
inte minst i södra Italien. Periodvis spelade
småbönder en viktig politisk roll, dokumen
terad genom Tiberius Gracchus’ reformför
slag (133 f. Kr.) och även i senare lagstiftning
(111 f. Kr.).
Till skillnad från Cato möter vi hos Varro
en annan typ av jordbruksorganisation. Bo
skapsskötsel och trädgårdsodling har en
framträdande plats i hans beskrivning av
en välorganiserad gård med blandad verk
samhet. Boskapsskötsel med tillhörande
betesmarker fordrade stora arealer, men
samtidigt minskade kostnaderna för un
derhåll och arbetskraft. Under republikens
sista århundrade påbörjas utvecklingen mot
storjordbruk, fundi.12
Det fanns under senare delen av den ro
merska republiken fortfarande ett, låt oss
kalla det, demokratiskt spår i inrikespoliti
ken. Det kan ses som rester av tidigare år
hundradens motsättningar mellan patricier
och plebejer. Under republikens två sista de
cennier trängdes folket undan av statens och
de förmögnas krav på rationell ekonomisk
utveckling. De ovan nämnda försöken till
lagstiftning mot etableringen av stora gods
enheter på främst av staten ägd jord, ager publicus, kan ses som en underifrån i samhället
kommande reaktion mot detta.
	Cato och Varro företräder de rikas krets
och förespråkar i sina böcker ett med en mo
dern term frihandelsvänligt jordbruk i Ita
lien, där vissa för statens inkomster intres
santa basvaror skulle produceras för export i
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utbyte mot import av nödvändiga varor från
det växande imperiet.
Mot denna bakgrund framstår Columellas
De re rustica som en kanske medveten poli
tisk yttring, visserligen baserad på en omfat
tande praktisk erfarenhet men med en udd
riktad mot tidigare århundradens bruk och
missbruk av jorden.
	Redan i företalet till första boken anger
Columella det bakomliggande syftet med
sin skrift. Orsakerna till det italienska jord
brukets försämrade status sägs bero på själ
va jordens avtagande fruktbarhet. Detta har
orsakats av dels den tidigare utvecklingen
mot ensidig, storskalig godsorganisation,
dels jordägarnas okunnighet om jordbru
kets faktiska villkor och möjligheter. Att ut
bilda jordägarna var det grundläggande syf
tet med Columellas böcker, även om han är
medveten om att enbart teoretisk kunskap
inte är tillräcklig. ”Ingen blir genast delaktig
i lantbruk av att läsa dessa teorier, om han
inte också vill tillämpa dem och har resurser
att göra detta” (1,1,17).
	Vad Columella förordar är ett medelstort
gods med en kombination av åkerbruk och
boskapsskötsel under överinseende av en
kunnig och intresserad ägare, som aktivt
kan deltaga i arbetet. Härigenom står Co
lumella i opposition mot det framväxande
storjordbruket.13 Detta senare krävde ut
nyttjandet av slavarbetskraft, vilket även är
en verklighet i Columellas godsorganisation,
men med minskande tillgång på slavar, sti
gande priser på arbetskraften och problem
med hantering och övervakning diskuterar
Columella även andra organisationsformer.
	Columellas skrifter kan kanske inte be
traktas som ett renodlat inlägg i en för sta
ten viktig politisk fråga, men han visar på
ett alternativ i riktning mot en mera håll
bar utveckling. Columella var främst realist
och praktiker och skulle med sin betoning
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av jordbruket som den främsta källan till
individuell förmögenhetsbildning och sta
tens välstånd kunna, med en senare term,
betecknas som en fysiokrat.
Den bild av de långa trenderna i det romers
ka jordbrukets utveckling, som ovan skis
serats, är traditionell men också utsatt för
kritisk diskussion. I senare års forskning har
visats, att vid sidan av de stora latifundierna
i Italien mycket jord ägdes och brukades i
mindre enheter. Även stora jordägare i sena
torsklassen placerade sina förmögenheter i
mindre, spridda jordegendomar, ett age
rande som kan ses som en välbetänkt risk
spridning. Arrendejordbruk var ett välkänt
fenomen redan under den sena republikens
tid, och den ökande tendensen till utarren
dering av godsens jord under principatet
skall inte nödvändigtvis ses som en effekt av
stigande slavpriser på grund av minskande
tillgång på ofri arbetskraft. Mycket tyder på
att slavbefolkningens numerär upprätthölls
länge och att även arrendejordbruk nyttjade
slavarbetare. Antagandet, att konkurrens
utifrån imperiet i fråga om jordbrukspro
dukter skulle ha nödvändiggjort koncen
trationen av jord och storgodsdrift i Italien,
emotsägs av det förhållandet, att det fanns
en småbrukarklass, som framgångsrikt för
sörjde sig på små gårdar och även kunde odla
för avsalu på lokala marknader. Denna något
reviderade bild av det italienska jordbruket
har diskuterats inom forskningen.14
	Det har sagts om de romerska jordbruks
författarna, till exempel Cato och Colu
mella, att de ”tillämpade ett genomfört och
rationalistiskt betraktelsesätt i sina skrif
ter om jordbruk och lanthushållning, vilka
ibland ter sig som skrifter i tillämpad neo
klassisk ekonomisk mikroteori”.15
	Columella är emellertid inte teoretiker
utan beskriver en verklighet, baserad på be
prövad erfarenhet och sunt förnuft.16 Han

tecknar bilden av ett lagom stort jordbruk,
där fria brukare, arrendatorer och slavar ut
nyttjas på ett för jordägaren maximalt sätt
(se bok 1, 7, 8 och 9). Columella bekräftar
härigenom den bild som senare forskning
tecknat av det antika medelhavsjordbruket,
sådant som det bedrevs under den tidiga kej
sartiden i speciellt Italien.

Ett produktionssätt
Columella verkade, som framgått ovan, i en
brytningstid. Det romerska samhället om
vandlades i många avseenden under århund
radena före och efter Kristi födelse. Repu
bliken ifrågasattes och följdes av den tidiga
kejsartiden, imperiet etablerades och växte
genom nya erövringar, näringslivet i Italien
omformades och anpassades till nya för
utsättningar. Det traditionella jordbruket
med en stor andel självförsörjande gårdar,
med en koncentration till spannmålsodling,
kom att kompletteras med större gårdsen
heter, där produktion av vin och olivolja och
även boskapsskötsel för avsalu fick allt större
betydelse. En förutsättning för denna om
vandlig var god tillgång på arbetskraft, som
tillhandahölls i form av slavar, som ökade i
antal genom den territoriella expansionen.
Vid tiden för Columella hade emellertid
ännu inte de riktigt stora latifundiejordbru
ken nått någon egentlig genomslagskraft.
	I historiematerialistisk teoribildning har
denna samhällstyp karakteriserats och fått
sin särskilda beteckning. En gängse benäm
ning är det antika produktionssättet eller slavsamhällets produktionssätt.17
	Ett produktionssätt består av två kom
ponenter, dels produktivkrafter, dels produktionsförhållanden. Produktivkrafter är vad
man i ett samhälle vid en viss tid behöver
för att producera, till exempel kapital, ar
betskraft men också teknik, erfarenheter
och kunskaper. Produktionsförhållanden

medelhavsjordbruk under antiken
visar hur dessa förutsättningar utnytt
jats och organiserats. Tidigast utvecklades
detta speciella samhällssystem i de grekis
ka statsstaterna. ”Det var först de grekiska
statsstaterna som gjorde slaveriet absolut i
form och förhärskande till sin omfattning
och därmed omvandlande det från ett un
derordnat hjälpmedel till ett systematiskt
produktionssätt.” 18
	I beskrivningen av de antika grekiska och
romerska samhällena har inom forskningen
utnyttjandet av slavarbetskraft ansetts ut
göra den grundläggande förutsättningen för
dessa samhällens ekonomiska utveckling.
Samtidigt har den periodvis goda tillgång
en på ofri arbetskraft utgjort ett hinder för
individuella initiativ och teknisk utveckling.
Det antika produktionssättet nådde under
den romerska kejsartiden gränsen för fort
satt tillväxt och utveckling, när tillgången
på arbetskraft i form av slavar minskade och
framtvingade nya organisationsformer inom
jordbrukssektorn. Det antika samhället i
Västeuropa omvandlades till ett nytt feodalt
produktionssätt.
Fröet till denna förändring ligger i den
senare kejsartidens samhälle. Det romerska
rikets expansion avtog och upphörde till
slut. Tillgången på lättillgänglig arbetskraft
minskade, och kostnaderna ökade. Nya krav
på försvar av erövrade områden ställde krav
på en annan typ av livsmedelsförsörjning.
De stora godsen (latifundierna och villaan
läggningarna) splittrades, jorden arrendera
des ut och ett system av beroende bönder,
coloni, växte fram. Detta är det feodala pro
duktionssättet, som dominerar centrala och
västra Europas ekonomiska utveckling un
der flera århundraden.
	Hur överlevde antikens kunskap om
jordbruksteknik och gårdsekonomi dessa
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förändringar? Vad betydde Columellas
medelhavsanpassade läroböcker för det nya
nationellt splittrade Europas fortsatta ut
veckling mot ekonomisk självständighet och
statlig suveränitet?
	Det feodala och agrara Europa byggdes
av godsenheter med beroende bönder, som
försörjde sig själva på arrenderade, mindre
gårdar, samtidigt som de avkrävdes arbets
plikt på den godsägande herrens domän.
	Den brukade jorden var i många delar av
västra och centrala Europa av en annan typ
än i Medelhavsområdet. Den var tyngre och
styvare, och den fordrade en annan teknik,
andra redskap, till exempel tunga hjulplogar,
och organiserat samarbete mellan individer,
gårdar och jordägare.
Under dessa nya förhållanden föll antikens
kunskap i glömska. Columellas för sin tid
banbrytande böcker om jordbruket, De re
rustica, trycktes i Europa först 1472.19 Av in
tresse för Sverige är Peder Månsson (död
1534), som under åren 1507–23 var förestån
dare för heliga Birgittas hus i Rom. Härige
nom kom han i kontakt med den romerska
jordbrukslitteraturen och inte minst med
Columellas skrifter. Hans Bondakonst har
i sin tyvärr ofullständigt bevarade version
Columella som förebild. Det italienska stor
gårdsbruket har en motsvarighet i bland an
nat Vadstena klosters godskonglomerat; på
sin tid ett av Sveriges mest välskötta och
framgångsrika jordbruk.20 Här verkade
några år Peder Månsson som munk. Bort
sett från Vadstena och en del andra gods
bildningar var emellertid den svenska agrara
verkligheten mycket olika Columellas med
elhavsjordbruk. Det gäller växter, klimat,
jordegenskaper, arbetskraft och också orga
nisationsformer.

janken myrdal
Jordbruksteknik i det
romersk a imper iet

Inledning

Den grundläggande frågan rörande det ro

merska jordbrukets teknik, som också länge
stått i centrum för diskussionen, är huruvida
det skedde en utveckling eller ej.1 Enligt en
äldre uppfattning, som ibland fortfarande
förfäktas, skedde föga teknikutveckling.
Ibland förklaras detta med slaveriet som en
hämmande faktor. En nyare uppfattning,
som jag ansluter mig till, är att den tekniska
omvandlingen under denna epok var relativt
omfattande. Romarriket baserades således
enligt denna uppfattning delvis i en föregå
ende och pågående ekonomisk expansion.
Denna omfattande och principiellt viktiga
diskussion gör ett inledande historiografiskt
avsnitt nödvändigt.
	Hela denna skrift behandlar i första hand
Italien, eftersom Columella skrev om denna
del av imperiet. Den agrara produktionens
olika aspekter behandlas i en serie artiklar
– den direkta parallellartikeln till denna
översikt handlar om åkerbrukets teknik hos
Columella. I centrum av imperiet, i Italien,
utgjorde expansionens drivkraft i hög grad en
intensifiering baserad i en stark marknad. Ett
exempel är de utvecklade växtföljderna. Man
måste emellertid förstå det romerska riket
som en helhet. Det hölls samman av trans
porter till Italien av livsmedel (säd), som i
första hand kom från de södra provinserna:
från Sicilien, de nordafrikanska områdena
samt främst från Egypten. Även andra varor
fördes i stora mängder över haven, längs flo

derna och utmed de väl byggda vägarna: vin,
olivolja, järn, keramik, etc. Armén utgjorde
något som skulle kunna kallas ett militärekonomiskt komplex, och även detta måste
ses från hela imperiets synpunkt.
För de södra provinserna, från Atlanten
till Egypten, finns arkeologiska undersök
ningar och forskning. Det skedde en ex
pansion under romersk tid, inte minst av
bevattningen och det jordbruk och den bo
skapsskötsel, som hörde samman med den
na. Diskussionen har bland annat handlat
om huruvida denna expansion var av lokalt
ursprung eller skedde genom ett incitament
från imperiet.2
	I denna text kommer jag dock att bortse
från utvecklingen i söder och centrum för
att ta den agrartekniska utvecklingen i de
norra provinserna som ett exempel på dy
namiken. Orsaken till att de norra provin
serna, från Balkan till England, används som
exempel är att det arkeologiska materialet
från detta område är omfattande och väl
presenterat. En annan orsak är att detta ska
par en koppling till den nordeuropeiska, och
därmed den svenska, agrarutvecklingen. Ett
stort skeende är sammanlänkningen av norra
Europas utvecklade boskapsskötsel med söd
ra Europas redskapsanvändning. I norr kom
förändringen nämligen att i mycket handla
om redskapsteknik, och därför kommer jär
nets betydelse att tas upp som inledning till
avsnittet om nordprovinserna.

jordbruksteknik i det romerska imperiet
	Tesen för denna artikel är att romarriket,
som imperium, var en del av den världsom
fattande tekniska omvandling, som sker
med järnets införande. Detta var en tid för
imperier, som sträckte sig i tid från 700-ta
let före vår tideräknings början till 200-talet
efter och geografiskt från Han-dynastin i
öster till romarriket i väster. Järnets infö
rande påverkade inte enbart jordbruket utan
också militärteknik, gruvindustri, hantverk,
etc. Den förbättrade jordbrukstekniken
medförde att avkastningen ökat. Men det
var inte endast järnet som medförde teknisk
utveckling. I sin helhet var romarriket en
tekniskt inriktad civilisation med akveduk
ter, vägnät, etc.3
	Man skulle kunna påstå, att det inte var
en stagnerande jordbruksproduktion, som
ledde till romarrikets undergång, utan en
framgångsrik teknikutveckling, som bidrog
till att imperiet överlevde förvånansvärt
länge, i nära ett halvt årtusende. Emellertid
föll det samman, och då står frågan annor
lunda. Tekniken går in i stagnation, och del
vis sker en tillbakagång av produktion och
befolkningsantal. Orsakerna låg i en dialek
tik mellan teknisk stagnation och samhälle
lig kris, som jag inte kommer att ta upp här.
En annan diskussion, som hör samman med
krisen och som jag inte heller skall fördju
pa mig i, handlar om miljöförstöring under
antiken. Nedhuggning av skogar, erosion,
försaltning med mera har följt på expansiv
produktion.4
	Expansionen under romarriket hade in
letts långt innan imperiet kom till, och det
är inte så att imperiet var en förutsättning.
Man anser numera inom forskningen att
även perioden mellan 500 och 250 f. Kr. ut
märktes av en stark ekonomisk expansion i
det av grekerna behärskade Medelhavsom
rådet.5 Denna diskussion handlar dock ännu
inte så mycket om teknisk utveckling som
om allmän expansion i landskapsutnyttjan
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de och befolkningstillväxt. En omfattande
sådan forskning rörande bebyggelseexpan
sion, eller retardation, finns också rörande
romarrikets tid, men detta är ett tema som
jag inte kommer att ta upp nedan. Jag skall
koncentrera mig på den tekniska omvand
lingen.

Den stora diskussionen
Två namn har präglat ekonomisk-historisk
forskning om antiken, särskilt i den anglosaxiska forskartraditionen: M. Rostovtzeff
och Moses Finley. Den förstnämnde skrev
de stora sammanfattningarna av antikens
ekonomiska historia, och delarna om ro
marriket kom ut på 1920-talet.6 Han var
flykting från Ryssland och arbetade i USA.
I sitt verk drev han tesen, att det var den ur
bana sektorns tillväxt som var motorn i det
romerska imperiet. Den fråga han ställde sig
var: Varför växte det inte fram någon indu
striell revolution i det romerska imperiet,
när alla ekonomiska förutsättningar tyck
tes finnas till hands? Svaret han gav var att
den urbana medelklassen var för svag och
att den dessutom underminerades under
senromersk tid.
	Delvis var han präglad av sina erfaren
heter som flykting med Sovjetstatens över
tagande av kejsardömet Ryssland som en
slags förebild för ett romarrike i kollaps.
Man kan påminna sig om föreställningen
om Moskva som det tredje Rom. Men från
en allmänhistoriografisk synvinkel finns en
parallell i medeltidsforskningen. Ekonom
historikern Henri Pirenne satte agendan
under mellankrigstiden. Han framhävde
de medeltida städerna som drivkraften i ut
vecklingen. Att romarrikets städer försvann
ledde till den långa mörka tiden, och först
när handel och städer växte igen, kunde den
medeltida ekonomin blomstra. Pirennes tes
mötte under 1950-talet ett starkt motstånd,
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och en ny generation av medeltidshistoriker
trädde fram, vilka betonade dynamiken på
landsbygden.
	Även inom antikforskningen kom en re
kyl mot överskattningen av den lilla urbana
sektorns betydelse. Hela ” jästen i degen”teorin övergavs, men den ersattes inte av en
optimistisk tanke om landsbygden utan av
en pessimistisk tanke om hela antiken som
stagnerande. Rostovtzeff hade varit tämli
gen ointresserad av landsbygden, men han
hade trots detta – lite vagt – talat om ex
pansion och även om teknisk utveckling och
då särskilt i samband med att han betonade
sädeshandelns tillväxt.7
	Den forskare som skapade en ny modell
för den romerska ekonomin var Moses Fin
ley, en amerikansk-engelsk forskare, vars
inflytande över den moderna forskningen
om antiken knappas kan överskattas. Han
var inte en massiv faktapresentatör som Ros
tovtzeff men hade en imponerande förmåga
till synteser med djupsinniga och komplexa
tolkningar, vilka sammanfattades i korta
och elegant formulerade skrifter. Han föd
des i USA och inledde sin karriär där, men
under McCarthy-eran blev han tvungen att
gå i landsflykt och blev sedan professor i
Cambridge.
	Han har givit namn till hela diskussio
nen. Denna ”Finley-kontrovers” har gällt
hans tolkning av den antika ekonomin, som
han menade var stagnerande och bunden av
överklassens statussökande. Kvintessensen
av hans tankar kom till uttryck i den utma
nande och banbrytande boken: The ancient
economy från 1973. I den omedelbart efter
följande diskussionen spelade teknologin
inte någon central roll. Ofta brukar diskus
sionen kallas den mellan ”modernister och
primitivister”, där Finley tillhör ”primitivis
terna” och Rostovtzeff anges som ett typ
exempel på ”modernisterna”. Inledningsvis
spelade allmän ekonomisk historia den cen

trala rollen och man tog upp handel, kredit
väsen, manufaktur.8
	Även om tekniken, och då särskilt agrar
tekniken, till en början kom bort i diskus
sionen, spelar den en viktig roll redan i
Finleys bok, eftersom han menade att den
agrara sektorn var basal – den påverkade
hela ekonomin. Redan omkring 1960 börja
de han utforma sin uppfattning om teknik,
och han publicerade sin första, och genast
citerade, sammanfattning 1965. Denna hade
den kände medeltidshistorikern M.M. Pos
tan uppmanat honom att skriva.9 Postan var
för övrigt en av de forskare som gick i brä
schen för den nya uppfattningen om medel
tiden som jag ovan nämnde.
Finley tar sin utgångspunkt i en uppgö
relse med den gamla uppfattningen om att
slavarbete skulle vara ineffektivt, eller att det
skulle hindra teknisk utveckling. Som exem
pel anför han teknisk utveckling även i den
mest brutala slavproduktionen, i gruvorna,
samt påpekar, att de romerska slavägarna
skulle ha blivit förvånade, om någon hade
försökt förklara för dem att slaveriet inte
var lönsamt.10 Finley menade att hindren
fanns på ett annat plan. Småbrukarna hade
inte råd med investeringar. För större jord
bruk saknades en jordmarknad, som kunde
mobilisera kapital, men ännu viktigare var,
att det inte fanns incitament till produkti
vitetshöjande investeringar.11 Mentaliteten
medförde att eliten var inriktad på politik
och status.12 Trots denna teknikpessimism
är Finley ändå stor forskare nog att räkna
upp en rad med tekniska landvinningar: be
vattning, dränering, oljepress (med hänvis
ning till den danske forskaren Drachman),
kugghjul, skruv, vridkvarn, vattenkvarn,
glasblåsning, betong, latinseglet, osv.13 Han
nämner några fall, där legenden talar om
att man har avstått från teknik, vilket dock
bara ger ett anekdotiskt stöd åt tesen. När
det gäller jordbruket lutar sig Finley mot

jordbruksteknik i det romerska imperiet
White: ”our leading contemporary autho
rity on Roman farming”, när han skriver att
den agrara teknikutvecklingen endast var
marginell.14 White i sin tur hänvisade i sin
framställning från 1970 till Finleys första
uppsats från 1965 om stagnerande teknik.15
Att Whites tolkning inte är så entydig är en
annan sak (se artikeln om åkerbruksteknik
hos Columella).
	Redan på 1980-talet inleddes en om
svängning. I spetsen för denna stod arkeo
logen Kevin Greene. Han skrev en inne
hållsrik bok om romarrikets ekonomiska
historia baserad på arkeologiska belägg som
publicerades 1986. Här är han ännu tämli
gen försiktig, men när han kommer in på
järnproduktionen kritiseras Finleys teori,
och Greene pekar på den, delvis militärt
drivna, kraftiga ökningen av järnproduktion
och järnkonsumtion i romarriket.16 Därefter började han publicera en serie uppsat
ser.17 I en artikel från 2000 sammanfattar
han sin ståndpunkt, går punkt för punkt
genom Finleys argument och motbevisar
dem. Han avslutar med en kommentar som
är vägledande för min tolkning av skeendet,
tesen om romarriket som järnomvandling
ens höjdpunkt och mognadsfas:
Perhaps the Graeco-Roman period
should be seen as the maturing of the
European iron-age, when the use of iron
first proliferated into all spheres of use.
For the first time in human history, ar
mies could be equipped with weapons
and armour, workshops could be pro
vided with specialized tools; farms could
possess sufficient implements to oper
ate effectively in all of their activities of
production and processing, while the
building trade could construct and main
tain buildings on a large but economical
scale.18
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Vid sekelskiftet hade flera börjat vända sig
mot Finleys tolkning om den stagnerande
kritiken, och då inte minst vad gäller pro
vinserna.19 Richard Saller, som tidigare varit
anhängare av Finleys teknikpessimism, på
pekade nu att man måste se den tekniska ut
vecklingen relativt och att jämförelser med
1800-talet inte leder till någon förståelse.20
Arkeologen Paul Halstead har framhävt,
att K.D. Whites undersökningar visade, att
det romerska jordbruket kunde drivas till
höga nivåer. Ett område, som framhävs av
dessa teknikoptimister, är vattenkvarnen,
där inte minst Örjan Wikanders undersök
ningar anförs som belägg.21 Vattenkvarnen
tillhör dock den teknik, som jag inte tar upp
här. En annan teknisk nyhet var trösksläden
med roterande delar, som hade sitt ursprung
i Spanien.22
	I det sista bandet av den nyligen utgivna
stora antik-encyklopedien, Der neue Pauly,
finns en artikel om ”Technikgeschichte”,
från 2003, som sammanfattar mycket av
denna stora diskussion och även inklude
rar den tyska forskningen. Under 1920-talet
hävdades fortfarande att slaveriet var hind
rande, därefter kom den mera optimistiska
tolkningen med Rostovtzeff. Efter 1945 åter
gick forskarna gradvis till en mera pessimis
tisk syn, med Finley som slutlig katalysator.
En ny vändning kom från 1980-talet.23 Detta
återspeglas också hos Diederich, som i sin
översikt om de romerska agrarförfattarna,
utgiven 2007, har reflekterat över att de kun
de vara så öppna för ny teknik, i ett samhälle
som annars föraktade handarbete.24 Fortfa
rande finns dock enstaka forskare som talar
om teknikstagnation, men då alltid med en
uppräkning av ett antal undantag – efter
som dessa är väl kända.25
	Idag är forskningen således tämligen enig
om att det skedde betydande tekniska fram
steg, och då inte minst inom jordbruket.
Den summering av de norra provinsernas

1 494 2

janken myrdal

omvandling, som ges nedan, har däremot
inte gjorts tidigare.
	Den stora diskussionen kan samman
fattas. Moses Finley har på ett elegant och
trovärdigt sätt avtäckt olika skikt av det le
dande skiktets tänkande. Han har då up
penbarligen slagits av hur annorlunda det
föreföll hans egen tids tänkande, särskilt den
ekonomiska rationalitet som styrde kapita
lismen. Detta bildar grunden för hans tolk
ning om den romerska stagnationen. Man
kan kritisera honom för att han inte såg att
denna hans (och även vår) tids tänkande inte
kan användas som måttstock för allt framåt
skridande. Det fanns stort utrymme för ett
expansivt agerande även före kapitalismen.
Finley bortsåg för det första från den stora
folkmassans kamp för sin dagliga försörj
ning, som skedde utan att de tog hänsyn till
vad som var den ledande ideologin. Han såg
inte heller dubbelheten i överhetens strävan,
där det samtidigt fanns ett förakt för arbete
och en strävan efter ekonomisk vinning, vil
ken krävde god teknik.
	Men den viktigaste kritiken man kan
rikta mot Finley är att han inte såg den
långa historien, där romarriket är ett led i
ett skeende.

Järnet
Järnet är helt grundläggande för teknikom
vandlingen under antiken, av samma be
tydelse som exempelvis datoriseringen för
dagens teknikomvandling. Järnet revolutio
nerade redskapskulturen. Det var först då,
som stenteknologin utraderades. Brons (en
legering av koppar och tenn) var för sällsynt
och för svagt, och det var svårt att åstad
komma helt skarpa eggar. Därför kunde
denna metall inte bilda grunden för hela
redskapsteknologin. Att järnet omformade
redskapskulturen, och att dess allmänna
förekomst gjorde den till en ”demokratisk”

metall, är väl känt och finns angivet i varje
lärobok. En uppgift för framtida forskning
om global agrarhistoria är dock att ge den
samlade bilden av hur detta nya material i
detalj kom att genomsyra hela den materi
ella kulturen och hur detta skedde under en
flera århundraden lång process.26
Först med järnet kom alla de hantverks
redskap, som dominerade fram till den in
dustriella revolutionen (borrar/navare, yxor,
tväryxor/täxlor, osv.), och med dessa nya
redskap följde också ett omformande av trä
teknologin. Inom jordbruket medförde jär
net först att skörderedskapen kunde göras
större och skarpare, och därefter infördes
järnet i jordbearbetningen. Eftersom slitaget
i jordbearbetningen är oerhört mycket stör
re än inom skördearbetet infördes järnet där
senare, men detta var också det avgörande
steget – då en tillräckligt stor järnproduk
tion kontinuerligt tillhandahöll redskap,
som snabbt slets ned.
Järnrevolutionen inleddes före 1000 f. Kr.,
och före omkring 500 f. Kr. omfattade den i
stort sett hela Eurasien. Järnanvändandet
spreds sedan snabbt i Nordvästeuropa och
Afrika under århundradena före vår tide
räknings början. I megakontinenten Afro
eurasiens västliga del, kring Medelhavet,
ökade användandet med ett slutgiltigt ge
nombrott för järn i samhällets alla funktio
ner under andra hälften av första årtusen
det, dvs. under den grekisk-romerska tiden.
Att framställa spridningen i kartform inne
håller en förenkling, som kan överskyla det
faktum att det första införandet är väsens
skilt från det andra stadium, när järnet ge
nomsyrar hela redskapskulturen. Men ändå
ger en karta över den första spridningen en
bild av hur förutsättningarna skapades.
	Kristian Kristiansen har i en mera pro
blematiserande framställning visat järnets
första spridning i Europa och diskuterat
olika nivåer av järnanvändande, där ”large
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Järnanvändandets spridning 1500 f.Kr–500f.Kr.
Denna karta visar hur olika historiska atlaser framställer järnanvändandets spridning i Europa.
Även om de uppvisar betydande skillnader i detaljer finns det ändå en likhet i de stora dragen, särskilt
framträdande är den snabba spridningen från kärnområdet i Anatolien. På några hundra år spreds
järnanvändandet över hela Eurasien. Den viktigaste skillnaden ligger i att Times anger en ’hoppande’ spridning till Grekland och Nildalen, medan de andra atlasarbetena anger en mera kontinuerlig
och även snabbare spridning. Ju längre ut och senare i tiden linjen är, desto tjockare och tätare är den.
Källor: Haywood 1997, Atlas of world history uppslag 13, 19; Past worlds. The Times atlas of archaeology
1988 s. 120; C. Grataloup, Géohistoire de la mondialisation 2007, s. 75.

scale production” i de nordromerska provin
serna uppnåddes under århundradena före
vår tideräknings början, dvs. egentligen före
romarnas ankomst.27 Graeme Barker me
nade i sin översikt av det europeiska jord
brukets tidiga historia, att järnet kom till
allmän användning i jordbruket i Europa
först efter 500 f. Kr.,28 men utan att gå in på
några detaljer. En plädering för järnets av
görande roll finns hos Hans Furuhagen, där
han bland annat framhäver, hur den etrus
kiska kulturen byggde på ett allt effektivare
järnutnyttjande (som hade skogsödande

som sin svaga punkt).29 Denna expansion
gav förutsättningarna för romarrikets eko
nomiska och tekniska utveckling.
	Som kommer att framgå av genomgången
av redskapsteknisk utveckling i de norra pro
vinserna (se nedan) var en gemensam fak
tor för många av nyheterna under romersk
tid en ökad åtgång av järn. Särskilt järn till
jordbearbetningsredskap, som årderbillar,
krävde en ständig tillförsel.
	Imperiets ankomst kombinerades nästan
alltid med att staten direkt eller indirekt
skaffade sig kontroll över gruvor och järntill
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gångar. Det ansågs som en militär nödvän
dighet att säkra vapenproduktionen för im
periets trupper. En omedelbar följd var som
regel också att produktionen drevs upp kraf
tigt. Ett centrum för järntillverkning blev
provinsen Noricum, nuvarande östra Öster
rike. Andra centra var provinsen Dalmatien
i nordvästra Balkan samt delar av Spanien.
Men även England, som inte i skriftliga käl
lor nämns som en betydande järnproducent,
har väldiga slagghögar från järntillverkning i
stordrift under romersk tid. Den ökade pro
duktionen av järn kombinerades med ett väl
utvecklat transportsystem och en lång freds
period, som möjliggjorde en kraftigt ökad
samhällelig och regional arbetsdelning. Till
gången på järn nådde därför helt nya dimen
sioner under de första århundradena av vår
tideräkning inom det romerska området.30
	Ett oväntat belägg för den kraftigt ökade
gruvdriften och metallhanteringen i impe
riet har givits av Umeå-forskaren Ingemar
Renberg, som tillsammans med ett antal
medarbetare har undersökt avsättningen av
bly i mossar och visar en kraftig topp om
kring vår tideräknings början. Motsvarande
undersökningar i Grönlandsisen visar det
samma.31
	Med romarrikets fall minskade järnpro
duktionen. Exempelvis i England skapades
inte längre enorma slagghögar från masspro
duktion av järn. Istället blev tillverkningen
lokal och ofta knuten till storgårdarna. Först
under århundradena före år 1000 expande
rade järnproduktionen åter.

Arkeologi i norr
Därmed skall jag övergå till redskapsut
vecklingen i imperiets norra utkant. Här
byter framställningen också källmaterial,
och fynd från arkeologiska utgrävningar
blir den i stort sett enda kunskapskällan.
Detta innebär att framställningen i vissa av

seenden blir mera detaljerad, i andra mera
begränsad. Eftersom järn bevaras bättre än
trä blir det endast en del av hela redskaps
kulturen som kan beskrivas.
	En sammanfattning av teknikutveckling
en i de nordvästra provinserna gavs redan
av paleobotanikern Martin Jones 1981, som
presenterar ett diagram, som sedan ofta bli
vit återgivet. I diagrammet över de tekniska
nyheterna under tiden 1000 f. Kr. till 1000
e. Kr. i Britannien är en av innovationstop
parna omkring vår tideräknings början.32
Från slutet av 1970-talet till början av
1990-talet kom några betydelsefulla mo
nografier, som sammanfattade de arkeolo
giska fynden från Balkan, Österrike och de
Brittiska öarna samt rörande Gallien och
Belgien. Till dessa kan fogas en utförlig stu
die rörande plöjningsredskap och dessutom
en rörande skörderedskap, som dock har sitt
fokus utanför imperiet.33 Tillsammans bildar
dessa en corpus av belägg, som ger oss möj
lighet att driva tolkningen av teknikutveck
lingen längre (egentligen betydligt längre än
vad jag kan göra i detta sammanhang).
	Egendomligt nog nämner Kevin Greene
inget av dessa arbeten i sin argumentation
om tekniksprånget. Flera av arbetena är på
tyska, men detta kan inte vara hela förkla
ringen, eftersom han också utelämnar Sian
Rees arbeten om agrarteknik i Britannien
under romersk tid. Orsaken skulle kunna
vara att Rees inte samlar sig till någon egent
lig syntes, men i hennes sammanställning
finns slutsatser, som stödjer Greenes tes om
den fullt utvecklade järnåldern.
	Vad dessa sammanställningar, omfattan
de tusentals sidor med hundratals avbild
ning av olika redskap och redskapstyper,
erbjuder, som de romerska agrarförfattarna
inte kan ge, är en uppfattning om detaljerat
utseende och funktion. Minst lika viktigt är
att de ger oss en uppfattning om utbredning
och förändring över tid. Dessa agrar-arkeo
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logiska arbeten blir en fixpunkt för den eu
ropeiska agrarhistorien, liksom de romers
ka agrarförfattarna är en annan fixpunkt. I
dessa norra provinser kom imperiet att ut
jämna skillnaderna mellan centrum och pe
riferi. Detta innebär, att den agrartekniska
expansionen här var starkare än i rikets cent
rum, men ändå återspeglar detta ett samlat
framåtskridande i imperiet.

Redskapsutvecklingen i
nordprovinserna
Framställningen nedan blir ett svep över sä
desodlingens agrarteknik. Några detaljer,
som inte bara gäller Italien utan även nord
provinserna, utreds utförligare i kapitlet om
Columella och åkerbrukstekniken. Det gäl
ler främst billarna till årder samt även diken.
Jag kommer i det följande inte att detaljerat
gå genom de enskilda beläggen för olika red
skap, eftersom det skulle spräcka ramarna för
artikeln. Jag tar inte heller upp sådant som
vinodlingens expansion.
	Som alltid när det gäller äldre redskaps
teknik gäller: ”Gud finns i detaljen”. Det är
ofta den lilla, till synes obetydliga, föränd
ringen som har en avgörande betydelse för
teknikens utveckling. Det är vår utsikts
punkt som gör att vi tolkar redskapen som
”i stort sett” desamma, medan för den äldre
tekniken kan vinkeln mellan två arbetande
delar i ett redskap, eller en ökning av någon
detalj med några centimeter i bredd föränd
ra processen och öka avkastningen.
Plöjningsredskap. Här sker flera olika för
ändringar. Från England till Balkan blev järn
billarna större och fler från första århund
radet av vår tideräkning. (Se närmare om
billens utveckling i kapitlet om åkerbruks
teknik hos Columella.) En typologiskt viktig
uppfinning var hjulårdret, vilket var stadiga
re och kraftigare än tidigare typer. De äld
sta indicierna är skriftliga omnämnanden
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samt (något osäkrare) arkeologiska fynd av
de kedjor vilka antas ha förbundit dragåsen
med hjulförstället. Beläggen är från Öster
rike på 100-talet e. Kr. och från 200-talet på
Balkan. Däremot är det osäkert om hjulplo
gen, med vändskiva, införs före medeltid. I
området runt engelska kanalen finns belägg
på plogar med vändskiva under senromersk
tid. De första asymmetriska billarna är från
England på 200- och 300-talen e. Kr. Från
samma tid har vi de äldsta plöjda åkrarna,
med vända tiltor, i Nederländerna. En an
nan förbättring av plöjningredskapen var
risten som är belagd över hela området, från
England till Balkan, under 200-talet e. Kr.,
och som förekom i Italien dessförinnan.
Hackan. Före romersk tid var järnhackor
sällsynta, med romarnas ankomst infördes
hel rad olika typer i de norra provinserna.
Det var hackor med breda eller spetsiga
blad, med två eller flera klor, osv., även om
typerna av hackor inte uppnådde samma
mångfald som i Italien.

Från vänster: Spade med järnskoning; tvåkloig
grepe eller tjuga troligen avsedd för att lyfta hö;
trekloig grepe för gödsel eller jord.

Järnspaden infördes med den romerska
redskapskulturen. I Italien och även på Bal
kan användes spadar med blad helt av järn.
Den järnskodda spaden, med kant av järn ut
med träbladets nedersida, är senare och tycks
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ha haft sitt ursprung på de Brittiska öarna.
Den var vanlig där och i Gallien från 200-ta
let e. Kr. Därefter utbredde den sig åtmins
tone till Österrike före 400-talet. På medel
tiden blev denna typ dominerande i större
delen av Europa.
	Även andra redskap, som var vanliga i Ita
lien och nämns hos de romerska jordbruks
författarna, spreds norrut. Högaffeln med
spetsar av järn användes i begränsad omfatt
ning från England till Österrike under 200talet e. Kr. Bågskäran fick sitt genombrott i
de norra provinserna under romersk tid (dess
blad är bakåtböjt, för att den inte skall bli
framtung). Enstaka bågskäror fanns i Eng
land redan före romarnas ankomst, men med
imperiet blev denna typ dominerande. Det
samma skedde i Österrike, och även i Donau
området sammanfaller denna typs utbred
ning med romaniseringen. Bågskäran har
längre egg och krävde mer järn än de äldre,
vinkelböjda, typerna av skäror. Lien med kort
blad uppträdde i Mellaneuropa redan i slutet
av första årtusendet (samma enkla typ, som
slog igenom i Nordeuropa några århundra
den senare). Liar med långa blad blev vanliga i
området från England till Österrike omkring
100 e. Kr., och i Balkan från omkring 200 e. Kr.
Förutom dessa basredskap kom också
mera speciella. I Österrike, som hade de
mest betydande järnfyndigheterna, är de
första exemplaren av knivar (för att skära
foder i mindre bitar) till hackelsekistor från
200- och 300-talen e. Kr. Denna tekniska
innovation fick, av de arkeologiska fynden
att döma, en regionalt begränsad utbred
ning. Sitt allmänna genombrott fick hack
elsekistan i Nordeuropa först på 1400- och
1500-talen e. Kr. En märklig uppfinning var
den galliska skördemaskinen. Denna, som
spändes framför en åsna eller häst, repade av
säden, när djuret sköt den framför sig över
åkern. Den är belagd både i text, bild och
arkeologiskt och har således haft en viss be

tydelse, men efter romarriket försvann detta
redskap helt.
	Rörande agrara högteknologin har vat
tenkraften nämnts i förbigående. Även vi
dareförädlingen av vin och oliver nådde en
hög teknisk nivå, med teknisk utveckling
av pressarna för vin respektive olivolja (som
teknologiskt liknar varandra). Därav följde
också en stor regional variation. Men den
na teknologiska förändring tillhörde i för
sta hand det mediterrana området, och var
knuten till den ökade kommersialiseringen
av produktionen. Detsamma gäller införan
det av växtföljder med kvävebindande väx
ter i de centrala provinserna, särskilt Italien,
som visar på en agrarteknisk dynamik vid
sidan av järnredskapen.
	En fråga som diskuterats under senare
tid, när det framstått som ett faktum att det
skett en agrar teknikutveckling, är i vilken
mån truppernas närvaro direkt påverkade
jordbruksproduktionen och teknikutveck
lingen i dessa gränsområden.34 För att lösa
denna fråga måste man dock göra jämföran
de studier mellan redskapsförekomst intill
militärförläggningarna och längre bort, vil
ket inte gjorts.
	De mest utvecklade och järnkrävande
redskapen försvann från nordprovinserna
med romarrikets fall under 400-talet: den
långa lien, kniven till hackelsekistan, skör
demaskinen och även torkrummen, den rika
floran av hackor. Men den järnskodda spa
den fortsatte att vara i bruk i England och
Frankrike även under senare hälften av för
sta årtusendet.
	Mot tolkningen av romarrikets nedgång
som en försämring av tillgången på järnred
skap kan man ställa den genomgång Joachim
Henning gjorde för Balkan och publicerade
1987. Denna östtyska forskares tyvärr täm
ligen okända undersökning är antagligen en
av de mest inträngande som gjorts rörande
agrartekniken. Henning visar, att de stora
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och järnkrävande redskapen visserligen för
svann men att småredskap samtidigt fick en
större spridning. Den järnskodda spaden
spreds till norra Ungern på 400–600-talen
och därefter söderut under 700-talet, där
den ersatte spaden med blad helt av järn.
Den asymmetriska plogen, utan hjulförställ,
fick ett genombrott i Balkan och stora delar
av Östeuropa under 600–900-talen. Hen
ning tolkar förändringen som att småbön
derna hade fått ökad betydelse på de stora
godsens bekostnad. Fler brukare har kunnat
skaffa dragare, handarbetet har då minskat
i betydelse och plöjningsarbetet har utveck
lats. Även om den totala järnkonsumtionen
minskade, har en jämnare spridning ökat
järnets effektiva utnyttjande.

Avslutning
Under århundradena omkring år 1000 e. Kr.
tog de stora jordbrukssystemen i världen
form, det kinesisk/ostasiatiska med ris
odlingen, det västasiatiska med flera od
lingsväxter inom ett intensivt oas-odlande
i symbios med nomadiska boskapsskötare.
Medelhavsjordbruket hade tagit sin form
redan under romersk tid, men det nordvästoch nordeuropeiska jordbruket tog sin mera
utmärkande form först under övergången
till medeltid, med en fullständig utveckling
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av systemet under den medeltida agrarrevo
lutionen omkring år 1000. Detta jordbruk
utmärktes av kombinationen av åkerbruk
och boskapsskötsel inom varje gård. Men
det hade också ett annat utmärkande drag,
jämfört med andra stora jordbrukssystem.
Det var starkt redskapsinriktat. I sin histo
riska översikt av risodlingens ursprung och
betydelse har Francesca Bray formulerat
detta som att det europeiska jordbruket är
inriktat på mekanisk teknologi, medan ris
ekonomierna i Asien är mera inriktade på
”skill-oriented” teknologi, och med detta
menar hon en teknik som ligger i hur växter
na hanteras, väljs ut, hur vattnet leds, osv.35
Att teknikens utveckling i Europa, och då
särskilt i Nordvästeuropa, i hög grad består
i plogar, harvar, liar, osv. är ett drag i teknik
utvecklingen, som underlättat ett samband
mellan hantverk och teknik och även en ar
betsbesparing. Detta har haft stor betydelse
för den europeiska utvecklingen.
	Det är födelsen av detta redskapstek
niska system, som vi ser under romarrikets
senare del i de norra provinserna. Den nya
järnteknologin bredde ut sig och anpassas då
till de boskapsinriktade delarna av Europa
med deras svårbearbetade jordar och stora
betesmarker och slåtterområden. Detta är
en av det romerska rikets stora bidrag till
agrarhistorien i Europa.

Rekonstruktion av skördemaskin, vallus. Den romerska skördemaskinen
var av ett helt annat slag än de som kom senare, den sattes framför det
djur som gav dragkraften och tog bara av axen. Efter en fragmentarisk
gravrelief från Trier, 100- eller 200-talet e. Kr.

örjan wikander
agr arekonomisk a och sociala
förhållanden hos columella

Den

agrara företagsekonomin ingår som
en naturlig del i Columellas hela verk, även
om han ingenstans sammanfattar sina syn
punkter i ämnet. Men sociala förhållanden
ser han uppenbarligen inte som en del av
sin uppgift. Icke desto mindre kan han lika
lite som andra antika författare frigöra
sig från sin tid och dess värderingar, som
genomsyrar hans verk från början till slut.
Att teckna en allmän bakgrund till dessa
förhållanden skulle spränga ramarna för
denna bok, och jag har därför lagt tyngd
punkten på en detaljerad genomgång av de
fakta rörande lantbruksekonomi och dess
sociala bakgrund, som låter sig letas fram
hos Columella själv. Endast där det förefal
lit mig nödvändigt, framför allt i det avslu
tande avsnittet, har jag tecknat en bredare
historisk bakgrund.
	Hänvisningarna till Columellas text är
följaktligen många, inte så mycket för att
belägga mina påståenden som för att göra
det möjligt för läsaren att så snart han så
önskar studera texten in extenso. I enstaka
fall kommer han/hon inte riktigt att känna
igen mina uppgifter i översättningen. T.ex.
talar jag om haruspices när översättningen
säger ”teckentydare”, om guden Liber när
denna säger ”Bacchus”. Detta får inte ses
som en kritik mot översättaren: översätt
ning är ingen mekanisk verksamhet och
ingen översättning motsvarar i varje detalj
sitt original. Haruspices var faktiskt en sorts

teckentydare, och Liber identifierades med
den mera kände Bacchus.
	De många frågor som tas upp i detta
kapitel har jag försökt samla under fyra ru
briker, väl medveten om att innehållet delvis
överlappar. Framför allt har slavarna, Colu
mellas arbetskraft, en tendens att dyka upp
överallt. Det var de som skulle sköta allt, och
utan dem hade Columella inte kunnat skriva
sitt verk.

Lantgården och dess ägare
Problemet rörande de italiska storgodsens
framväxt har under tidernas lopp varit före
mål för diametralt olika lösningar. Liksom i
fråga om de flesta förhållanden rörande an
tik ekonomi saknar vi det statistiska under
lag, som står oss till buds från medeltiden
och framåt. Två inskrifter, båda från om
kring 100 e. Kr., är det närmaste vi kommer,
med detaljerade uppgifter om ägarförhållan
den och godsstorlek inom två specifika geo
grafiska områden, Veleia på södra Poslät
ten och trakten av Benevento i Syditalien.1
I övrigt är vi hänvisade till ett mindre antal
slumpmässiga uppgifter rörande enskilda
jordägare, framför allt Cicero kring mitten
av det första århundradet f. Kr. och Plinius
d.y. ca 100 e. Kr.
	Utgångspunkten, det självägande bonde
stånd ur vilket den romerska staten växte
fram, exemplifierades upprepade gånger av

agrarekonomiska och sociala förhållanden
Cicero med en grupp tidiga statsmän, vars
enkla bondeliv framhävs och idealiseras
också av Columella: L. Quinctius Cincin
natus, diktator 458 f. Kr. (1,pf.13), M’. Curius
Dentatus, konsul 290, 275 och 273 (1,pf.14;
1,3,10), C. Fabricius Luscinus, konsul 282 och
278 (1,pf.14) och M. Porcius Cato, konsul 195
f. Kr. Catos intresse för lantbrukets praktis
ka detaljer framgår tydligt av hans bevarade
skrift De agri cultura, och om de övriga får
vi veta, att de begav sig direkt från plogen
till att bekläda rikets högsta ämbeten och
sedan, efter väl förrättat värv, tillbaka till
plogen igen.
	Om detta idealtillstånd, där rikets le
dande män själva plöjde små åkerlappar om
några få tunnland, inte är att helt förvisa
till sagans och den nationella mytens värld,
var det under alla förhållanden ett passerat
stadium redan på Catos tid. Som dråpsla
get mot det fria italiska bondeståndet har
man ända sedan antiken uppfattat det and
ra puniska kriget (218–201 f. Kr.), som dels
tvingade bönderna att under mycket långa
perioder lämna sina gårdar för armén, dels
förödde jordarna genom att både romerska
arméer och karthagiska under Hannibals
ledning under fjorton år marscherade fram
och tillbaka över den italiska halvön, under
ständiga krav på försörjning med proviant,
bränsle o. dyl.
	Rom gick till slut segrande ur striden,
men Hannibalkriget lämnade efter sig ett
irreparabelt arv. En betydande del av Ita
liens bönder hade stupat eller gjorts arbets
oförmögna, och deras gårdar led svårt efter
många års eftersatt skötsel och underhåll.
Under början av 100-talet f. Kr. tvangs allt
fler bönder sälja sin mark för att söka sitt
levebröd i städerna, framför allt Rom, där
de kom att utgöra ett för myndigheterna
allt mer besvärande proletariat. Fr.o.m. 133
f. Kr. genomdrevs en serie lagar med syfte
att genom jordutdelningar återupprätta det
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italiska bondeståndet (och i förlängningen
förutsättningarna för den militära rekryte
ringen), men de faktiska resultaten förblev
begränsade.
	Den historiska skildringen av denna ut
veckling har främst baserats på två författa
re från 100-talet e. Kr., Appianos och Plutar
chos.2 Här framträder bilden av ett Italien,
vars jord köpts upp av romerska aristokra
ter för att skapa latifundia, väldiga samman
hängande lantgods, som odlades extensivt
med hjälp av hårt arbetande kedjeslavar.
Denna bild lever fortfarande kvar, även om
den kritiserats sedan 1900-talets början och
åtminstone sedan 1970-talet knappast före
kommit inom seriös forskning.3
	Ett noggrant studium av Cicero och andra
skriftställare från republikens sista århund
rade visar tämligen entydigt att det fria bon
deståndet gått kraftigt tillbaka, men långt
ifrån försvunnit, och att betydande delar av
Italiens jord köpts upp av aristokratin men
inte som sammanhängande latifundia utan
snarare som en rad fristående egendomar
av medelstorlek.4 Cato ägde, förutom den
lilla gård där han vuxit upp i Sabinerlandet
öster om Rom, en gård i närheten av Rom,
en olivodling om 120 iugera (ca 30 ha), troli
gen i Kampanien, en annan om 240 iugera
(ca 60 ha) vid Venafro, och en vingård om
100 iugera (ca 25 ha), troligen vid Monte
Cassino. Cicero hade egendomar vid Arpi
num, Tusculum, Formiae, Pompeii, Anagni,
Astura, Cumae, Puteoli och Sinuessa (alltså
med en koncentration till området söder
om Rom och i Kampanien), flera av dem
tämligen små.
	Ingenting tyder på att Cicero eller hans
samtida skulle ha strävat efter att köpa in
egendomar angränsande till dem de redan
ägde för att därigenom skaffa sig större
brukningsenheter. Tvärtom tycks nyförvär
ven uteslutande ha baserat sig på möjlighe
terna att göra en god affär. Däremot tycks
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man ha föredragit gods som inte legat alltför
avlägset från Rom. Catos kända gods låg alla
i Mellanitalien, Ciceros i Latium eller Kam
panien. Det bör dock påpekas, att det också
för dem som eventuellt eftersträvade större
godsenheter måste ha förelegat svårigheter
att hålla dessa samman. Behovet av hemgift
åt döttrarna (4,3,6) liksom uppdelningen av
arvet, som vid denna tid fördelades lika på
samtliga barn, måste hela tiden ha verkat
splittrande och motverkat sådana försök.
Ytterligare information har vi fått ge
nom de många fornminnesinventeringar
och utgrävningar av lantvillor, som inleddes
på 1960-talet och blivit allt vanligare under
de senaste decennierna.5 Stor betydelse har
här utgrävningarna av en stor villa vid Sette
finestre i Nordetrurien, som genomfördes i
det uttryckliga syftet att jämföra de histo
riska källornas uppgifter med arkeologiska
fynd. Det nu ganska stora antalet lantvillor,
också i Roms närmaste omgivning, som bli
vit föremål för noggranna undersökningar,
illustrerar väl våra skriftliga källors vittnes
börd och bekräftar den bild som vuxit fram
därur. Några verkliga storgods möter vi nor
malt inte förrän flera decennier efter Colu
mella.
	När Columella i sitt verk förefaller be
skriva en gård av betydande storlek, inne
bär detta knappast att han därmed räknade
med att en enskild egendom faktiskt skulle
omfatta alla de verksamheter han beskri
ver. När han talar om sina egna gods (6,2,9),
får vi veta att han ägde vingårdar (3,3,12–14;
3,7,2; 3,9,6; 3,16,3). En låg vid Ardea strax
söder om Rom (3,9,2), han hade ”odlingar”
vid Caere i Sydetrurien (3,3,3) och troligen
i Carseoli och Alba. Allt tyder sålunda på
att han i likhet med sina republikanska före
gångare hade sina egendomar uppsplittrade
men förlagda till Roms relativa närhet.
	En ofta citerad antik källa (Plinius, Naturalis historia 18,7,35) uppger att halva pro

vinsen Africa, i nuvarande Tunisien och Al
geriet, under kejsar Neros regering (54–68
e. Kr.) skall ha ägts av endast sex jordägare.6
Columella, som var verksam vid ungefär
denna tid, talar lite nedlåtande om rika per
soner som ”äger hela provinser” (1,3,12) och
framhäver i stället som sitt ideal ”ett enkelt
hushåll på landet” (12,46,1). I början av sitt
verk (1,3,8–10) förklarar han uttryckligen att
han föredrar en liten eller lagom stor egen
dom framför en stor.
Lyxliv är Columella främmande (8,8,10;
8,10,6; 8,16,3-5; 12,pf.9). Rika godsägare med
lakejer och bärstolsbärare (1,pf.12) hänger sig
åt städernas nöjesliv och utsvävningar, vilket
bara leder till omanlighet och förvekligande
(1,pf.15–17). Redan mot ståtligare gästabud
och större fester uttalar han sig skeptiskt
(8,7,5; 8,12; 12,46,1). Columellas ideal är hans
ståndsbröder, välbeställda men inte sanslöst
rika individer, till stor del säkert tillhörande
riddarklassen, intresserade av ekonomiska
framgångar snarare än politisk karriär och
ett liv i strålkastarljuset. Han nämner några,
som Iulius Atticus, Iulius Graecinus (1,1,14;
4,13,1) och inte minst P. Silvinus, till vilken
Columella dedicerat sitt verk (3,3,3; 3,9,6).
Endast en gång hänvisar han positivt till en
medlem av samtidens rikaste aristokrati,
”konsuln och mycket rike mannen P. Volu
sius” (1,7,3).7
	Även en medelstor gård måste, för att
härbärgera alla slavar och verksamheter,
ha haft ett betydande antal byggnader och
lokaler. Sådana omnämns på diverse stäl
len i Columellas verk, men nästan alla finns
också samlade i ett kapitel i första boken
(1,6). I grunden skiljs här på tre delar av an
läggningen: bostadsdelen, lantbruksdelen
och lagerdelen.
	Bostadsdelen (1,6,1–2) skulle omfatta sov
rum, matsalar och badrum, dubblerade i en
vinterdel och en sommardel vettande i olika
riktningar. Lantbruksdelen (1,6,3–8) om
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Romersk villa i närheten av Rhen. Ägarens boningshus, med två framskjutande flyglar och omgivet av en trädgård, syns i bortre delen av bilden,
ekonomibyggnaderna i den hitre.

fattade kök, celler för frigående slavar och
fängelse för fjättrade. För djuren finns stall
och ladugårdar (en för vintern och en för
sommaren) samt för de mindre djuren ut
rymmen som bara var delvis taktäckta men
hade plats för dem att gå ute om sommaren.
I omedelbar närhet till djuren hade herdar
och andra djurskötare sina bostäder. Förval
taren och fogden hade sina bostäder i anslut
ning till redskapsförrådet. Lagerdelen slut
ligen (1,6,9–20) omfattade rum för olja, vin,
spannmål, hö och andra foderväxter; därtill
pressrum för vin och olja och magasin för
grönsaker och frukt. Utanför dessa byggna

der fanns så ytterligare lokaler (1,6,21–24):
ugn och kvarn, dammar, gödselstäder och
tröskplats.

Slavarna
Bilden av antiken som ett slavsamhälle be
tonades först inom marxistisk historieskriv
ning, där slaveriet uppfattas som utmärkan
de för ett viktigt stadium i mänsklighetens
ekonomiska utveckling, men den är idag
vedertagen inom alla former av antikhisto
risk forskning. Det fanns slavar när antiken
inleddes, och det fanns slavar när perioden
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övergick i medeltiden. Ändå har det senaste
halva århundradets forskning på avgörande
sätt tvingat oss att revidera bilden av det an
tika slaveriet.
	Det är nu uppenbart att slaveriets om
fattning varit långt ifrån likartad under hela
den antika epoken, liksom över hela den
antika medelhavsvärlden. Endast undan
tagsvis har slaveriet varit den helt domine
rande arbetsformen, och endast i en mening
kan den marxistiska synen vidmakthållas:
antiken igenom var det normalt slavarbe
tet som skänkte de härskande klasserna det
överskott, som var förutsättningen för deras
bekväma liv.8 Det fria bondeståndet för
svann dock aldrig helt, och fria lönearbetare
förblev en klass av väsentlig betydelse.
	Ett produktionssätt på avgörande sätt ba
serat på slavar möter vi framför allt under
de två århundradena närmast före och efter
Kristi födelse, och även då var de lokala skill
naderna betydande. I Gallien tycks det fria
lönearbetet ha varit helt dominerande, och
det spelade stor roll också på många andra
håll. Slavbaserad produktion tycks ha varit
särskilt utbredd i Italien, och det är därmed
föga förvånande att den av Columella pre
senterade idealgården var i sin helhet skött
av slavar, allt från de enklaste arbetarna upp
till förvaltaren själv (11,1,5).
	Klassförhållandena i det romerska im
periet under senrepubliken och den tidiga
kejsartiden grundar sig framför allt på två
huvudsakliga indelningar av invånarna: fria
och slavar respektive medborgare och icke
medborgare. I teorin stod slavarna längst
ned på samhällsstegen, men i praktiken be
hövde det inte förhålla sig så. Slavpopulatio
nen omfattade allt ifrån kedjefångar i gru
vorna, vars liv inte kunde förväntas bli långt,
till privilegierade husslavar, som kunde be
handlas mer eller mindre som medlemmar
av familjen (talaren Ciceros sekreterare Tiro
är ett ofta åberopat exempel).

Frigivning av förtjänta slavar blev allt van
ligare i den grekiska världen under 300- och
200-talen f. Kr., och i det senrepublikanska
Rom nådde företeelsen (särskilt frigivning i
testamenten) sådan omfattning, att kejsar
Augustus kraftigt begränsade möjligheten.
Framför allt tycks det ha handlat om hus
slavarna i städerna, men som uttryckligen
framgår av Columella (1,8,18–19) har också
lantarbetarna kunnat hoppas på sådan be
löning.

Lantarbetare med plog och hacka.
Månadsmosaik symboliserande november, från
romersk villa i Argos, ca 500 e. Kr..

	I Rom hade de frigivna därtill en extra
fördel i jämförelse med sina motsvarigheter
i den grekiska världen: om deras förre ägare
var romersk medborgare, fick de frigivna
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också med automatik denna ställning (om
än i första generationen med smärre be
gränsningar) och de bar allt framgent de
tre namn som karakteriserade en romersk
medborgare. De övertog sin förre ägares
förnamn (oftast), släktnamn (alltid), och
hade därtill ett tillnamn som bestod av de
ras tidigare slavnamn. Avancemangsmöjlig
heterna för en slav i ett medborgarhushåll
var därmed inte sällan bättre än för en fri
boren icke-medborgare, och han kunde ofta
ha det bättre materiellt ställt än många fria
medborgare.
	Av friborna romerska medborgare fanns
flera olika samhällsklasser. Främst stod se
natorerna (1,3,11), de 600 medlemmarna av
senaten, en församling som under den tidiga
kejsartiden redan förlorat en stor del av sin
politiska makt men vars betydelse ännu på
Columellas tid inte bör underskattas. När
mast under i rang och rikedom kom riddar
klassen (equites), en affärsdrivande halvadel,
vars inflytande snarast ökats under den ti
diga kejsartiden. Till denna klass finns det
skäl att tro att Columella själv räknats.
	De icke-adliga medborgarna delades
grovt i två grupper, plebs rustica (självägande
bönder och fria lantarbetare) och plebs urbana, vartill förutom fria hantverkare och
affärsidkare också räknades medlemmarna
av det stora stadsproletariatet, som under
senrepubliken samlats i städerna (i syn
nerhet Rom) efter att av ekonomiska skäl
ha drivits bort från sina små lantbruk. På
landsbygden fanns också en ökande mängd
coloni, ”torpare”, som arrenderade mindre
jordlotter mot betalning i dagsverken el.
dyl. (1,7,1–7; 1,9,9). Denna klass skulle några
århundraden senare utvecklas till den tidiga
medeltidens livegna, bundna till jorden. Än
hade dock coloni rätt att flytta när och vart
de önskade.
*
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Slavar fanns av olika slag och ursprung,
krigsfångar, personer som rövats bort av
stråtrövare eller pirater, samt vernae, per
soner som fötts och växt upp som slavar.
Gäldslaveriet, som resultat av lån med den
egna kroppen som pant, hade däremot för
bjudits i Rom redan 326 f. Kr. De romerska
erövringskrigen i östra Medelhavsområdet
ca 200-30 f. Kr. hade försäkrat riket om
en kontinuerlig tillgång på nya slavar, och
sjöröveriet, som hade sin glansperiod ca
166–67 f. Kr., hade ytterligare bidragit. Men
redan på Columellas tid hade en avmattning
börjat märkas. Krigsföretagen blev färre och
mindre framgångsrika, och sjöröveriet på
Medelhavet var nästan utrotat.
	Då frigivandet av slavar trots Augustus’
lagar förblev omfattande, märker vi redan
i det första århundradet e. Kr. vissa svårig
heter att bibehålla produktion med hjälp
av slavar på dess tidigare höga nivå. Härtill
bidrog det faktum att uppfödning av slavar
gav för litet utbyte för att hålla slavpopula
tionen intakt. När Columella talar (1,8,19)
om möjligheten att frige slavinnor, som fött
flera barn, kan vi nog utgå ifrån att frigivan
det inte gällde även dessa barn, som i stället
förväntades träda i mödrarnas ställe. Barn i
arbete på gården omnämns på många ställen
av Columella (t.ex. 8,2,7; 11,2,44; 12,4,3).
	Inköp förblev alltså det viktigaste medlet
att skaffa nya slavar, och större eller mind
re slavmarknader (3,3,8) förblev platsen för
detta. Det är dock viktigt att påpeka, att pri
set för slavar aldrig var lågt, och då utbudet
minskade ökade priset ytterligare. Särskilt
unga, starka manliga slavar kostade köparen
betydande summor. Dessutom var slaveriet
en dyrbar produktionsform, då ägaren mås
te ta ansvar för sina arbetare också då de blev
sjuka eller gamla. Visserligen påstås den
äldre Cato ha rekommenderat frigivning i
sådana fall,9 men metoden tycks – trots sina
uppenbara ekonomiska fördelar – aldrig ha
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accepterats. Åtminstone på ett ställe förefal
ler Columella ha räknat med förekomsten av
en gammal gumma (anus, 8,2,7) bland sina
underlydande.
	Ordet slav (servus) förekommer endast
tjugo gånger i Columellas verk. Han an
vänder en rad synonymer,10 i den svenska
översättningen tjänare, gårdsfolk, husfolk,
arbetare och lantarbetare. Överst i rang
ordningen stod naturligtvis gårdens ägare,
vars närvaro på gården han ansåg vara av
avgörande betydelse för dess framgångsrika
brukande (1,pf.15; 1,pf.18–19; 1,1,18–19; 7,4,1;
12,pf.10). Samtidigt var Columella helt med
veten om att detta, som i en gången tid varit
regel, i hans egen blev allt ovanligare. I äga
rens ställe nämner han, fast bara två gånger
(1,6,7; 1,6,23), en fogde (procurator), inför vil
ken räkenskaperna skulle framläggas.
	Den som faktiskt ledde arbetet på går
den var förvaltaren (vilicus), själv slav liksom
hans kvinna, husföreståndarinnan (vilica).11
Betydelsen av dessa båda personer fram
hävs på åtskilliga ställen i Columellas verk
(i synnerhet 1,6–8; 11,1–3; 12,1–3). Att finna
lämpliga personer för dessa sysslor var en
absolut nödvändighet för den som önskade
ett substantiellt ekonomiskt utbyte av sitt
lantbruk. Till sin hjälp hade förvaltaren
kontrollanter, som höll uppsikt över slavar
nas arbete: monitores (1,9,4; 1,9,7) och operum
magistri (1,8,17–18).
	I Columellas verk framträder slavarna på
gården med skiftande sysslor, något som an
tyder en långt driven specialisering (1,9,5–8).
Det finns dock ingenting som entydigt visar,
att inte samma person kan ha fungerat i oli
ka sysslor beroende på årstidens behov. Vin
gårdsmännen/vingårdsarbetarna delas upp
i bindare, grävare, beskärare och skördare
(t.ex. 4,17,5 och 4,17,8). Betydligt mindre får
vi veta om dem som var ansvariga för pro
duktionen av olivolja, antagligen därför att
olivträden krävde betydligt mindre arbete

än vinstockarna men också därför att Colu
mella intresserar sig mindre för oljeproduk
tionen. Här förekommer bara uttrycken ”ol
jemakare” och ”oljetillverkare” (12,52,13) samt
oljepressare (12,52,10; 12,54,2).
	Herdar finns för får, getter, svin, höns
(8,3,4; 8,5,14), gäss (8,14,1), påfåglar (8,11,3),
liksom en uppsyningsman för vilthägnet
(9,1,7). Nötkreaturen togs om hand av ox
drivaren/plöjaren, som också hade ansvaret
för deras tämjande (5,5,13; 6,2,6). För bina
fanns en biodlare/biskötare/biväktare, som
säkert var samma person som i ett samman
hang (9,8,12) beskrivs som ”spanaren” (på
bisvärmar).
	En stor tjänarstab krävde mycket mat,
och om kökspersonalen (11,1,19), dem ”som
gör i ordning maten åt husfolket” (12,3,8), får
vi höra framför allt i den tolfte boken. Hit
hörde köksmästarna (12,3,4; 12,3,9). Matva
rorna tillhandahölls av herdarna och köks
trädgårdsmästaren (11,1,2; 11,2,25; 11,3,39),
som under sig hade köksväxtsodlare (11,3,43)
och en kålodlare (10,229; 10,327).
	I övrigt förekommer en rad specialister:
stallmästare (1,9,2), trädskötare (1,9,6; 11,1,12),
skördearbetare (t.ex. 3,21,6; 4,18,2), rensare
(5,6,7; 11,3,13), grävare (5,9,4), gödare (8,7,1),
trädbeskärare (10,229), hantverkare (11,1,5;
12,3,9), snickare (11,2,13), väverska (12,3,8),
källarföreståndarinna (12,3,9), källarförval
tare (12,4,2) och till och med en ”fäktmästare
för stridslystna fåglar” (8,2,5 – detta dock en
yrkesman som Columella inte vill ha på sin
gård).
	En fråga man inte kan undgå att ställa sig
i detta sammanhang är vilka former slaveriet
tog sig: har slavarna normalt gått kedjade el
ler rört sig någorlunda fritt? Även om sla
vars rättigheter stärkts betydligt under den
tidiga kejsartiden, fanns inga begränsningar
i detta avseende, och under senrepubliken
tycks kedjeslaveriet ha varit en utbredd fö
reteelse på landsbygden.
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	Endast på två ställen ger oss Columella
helt klart besked på denna punkt: ”För de
slavar, som går lösa, bör celler inrättas, som
vetter mot middagssolen vid vårdagjäm
ningen, men åt de kedjade slavarna bör ett
så hälsosamt underjordiskt fängelse som
möjligt anläggas …” (1,6,3; jfr 1,8,16–18). Det
fanns alltså två kategorier av slavar, de som
var betrodda att röra sig fritt och de som var
i kedjor under både arbete och vila. Till de
förra hör rimligen de, som förvaltaren inte
skall ”tillåta … att lämna området om han
inte själv sänt” dem (1,8,12), liksom de, som
antogs kunna göra sig skyldiga till röveri och
stöld (1,7,5–7).
	Om den senare kategorin får vi upplys
ningar på två ställen. Av det ena får vi när
mast intrycket att fotbojorna är ett straff:
förvaltaren ”får inte frige någon, som hus
bonden eller han själv låtit fängsla, utan att
familjefadern givit sin tillåtelse” (11,1,22).12
Men på det andra förefaller det vara en sä
kerhetsåtgärd mot starka och företagsamma
slavar: arbetet i vingården ”behöver nämli
gen en arbetare som inte blott är stark utan
även livlig och kvick, och därför sköts vin
gårdarna mest av bundna slavar” (1,9,4). När
Columella talar om ”en kedjad dörrvakt”
(1,pf.10) handlar det emellertid om aristo
krathushåll i Rom och inte något lantgods.

Livet på gården
Bondens liv har alltid varit fast inrutat. I
långt högre grad än andra yrkesmän har han
måst rätta sig efter årstidernas växlingar och
de krav de olika grödorna ställer. Om han
märkbart flyttar tidpunkten för sådd el
ler skörd, riskerar han en avsevärt minskad
avkastning (11,1,30). Bondepraktikor från
olika tider skiljer sig avsevärt beroende på
var de tillkommit, men obetydligt beroende
på när. Grunden för det mediterrana jord
bruksåret skisserades redan av Hesiodos i
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början av 600-talet f. Kr. och återkommer i
större detalj hos Columella (11,2; jfr bok 10).
Om vi bortser från de många uppgifterna av
astrologisk eller meteorologisk natur, finner
vi här en detaljerad översikt över de sysslor,
som måste uträttas på gården, månad för
månad.
	Denna givna ram för årets arbete har sä
kert spelat en avgörande roll för bondens
välkända konservatism (9,14,12). När ar
betsschemat var en gång för alla givet, såg
han heller inget skäl att ändra arbetets form.
Columella talar med respekt om dem ”som
sköter sitt lantbruk med respekt för tradi
tionerna” (11,2,95), och hänvisar upprepade
gånger till ”de gamle” (veteres; t.ex. 2,21,5;
6,pf.3,7) och ”förfäderna” (maiores; t.ex.
2,21,3; 3,13,11; 8,16,1) för att motivera olika se
der och bruk.13
	Som jag redan påpekat är det långt ifrån
givet att Columella menade, att alla de verk
samheter han beskriver skulle utföras på en
och samma gård. När han flera gånger talar
om sina vingårdar, får vi snarast intrycket
att han i likhet med den gamle Cato kon
centrerade varje brukningsenhet kring en
produkt, framför allt vin eller oliver. Cato
menade dock att varje sådan enhet borde
vara mer eller mindre självförsörjande, var
för t.ex. skog och spannmål borde odlas för
gårdens egna behov. Kanske är det av samma
skäl som också Columella diskuterar sådan
odling, men påfallande kortfattat. Spann
målsproduktion för avsalu var troligen inte
en verksamhet han prioriterade.
	Mycket har skrivits rörande den romer
ske bondens bristande intresse för inves
teringar och innovationer avsedda att öka
avkastningen från egendomen. Men trots
böndernas grundläggande konservatism
finns det ganska lite grund för påståendet.
Den som läser Columella uppmärksammas
tvärtom på var och varannan sida om vikten
av att öka avkastningen (t.ex. 4,3,5–6; 5,8,2;
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8,1,2) eller ta hänsyn till intäkter, inkomst
eller vinning. Ibland resonerar han utifrån
en målsättning som med ett modernare be
grepp skulle kunna kallas vinstmaximering
(t.ex. 3,3,7; 12,52,2). Han skiljer uttryckligen
mellan ägare som eftersträvar ”överdåd och
njutningar” och dem som föredrar ”vinning
och inkomster” (9,1,1), och han gör ingen
hemlighet av vilken grupp han själv tillhör.
	Målet för ägaren är hela tiden att förränta
sitt kapital (3,4,3), att öka sin och familjens
förmögenhet (1,pf.10; 1,1,2; 9,2,5). Columel
la varnar för onödigt stora utgifter (8,4,6;
11,3,1; 12,46,1), men betonar vikten av investe
ringar (1,1,1) och varnar för att låta dessas
värde begränsas av snålhet (4,3,1–5). Han är
utpräglat prismedveten: inköp skall göras så
billigt som möjligt (t.ex. 7,3,22; 7,9,9; 9,1,2),
men man skall sälja dyrt (t.ex. 3,21,6; 8,17,15;
11,3,50). Ett gott pris ”fyller … husbondens
kassakista” (8,8,9). Med hjälp av sina kassa
böcker (1,7,7; 8,11,9; 11,1,24) gör ägaren upp
sina kostnadskalkyler (4,5,1; 9,1,3; 12,3,6;
12,52,1), som skall hjälpa honom att öka sin
kommande vinst.
	Det är en vida spridd uppfattning, att
den romerska slavdriften skulle ha gjort
godsägarna ointresserade av investering i
nya tekniska hjälpmedel, men de fakta som
står oss till buds talar snarare för motsatsen.
Bäst känner vi dessa förhållanden från Cato,
som noggrant förtecknar varje redskap och
andra inventarier, som fanns på hans båda
mönstergårdar (De agri cultura, 10–11), och
därtill i detalj beskriver alla större maski
ner han förfogade över. Det visar sig, då, att
denne ökänt konservative och mot allt gre
kiskt inflytande fientlige odlare hade försett
sina gårdar med de modernaste kvarnar,
vin- och olivpressar som den hellenistiska
vetenskapen hade att erbjuda, ett förhål
lande som för honom uppenbarligen var
så självklart, att han inte såg något skäl att
kommentera det.

	Columella är betydligt mindre hjälpsam
härvidlag. Verktyg och redskap nämns en
dast i förbigående, och detsamma gäller ma
skinparken.14 Liksom Cato måste han frak
ta sina kvarnstenar från staden på åsnerygg
(7,1,3), och kvarnarna dras av åsnor eller mu
lor (6,37,1; 7,1,3). Det rör sig uppenbarligen
om exempel på den välkända ”pompejanska”
timglaskvarnen. Vattenmöllan, som var på
väg att slå igenom vid denna tid, nämner han
inte, troligen därför att den ställde speciella
krav på vattentillgång och lämpliga kvarn
ställen och därför inte kunde användas all
mänt.

Rekonstruktion av mjölkvarn, s.k. pompejansk
timglaskvarn dragen av en åsna.

För oljeframställningen behövdes dels en
”upphängd kvarn” (trapetum), som vid sin
rotation malde sönder olivernas fruktkött
utan att krossa kärnorna, dels en press för
att få oljan ur fruktköttet. Båda nämns
av Columella (12,51,1–2; 12,52,3; 12,53,6–7;
12,54,1–2), men han ger oss ingen upplysning
om pressarnas konstruktion. Det fanns vid
hans tid flera sådana att välja mellan.
	Att arbetet på gården ytterst syftar till
att producera varor till försäljning påpekas
egentligen aldrig, men bortsett från allt tal
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om pris och förtjänst framgår det genom ett
stort antal tillfälliga kommentarer. Egen
domen bör vara belägen ”nära havet eller
en segelbar flod, på vilken man kan frakta
bort skörden” (1,2,3), och man måste ha goda
vägförbindelser (1,3,3–4). Man skall i lagrets
bottenvåning förvara ”olja och vin till avsalu”
(1,6,9), tills de tas om hand av vin- (12,20,6)
och oljehandlaren (12,52,14). Det fanns sär
skilda uppköpare av fårskinn (7,4,4) och get
ter (7,6,7), och ost kunde exporteras ”över
haven” (7,8,6).15 Gården borde vara belägen
nära en stad eller någon av de större mark
nadsplatser som växte upp på landsbyg
den för att göra det möjligt ”att sälja eller
köpa något nödvändigt” (11,1,23). Där kunde
man avyttra allehanda lantbruksprodukter
(12,13,1), blommor (10,310), grönsaker (10,317),
odlad fisk (8,17,15), äpplen och vindruvor
(3,2,1), liksom säkert fåglar (8,8,9) och ägg
(8,6,2).
	Även om det förefaller tydligt att Colu
mella räknade med egendomar med betyd
ligt fler arbetare än Cato, är det omöjligt att
ens approximativt avgöra vilken arbetsstyr
ka han rekommenderade. Medan Cato för
sin vingård om 100 iugera använde 16 slavar
och för sin olivodling om 240 endast 13, av
råder Columella från att låta större grupper
än tio slavar arbeta tillsammans (1,9,7–8).
Slavstyrkans sammansättning var blandad.
Den rymde unga starka slavar, medelålders,
som Columella definierade som personer
mellan 35 och 65 år (11,1,3), åldringar, kvin
nor och barn.
	Kvinnor förefaller vid en genomläsning
av Columellas verk spela en mycket begrän
sad roll, men faktum är att ord som femina
(kvinna) och mater (moder) förekommer så
mycket som 66 respektive 91 gånger i texten.
Uxor (hustru) förekommer å andra sidan
inte alls (slavar kunde inte ingå äktenskap),
mater familias (”familjemodern”) en gång
(12,pf.10, mot 34 för den manliga motsva
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righeten, pater familias). Dock förekommer
ägarens hustru i omskrivande ordalag på yt
terligare två ställen: bondens bostad bör vara
av god standard, så att hans hustru vill följa
med honom till gården, ”ty då hennes kön
och sinne är känsligare, bör man lägga sig
vinn om viss skönhet, så att hon trivs bättre
att vistas där med sin man” (1,4,8). Ett citat
från Xenophons Oikonomikos betonar man
nens och kvinnans gemensamma rättighe
ter och skyldigheter. ”Nu, däremot, när de
flesta kvinnor ger sig hän åt lyx och lättja
…, är det inte ägnat att förvåna, att dessa
kvinnor tyngs av omsorgen om lantgården
… och anser det för en mycket tarvlig sys
selsättning att vistas på lantgården några få
dagar” (12,pf.8–9).
	Äktenskapets betydelse, liksom den
ideala arbetsfördelningen mellan man och
hustru diskuterar Columella ingående, med
utgångspunkt från Xenophon och Cicero
(12,pf.1–8). Men de gamla sabinska och ro
merska idealmödrar, som presenteras i den
moraliserande romerska historieskrivning
en (1,pf.19; 12,pf.10),16 fanns knappast längre
på Columellas tid. De uppgifter, som i guld
åldern skulle ha skötts av mater familias,
vilade nu i stället på husföreståndarinnan,
liksom ägaren själv ersattes av förvaltaren.
Hennes skyldigheter beskrivs, som redan
nämnt, i detalj (12,1,1–12,3,11), och hon är den
enda kvinna som spelar någon märkbar roll i
Columellas verk.
	Att det också bland de vanliga slavarna
fanns åtskilliga kvinnor antyds på flera stäl
len, men betonas framför allt på ett: ”Under
regndagar eller när, på grund av kyla och
frost, en kvinna inte kan uträtta något lant
bruksarbete utomhus, skall hon se till att
ägna sig åt ullspinning och att det finns ull
förberedd och kardad, så att hon lättare kan
uppnå och fullgöra sitt rätta dagsverke vid
vävstolen” (12,3,6). Vävandet återkommer
längre fram som en typisk kvinnlig syssla
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(12,3,8), men annars är det förbluffande hur
lite som sägs om konkreta kvinnliga arbets
uppgifter: en gammal gumma kan vakta
hönsen (8,2,7), omnämnandet av en barn
morska (7,3,16) bevisar inte att hon hörde
hemma på gården, och häxor var uttryckli
gen förbjudna där (1,8,6; 11,1,22).
	Däremot får vi upplysningar om kvinnors
finkläder (12,pf.9; 12,3,1), deras bröstmjölk
(5,12,2), hår och menstruation. Genom att
bränna kvinnohår håller man ormar borta
(7,4,6; 8,5,18). Skadedjur kan man befria sig
från, om ”en kvinna med bara fötter, som
då för första gången enligt ungmöns sanna
villkor skamsen rinner av det oanständiga
blodet, förs med upplöst gördel och utsla
get hår, som tecken på sorg, tre gånger runt
sängarna och stängslet i trädgården. Då hon
under sin gång närmat sig detta faller mas
karna – märkligt att skåda – ner till mar
ken med förvriden kropp” (10,358–366; jfr
11,3,64). Däremot kan en kvinna, som har sin
menstruation, genom att blott beröra väx
terna ta livet av vinruta (11,3,38), gurka och
kalebass (11,3,50).
Columella var beredd att betala ett högt pris
(6 000–8 000 sestertier) för en kompetent
slav (3,3,8), och han var naturligt nog ange
lägen att de kunde utnyttjas effektivt. Detta
tar sig uttryck i förbud mot verksamheter
”som förstör ett stort antal arbetsdagar”
(11,1,24; jfr 11,1,20), men också en påfallande
omsorg om slavarna, när de blivit sjuka. För
valtaren skall efter arbetsdagens slut
ta hand om var och en på bästa sätt. Om
nämligen någon fått ett sår och råkat
skada sig under arbetet, vilket ofta hän
der, skall han lägga på bandage, eller om
någon är sjuk på annat sätt, skall han ge
nast föra honom till sjukstugan och låta
honom få del av en behandling, som pas
sar hans tillstånd. (11,1,18)

Sjukrummen skall hållas rena ”även om de
är tomma på sjuklingar, så att de, då så er
fordras, skall kunna erbjudas åt de sjuka i
gott skick och hälsosamma” (12,3,8). Även en
misstänkt simulant skall husföreståndarin
nan
utan tvekan … föra till sjukstugan. Det
är nämligen bättre att någon, som blivit
uttröttad av arbete, får vila sig en eller
annan dag under uppsikt än att han an
strängs av för mycket arbete och tar verk
lig skada. (12,3,7)
Läkare nämns bara en gång (1,5,6), och det
finns ingenting som tyder på att sådana nå
gonsin konsulterades. Märkligare är då att
– medan metoder att bota djursjukdomar
ägnas mycket stor plats – egentligen ingen
ting sägs om hur man borde behandla sjuka
människor. Jag har endast påträffat ett ex
empel: svin som kräks behandlas med i tur
och ordning fasta, mald rot av ormgurka
blandad med vatten, ”vial eller bondböna,
uppblött i hård saltlake, och därefter varmt
vatten att dricka, precis som man gör åt
människor” (7,10,5).
	Columella var medveten om behovet att
ta väl vara på den dyrbara investering sla
varna utgjorde. Men hur hårt deras arbe
te normalt var, vet vi inte. Vi får veta hur
många arbetsdagar olika moment krävde,
men inte hur långa dagarna var17 och inte
om det förekom arbetsfria dagar. En ledig
dag per sjudagarsvecka är en tradition som
har judisk-kristna rötter och inte var aktu
ell för en romare i den tidiga kejsartiden.
Romarna hade en åttadagarsvecka, i kalen
drarna markerad med bokstäverna A–H,
av vilka en (nundinae) egentligen var en
vilodag. Dessutom fanns ett betydande
antal helgdagar (feriae), som längre fram
under kejsartiden kom att omfatta mer än
halva året. På dessa var den romerske med
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borgaren ledig, men lika väl ordnat var det
inte för slavarna. En rad sysslor, t.ex. plöj
ning, var förbjudna att utföra, men i gengäld
kunde de ersättas med andra; Columella
förtecknar tämligen noga vad som var och
vad som inte var tillåtet (2,21,1–6; jfr. 2,12,9).
Verklig ledighet kunde slavarna räkna med
endast under Saturnaliefesten (3–5 dagar
under perioden 17–21 december).18
	Slavarna var alltså normalt inte lediga på
helgdagarna, men dessa innebar ändå vissa
fördelar för dem. Då (fast endast då) gavs
de tillfälle att bada i gårdens badbassänger
(1,6,19), och då förväntades förvaltaren upp
märksamma ”de starkaste och duktigaste
med gåvor och ofta även inbjud[a] dem till
sitt bord och värdigas hedra dem även med
andra ärebetygelser” (11,1,19; jfr 1,8,5). För
viss frihet på helgdagarna talar kanske det
faktum att Columella talar om ”kvinnoklä
der, som hör till festdagar” (12,3,1), men text
stället är ett citat från Xenophon och måste
därmed behandlas med försiktighet.
	Någon form av nöjesliv för slavarna hör vi
inte talas om. Columella varnar uttryckligen
för att till förvaltare välja någon
ur den kategori som ägnat sig åt stadens
finare sysselsättningar. Detta är ett lik
giltigt och trögt slag av slavar, som vant
sig vid vila, sport, cirkus, teatrar, tär
ningsspel, krogar och bordeller och ald
rig drömmer om annat än dessa dårska
per. När denna kategori husfolk fört över
dessa vanor till lantbruket lider ägaren
skada … (1,8,1–2)
Inte heller tillåter Columella sina under
lydande att titta på tuppfäktning (8,2,5).
	Helgdagarna var inga lediga dagar och
över huvud taget är det – t.ex. vid en jäm
förelse med Catos jordbrukshandbok – på
fallande vilket ringa intresse Columella
ägnar åt religionen. Endast i förbigående får

1 511 2

vi enstaka antydningar om religionens stän
diga närvaro i ett romerskt hushåll.
	Endast en gång om året, den 1 januari,
förväntades lantbrukaren aktivt försöka
utröna gudarnas vilja (11,2,98). Självfal
let antogs han också ta hänsyn till de jär
tecken (prodigia) som inträffade vid andra
tidpunkter. Det är dock intressant att no
tera att i de endast två fall, som Columella
nämner, föl av mulåsna (6,37,3) och suggor
som äter sina smågrisar (7,11,3), han gör det
för att påpeka att de inte skall ses som då
liga omen. Familjefadern måste visa hänsyn
till gudarna (7,11,2), bland annat genom att
offra till larerna, husets och fältens skydds
gudar (1,1,18; 10,354; 11,1,19), och penaterna,
familjens beskyddare (1,8,20).19 Böner, som
spelade en så viktig roll för Cato, omnämns
däremot bara en enda gång, och det på ett
sätt som antyder att företeelsen var obsolet:
”De odlare, som är mer samvetsgranna, be
varar ännu den gamla sedvänjan att, då de
sår dessa växter [rova, rättika och kålrot], be
till gudarna, att de skall komma upp åt dem
själva och åt grannarna” (11,3,62).
	Också beträffande offer har en föränd
ring skett: ”vissa som gått igenom reglerna
för festdagarna kommer att sakna den tidi
gare seden med reningsoffer och de andra
offer som gjordes för odlingens skull, som
de gamle tillämpade” (2,21,5). Några präster
nämns heller inte, med undantag för pontifices, det prästkollegium i Rom som bland
annat fattade beslut om vilka verksamhe
ter som var tillåtna på helgdagar (2,21,2–5).
I den utsträckning offer (troligen oblodiga)
faktiskt förekom på lantgården, åvilade de
ägaren, medan förvaltaren inte fick överta
denna syssla, ”annat än efter husbondens fö
reskrifter” (11,1,22; jfr. 1,8,5). Endast två gång
er talar Columella om offer till särskilda gu
domligheter: ”den halte”, Vulcanus (10,419),
och tvillinggudarna Liber och Libera i sam
band med vinskörden (12,18,4). När i övrigt
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Vulcanalia, festen till Vulcanus den 23 au
gusti, nämns (11,3,18; 11,3,36; 11,3,47), är det
uteslutande avsett som en tidsbestämning.
	De grekisk-romerska gudarna omnämns
överhuvudtaget inte ofta, utom i den tion
de boken, där Columella i poetisk yra (och
Vergilius’ efterföljd) översköljer läsaren med
mytologiska allusioner. Här finner vi, som
ren litterär dekoration, 40 omnämnanden av
17 gudar: Amfitrite, Bacchus, Ceres, Cybele,
Foebus, Fortuna, Hercules, Iacchus, Jupiter,
Neptunus, Pales, Pan, Priapus, Proserpina,
Tethys, Venus och Vortumnus. Om religio
nen på Columellas gårdar säger denna lista
dock intet. För sådana upplysningar får vi
i stället vända oss till en betydligt mindre
grupp, de tolv omnämnandena av sju gudar
i resten av verket.
	De sju är Ceres (grekernas Demeter,
åkerbrukets gudinna), Jupiter (grekernas
Zeus, gudarnas härskare), Liber (grekernas
Dionysos, vinets gud), Libera (hans gemål,
grekernas Persefone), Minerva (grekernas
Athena, vishetens gudinna), Neptunus
(grekernas Poseidon, havets gud) och Satur
nus (grekernas Kronos, jordbrukets gud).
Skillnaden mellan dessa gudar, som verkli
gen betydde något för den italiske bonden,
och dem i den längre listan framgår kan
ske tydligast av det faktum, att endast tre
av de sju återfinns i båda förteckningarna:
Ceres, Jupiter och Neptunus. Liber och Li
bera, två tidigitaliska gudar som först sent
identifierades med Dionysos och Persefone,
utgjorde ihop med Ceres en gudatriad som
dyrkades tillsammans i ett av Roms äldsta
tempel nedanför Aventinen. Tillsammans
symboliserade de den lyckliga årsväxten och
spelade därmed en central roll i den italiske
bondens liv (1,1,5; 3,21,3; 6,pf.7; 12,18,4). Här
passar även Saturnus (1,pf.20; 9,2,4) in, en
lantbruksgud till vars tid som härskare i
Latium man såg tillbaka som till en män
niskornas guldålder.

	Den romerska religionen hade flera skikt.
Äldst var dyrkan av husgudarna och numina, opersonliga gudomligheter, som fanns i
nära nog alla föremål men som knappast alls
berörs av Columella. Sedan kommer per
sonliga gudar, inhemskt italiska som Liber
och Libera eller hämtade från den olympis
ka, grekiska gudavärlden. Sedan senrepu
bliken hade därtill ett allt kraftigare infly
tande från östra medelhavsvärlden gjort sig
gällande, framför allt beträffande magi och
astrologi. För stjärntydarna och deras veten
skap visar Columella en viss respekt (1,1,4–5;
9,14,12; 11,2,2; fast jfr 11,1,31), men i övrigt stäl
ler han sig klart avvisande till sådana nymo
digheter.
Förvaltaren och hans kvinna varnas för
vidskepelse (superstitio) och förbjuds ut
tryckligen att ”självmant ta kontakt med
någon teckentydare eller häxa, vilka båda
yrken ansätter obildade själar med sin
tomma vidskepelse” (11,1,22; jfr 1,8,6; 12,1,3).
”Teckentydarna” motsvaras här i latinet
av haruspices, beteckning för de etruskiska
teckentydare som särskilt intresserade sig
för blixtar och offerdjurs inälvor. Under kej
sar Claudius (41–54 e. Kr.) hade dessa främ
mande präster fått en viss officiell ställning
i Rom, men Columellas intresse för dem
torde snarare hänga samma med att han
själv ägde en egendom i Caere i Sydetrurien.
Han beklagar även att jordbrukarna lärt sig
”att med etruskiska kulthandlingar lugna
… rasande vindar och avvända stormen”
(10,339–341). Här nämns också de etruskis
ka sagogestalterna Tarchon och Tages som
böndernas hjälpare.
	Även om Columella föredrar en gård i nå
gorlunda närhet till en stad och omedelbar
närhet till vatten och vägar, där varor enkelt
kan fraktas in och ut (1,3,3), är det uppen
bart att de flesta sådana gårdar måste ha ut
gjort tämligen isolerade enheter. Han talar
uttryckligen om bönder som vill ”skaffa sig
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njutningar, med vilka [de] kan förgylla en
samheten på landet”, men han gillar det inte.
Tvärtom avvisar han alla försök att öka kon
takterna med omgivningen. Man skall und
vika att bygga sin gård vid större vägar, som
”frestar på gårdens resurser genom täta gäst
ningar av övernattande” (1,5,7). Förvaltaren
får inte ”lämna ägorna utom för att lära sig
något nytt inom odlingen … Han skall inte
heller tillåta att det blir nya stigar och vägar
på ägorna, och han får inte ta emot någon
främmande gäst om det inte är en vän och
bekant till ägaren” (1,8,7; jfr 11,1,13; 11,1,23).
Förvaltaren skall också undvika att ”sända
iväg någon [av husfolket] om inte av verkligt
nödtvång” (1,8,12).
	Man skall akta sig för att skaffa dåliga
grannar (1,3,5–7), men även så tycks Co
lumella mena, att man skall ha så lite som
möjligt att göra med de kringboende (1,8,8;
11,1,20). Också i övrigt förväntas gårdsfol
ket i görligaste mån undvika yttre kontak
ter. Ett stort antal yrkesmän passerar revy
i Columellas verk, men bortsett från husets
folk är det egentligen bara två som tycks
vara av betydelse, lantmätaren (5,1,3–4) och
veterinären (6,8,1; 7,3,6; 7,3,16; 11,1,12). Men
också här vill Columella undvika yttre in
blandning. För att inte behöva tillkalla ve
terinär är hans verk fyllt av detaljerade fö
reskrifter om hur de sjuka djuren skall tas
om hand och medicineras. Och i en längre
exkurs (5,1,4–5,3,9) ger Columella sin läsare
en snabbkurs i lantmäteriets elementa.

Det romerska jordbrukets
ekonomiska förutsättningar
Bland de romerska jordbruksskriftställar
na intar Columella en särställning. Ingen
annan ger oss en så detaljerad och klargö
rande bild av jordbrukets praktik och orga
nisationsformer. Men hans skrift är bara en
av fem bevarade agrara handböcker (Cato,
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Vergilius, Varro, Columella och Palladius),
som tillsammans ger oss insikter i en central
ekonomisk verksamhet av ett slag, som helt
saknar motsvarigheter inom andra sådana
områden. De kompletteras dessutom av be
tydande fragment av förlorade handböcker
av de båda Saserna, Tremellius Scrofa och
andra, liksom av viktiga upplysningar från
framför allt Cicero, Plinius d.ä. och Plinius
d.y. I detta avsnitt kommer jag dock att kon
centrera mig på den information som kan
hämtas från Cato, Varro och Columella.
	Trots en stark konservatism, som avspeg
las tydligt i Columellas starka beroende av
Cato, Vergilius och andra föregångare, kan
man tydligt urskilja en kronologisk utveck
ling, där både agrara innovationer och eko
nomisk-sociala förändringar i allmänhet
gjort sig gällande. Plinius d.ä. utgör ett brott
i denna utveckling: han är starkt kritisk mot
samtidens jordbruk (inte minst Columella,
som han ofta vänder sig emot) och vill åter
uppliva ett utvecklingsstadium, som sedan
länge var passerat. Han satte Varro fram
för Columella, men satte Cato främst, den
äldste av dem alla.
	Men Cato prisas i någon mån av alla sina
efterföljare. Stora delar också av Columellas
verk baserar sig delvis på Cato. Inte minst
gäller detta själva grundförutsättningen: vil
ka kriterier bör man beakta vid inköpet av
ett lantgods? Enligt Cato (1,1–6) skall god
set
• ha ett bra klimat utan hagel,
• ha god jordmån,
• kunna leva av egen kraft,
• ligga vid foten av ett berg och sträcka ut
sig mot söder,
• ligga på en hälsosam plats,
• ha riklig tillgång på arbetskraft,
• ha tillgång till dricksvatten av god kvali
tet,
• ligga vid en segelbar flod, vid havet eller
en trafikerad väg,
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• ligga i närheten av en välmående stad,
• inte ofta ha bytt ägare,
• ha en framgångsrik lantbrukare och
byggherre som föregående ägare,
• vara väl beskaffat och inte behöva mycket
utrustning,
• ha en utrustning som antyder hög av
kastning.20
Catos konsekventa kravgenomgång saknar
helt motsvarighet hos Varro, men många
av de aktuella kriterierna står att finna på
olika ställen också i hans text. När han på
ett ställe samlar flera relevanta kriterier for
mulerar han dem negativt. Vi skall undvika
köp, ”om trakten runt omkring är farofylld,
om det varken går att frakta bort våra pro
dukter någonstans eller att därifrån hämta
vad vi behöver; för det tredje, om det inte
finns vägar och floder att frakta på eller om
de inte är brukbara; för det fjärde, om nå
gonting finns på granngodsen som är till
nytta för eller skadar våra fält” (Varro, Res
rusticae, 1,16,1).21
	En rad av Catos och Varros föreskrifter
möter vi också hos Columella, som inled
ningsvis går igenom vad köparen bör un
dersöka på ett tilltänkt objekt (1,2-5). Han
tillfogar en del råd från andra föregångare,
men också från egen fatabur. Vad beträffar
de geologiska, topografiska, klimatologiska
och sanitära faktorerna har han dock inget
avgörande nytt att tillfoga.22
	Ett kriterium som tillmättes särskilt stor
betydelse och som återges med likartade
formuleringar av alla tre författarna är be
hovet av goda kommunikationer, både till
lands och till sjöss. Även om landtransport
var långt mycket dyrare, skall dess betydel
se inte underskattas: i stor utsträckning var
den en absolut nödvändighet.23
	Det viktigaste transportbehovet gällde
naturligtvis frakten av gårdens avkastning
till en lämplig marknadsplats för försäljning.

Redan Cato påpekar (1,3) att ”en välmående
stad bör ligga i närheten”,24 men Varro är
den förste som systematiskt och ingående
diskuterar marknadens betydelse.25 Colu
mella slutligen är uppenbarligen fullt med
veten om marknadsplatsens betydelse, men
han går aldrig närmare in på frågan.
Cato anger (3–6; 10–11) den exakta storleken
på tre av sina gods, en vinodling om 100 iugera och olivodlingar om 120 och 240 iugera,26
och vi har ingen anledning att tro, att hans
övriga lantgårdar skilde sig märkbart här
vidlag. I förra hälften av 100-talet f. Kr. var
således ett gods om 25–60 ha att uppfatta
som en tämligen stor brukningsenhet.
	Men de förändringar som skedde inom
det italiska jordbruket efter det andra pu
niska kriget skulle snart ändra inställningen
till begreppet storgods. Som tidigare påpe
kats är det knappast troligt att verkliga latifundia spreds över Italien före Columellas
tid, men redan hos Varro kan vi ana början
till denna utveckling. Varro diskuterar, i
motsats till Cato, inga faktiskt existerande
lantgårdar, och han ger inga upplysningar
om storleken av sitt tänkta gods. Men då han
vid sina personalberäkningar utgår från 200
iugera, antar man att en omfattning om 100
till 500 iugera varit normal för perioden.27
Cicero, som var verksam kort tidigare, ägde
ett stort antal gårdar, nästan alla uppenbar
ligen av måttlig omfattning (mindre än 200
iugera). En grov uppskattning bestämmer
hans samlade godsinnehav till mellan 3 000
och 5 000 iugera.28
	Varro avslöjar dock (2,3,10) att tiderna höll
på att förändras. Han nämner, utan att alls
finna det anmärkningsvärt, att den romer
ske riddaren Gaberius ägde ett gods nära
staden om 1 000 iugera – storgods av denna
omfattning var inte längre helt ovanliga.29
	Som jag tidigare påpekat, tar Columella
entydigt avstånd från storgods och latifun-

agrarekonomiska och sociala förhållanden
dia. Icke desto mindre har det senaste år
hundradet upplevt en enveten debatt om
hans verkliga ambitioner härvidlag.30 Något
definitivt resultat av diskussionerna förelig
ger inte, framför allt väl på grund av Colu
mellas delvis motstridiga uppgifter.
	Också en samtida som Plinius d.ä. vände
sig bestämt mot latifundiernas utbredning
(18,7,35),31 men utvecklingen kunde inte stop
pas. Redan på Columellas tid hade de verk
liga storgodsen börjat breda ut sig i Sydita
lien, och under det andra århundradet e. Kr.
blev de vanliga över stora delar av halvön.
Den arbetskraft som stod godsägaren till
förfogande var av tre slag: fria daglönare, sla
var och arrendatorer (coloni). De förekom
mer normalt blandade, men i grunden re
presenterar de tre olika stadier i det italiska
jordbrukets historia. Daglönarna utgjordes
först av fria småbönder, som på detta sätt
skaffade sig nödvändiga extrainkomster.
Efter hand som det fria bondeståndet allt
mer slogs ut under senrepubliken förvand
lades de till ett lantproletariat, som mins
kade i omfång, när de egendomslösa drogs
till de växande städerna för att förbättra
sina försörjningsmöjligheter. Slavarbetarna
dominerade helt under den period som be
skrivs av Cato, Varro och Columella, medan
coloni dyker upp först mot republikens slut
och skulle få sin verkliga ekonomiska bety
delse först från 200-talet e. Kr.
	Catos fasta arbetsstyrka bestod uteslu
tande av slavar. Han upplyser oss inte bara
om deras antal utan också om deras speci
fika sysselsättningar (10–11). Olivodlingen
om 240 iugera sköttes av tretton slavar: vilicus, vilica, fem vanliga arbetare (operarii), tre
oxdrivare/plöjare (bubulci), en åsnedrivare
(asinarius), en svinaherde (subulcus) och en
fåraherde (opilio). Vingården om 100 iugera
hade sexton slavar: vilicus, vilica, tio vanliga
arbetare, en oxdrivare, en åsnedrivare, en
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ansvarig för videbuskarna (salictarius)32 och
en svinaherde.
	Mest anmärkningsvärt i dessa uppräk
ningar är den totala bristen på vanliga sla
vinnor. Den enda kvinna som förekommer
är vilica, förvaltarens ”hustru”.33 Mera oklart
är hur man skall ställa sig till antalet slavar.
Instinktivt tenderar man att uppfatta det
som anmärkningsvärt lågt, medan andra
menar att framför allt vingården var överbe
mannad: om gården verkligen var självför
sörjande, måste 60 iugera ha behövts för mat
och foder, 10 för timmer o. dyl., och endast
30 iugera har återstått för vinodlingen.34
	Vid behov lånade eller hyrde Cato slavar
av sina grannar, och när särskilda förstärk
ningar av arbetskraften blev nödvändiga (i
synnerhet vid skörden), hyrde han också in
fria lönearbetare (1,3; 4,4; 5,4).35
På Varros tänkta gods brukas jorden av
både slavar och olika grupper av fria. Hans
diskussioner om antalet slavar utgår bara
från hans föregångare, och ger oss inga
egentliga upplysningar (1,17–18).36 Också
Varro hyrde in fri arbetskraft vid skörden
och liknande arbetsintensiva perioder.37
	Columella förlitar sig i t.o.m. högre grad
än Cato och Varro på slavarbetskraft. För
sök har gjorts att beräkna antalet slavar,
men det är tveksamt om det lönar mödan.
Columella strävade i sitt skrivande medvetet
efter att täcka så stor del av lantbrukets oli
ka delar som möjligt, och någon verklig gård
av det slag, som han framställer, har knap
past existerat eller ens föresvävat Columella.
Däremot är det naturligtvis i sig av intresse,
att han exakt beräknar hur stor arbetsinsats
som behövs för att bearbeta en viss yta vid
åkerbruk (2,12) och vinodling (3,3,8).
	Columella talar knappast alls om fria
lönearbetare. Endast i förbigående får vi
antydningar om deras existens. De kan an
vändas för att bryta upp stenig mark, men
”endast om arbetskraften är billig”, och i

1 516 2

örjan wikander

krislägen vid skörden då ”man måste skaf
fa flera arbetare till vilket pris som helst”
(2,2,12; 3,21,10).38
Coloni, i betydelsen arrendatorer, möter vi
första gången omkring 100 f. Kr. hos Saserna
(Columella 1,7,4). De omnämns flera gånger

omedveten om deras existens, men han re
kommenderar sina läsare att i görligaste mån
undvika dem på sina ägor. Avkastningen blir
mindre än då jorden brukas med slavar i egen
regi, och inkrävandet av arrenden och leve
ranser ställer till problem (1,7). Han medger

Lantarbetare på väg till marknaden med en ko och andra varor.
Hellenistisk-romersk genrerelief, troligen från första århundradet e. Kr.

av Cicero och dyker upp ungefär samtidigt i
den juridiska litteraturen.39 Ändå är det up
penbart att de fortfarande spelade en mycket
begränsad roll. Bland Varros arbetare före
kommer de inte alls, även om begreppet var
bekant för honom.40 Däremot berättar po
eten Horatius (Epistulae 1,14,1–3; Sermones
2,7,117–118), att hans sabinska villa brukades
av å ena sidan åtta slavar under en vilicus och
å den andra av fem arrendatorer.41
På Columellas tid spelade coloni redan
en betydligt större roll. Han är långt ifrån

egentligen bara två undantag. De på gården
födda arrendatorerna (coloni indigenae) är
”liksom födda in i en fäderneärvd besitt
ning och därefter i en långvarig familjerela
tion ända från vaggan” (1,7,3). Därtill kan det
löna sig att arrendera bort ofruktbara, ohäl
sosamma och avlägset belägna godsdelar.42
Vad som kanske mer än allt annat förenar
Cato, Varro och Columella är deras grund
inställning: godset utgör en betydande
kapitalinvestering, och deras råd och re

agrarekonomiska och sociala förhållanden
kommendationer syftar alla till att göra
avkastningen, och därmed profiten, så stor
som möjligt.43 Alla tre verken koncentrerar
sig på vin- och olivodling, men det är värt
att påpeka att också boskapsskötseln var av
stor betydelse, dock minst så hos Columel
la. Varro ägnar en av sina tre böcker (den
andra) åt ämnet, och om Cato förklaras det
uttryckligen att han satte denna verksamhet
främst. Bäst är att ”bedriva lönsam boskaps
skötsel”; på andra plats att ”bedriva tämli
gen lönsam boskapsskötsel”, på tredje att
”bedriva olönsam boskapsskötsel”, och först
på fjärde att ”bruka jorden”.44
	Cato hade som bondson i sin ungdom
själv arbetat tillsammans med slavarna på
sitt fädernegods, men i mogen ålder intres
serade han sig bara för förräntningen av sitt
kapital och besökte endast undantagsvis
sina egendomar för att inspektera dem.45
	Catos grundläggande ekonomiska prin
cip var mycket enkel: sälj mycket, köp lite.46
Framför allt skall naturligtvis vin- och oliv
skörden maximeras och avyttras till bästa
möjliga pris, men också eventuellt överbli
ven spannmål (som egentligen bara odlades
för gårdsfolkets försörjning), hudar, ull o.s.v.
såldes (2,7; 150). Produktionskostnaderna
minimerades, och Cato varnar speciellt för
investeringar i dyrbara inventarier (1,5–6).
Detta hindrade honom inte att lägga ned
stora summor på modern maskinutrustning,
olivkvarnar, mjölkvarnar, vin- och olivpres
sar, vattenhjul o.s.v. Sådana var nödvändiga
för en rationell produktion. Vad han vill
säga är, att man ingenting skall köpa som
det lönar sig att producera själv. Enklare
hantverksprodukter som kunde tillverkas
av slavarna skulle produceras lokalt, medan
varor som krävde specialiserade hantverkare
inköptes i städerna.47
	Varro följer på det hela taget Cato. Också
han menar att lättare hantverksarbeten (trä,
flätverk o.s.v.) skall utföras på godset. Annat
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inhandlades eller tillverkades av tillfälligt
inhyrda hantverkare.48 I en intressant, men
föga beaktad, kommentar påpekar han ock
så: ”Men varken stenbrott eller sandtag, och
lika lite krukmakerier, hör till jordbruket.
Men för den skull bör man inte avstå från
att bedriva sådan verksamhet på platser som
är lämpliga därför eller från att ta ut avkast
ningen från dem” (1,2,23).49 Att denna form
av binäringar till jordbruket började bli van
liga under senrepubliken är uppenbart från
både skriftliga och arkeologiska källor.
	Columella följer på det hela taget sina
föregångare. Lättare trä- och flätarbeten ut
fördes på godset under vintern. Slavinnorna
spann och vävde när vädret krävde inom
husarbete (men ändå var en del av kläderna
på godset köpta utifrån: 1,8,9; 11,1,21). Det är
oklart om utbildade hantverkare fanns fast
på godset (1,pr.4; 4,30,1; 11,2,13; 12,3,9).50
	När det gäller ekonomin i stort har Co
lumella en mycket klar uppfattning om
hur vinsten skall maximeras (3,2,1; 3,3,10;
3,21,6):
1) Genom minimering av utgifterna.
2) Genom ökning av produktiviteten. Han
uppmuntrar, liksom Varro, till systema
tiska experiment.
3) Genom marknadsorientering och nog
grann uppmärksamhet på prisutveck
lingen.51
Allmänt anses dock Columellas viktigaste
bidrag till effektiviseringen av det romerska
jordbruket stå att finna i hans väl genom
tänkta organisation av godset och dess ar
betskraft. Genom en hierarkisk uppdelning
av arbetarna, långt driven specialisering och
noggrann övervakning kunde avkastningen
hållas på en konstant hög nivå. Till och med
byggnadernas placering var avhängig av
kontrollbehovet. Sålunda rekommenderar
Columella (1,6,6–8) att slavarnas sovsalar
skall ligga nära stallen för att göra det lät�
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tare för förvaltaren, som hade sin bostad vid
dörren, att ”ha uppsikt över dem som kom
mer in och går ut”. Varje arbetsgrupp om tio
man hade sin egen kontrollant, och till och
med förvaltaren kontrollerades – av fogden
(1,6,7).
Fogden (procurator) nämns endast två
gånger av Columella, men hans betydelse
är oomtvistlig. Han representerade ägaren,
skulle vara fast bosatt på godset, kontrollera
förvaltaren och hans bokföring och över hu
vud taget egendomens förvaltning. Proku
ratorn förekommer inte alls hos Cato och
nämns bara en gång av Varro.52
För den praktiska verksamheten var för
valtaren (vilicus) den viktigaste. Columella
(liksom Cato och Varro) utgick från att han
var läs- och skrivkunnig, men förväntade sig
dessutom att han skulle kunna och veta mer
eller mindre allt. I varje tänkbar verksamhet
på godset skulle han vid behov kunna ingri
pa och vara slavarna till föredöme (1,8).
	Under förvaltaren stod en rad uppsy
ningsmän på mellannivå, monitores och an
dra som stod i spetsen för arbetardecuriorna
(tiomannagrupperna), ansvariga för fängel
set (ergastularii; 1,8,17), för förråden (cellarii;
12,3,9; 12,4,2), för bostadsavdelningen (atrienses; 12,3,9) o.s.v. De vanliga slavarna, längst
ned i hierarkien, var specialiserade på olika
arbetsuppgifter, och Columella redogör för
de krav som borde ställas på varje särskild
kategori. Han betonar att arbetsgrupper

med mer än tio man ledde till minskad effek
tivitet och var medveten om betydelsen av att
uppmuntra en positiv tävlingsanda (1,9,8).53
	Det är knappast en slump att kedjeslave
riet, som var en självklarhet för Cato (56–57),
tycks ha spelat en ganska begränsad roll för
Columella. Plinius d.ä. vände sig uttryckli
gen mot denna brukningsmetod (18,21,36),
och den passade allt sämre samman med de
under kejsartiden kraftigt förbättrade för
hållandena för slavar i allmänhet. Inte minst
den stoiska filosofin kan ha bidragit till den
mer humana behandling av slavarna, som vi
möter också hos Columella.54 Denne hade
ett påtagligt patriarkaliskt förhållande till
sina slavar. Han tillgrep omväxlande straff
och belöningar och menade att slavar gick
villigare till sitt arbete efter ömsesidigt råd
slag (1,8,15). Slavar kunde också besvära sig
hos godsherren över påstått orättvis be
handling (1,8,18).
	Samtidigt som denna mer humana slav
hållning måste tilltala en modern betrak
tare, kan man inte bortse från att den också
förebådade slavproduktionssättets upplös
ning. Efter kejsar Traianus’ regering (98-117
e. Kr.), som var den sista vars krig resulte
rade i betydande slavtillskott, minskade
tillgången på slavarbetskraft ganska snart.
Den etablerade produktionsmetoden blev
allt dyrare och mer ineffektiv, och från 200talet ersattes den successivt med coloni, tor
pare, allt hårdare bundna till jorden.

janken myrdal
åker brukets teknik
hos columella

Agrarlitteraturen som källa

Genom

historien brukar uppsving för
agrarteknisk litteratur sammanfalla med
agrar expansion (givetvis enbart i kultu
rer med starkt utvecklad skriftlighet). För
utom den romerska agrarlitteraturen finns
de arabiska agrarskriftställarna från 800-tal
till 1100-tal samt den 2000-åriga kinesiska
traditionen med uppgångsfaser under t.ex.
Han och Sung. Det hos oss mest kända ex
emplet på ett sådant samband är 1700-talet
och början av 1800-talet i Europa (den tid då
Lantbruksakademien/KSLA grundas).
	Denna typ av litteratur visar på ett aktivt
intresse för agrara frågor inom överklassen
och är därmed också ett uttryck för en all
män samhällelig strömning. Columella, som
skrev på 60-talet e. Kr, och andra i denna
genre, hade en positiv inställning till ett visst
mått av teknisk utveckling (jämför Wikan
ders bidrag i denna skrift). Exempelvis kan,
som ett undantag, Columella tänka sig att
låta sin förvaltare ge sig av från gården för att
lära sig ”något nytt inom odlingen” (1,8,7).
	Agrarlitteratur är en viktig källa till jord
brukets praktik. Där beskrivs en rad detal
jer, vilka inte nämns i andra källor. Men det
finns källkritiska problem. Särskilt tre mås
te nämnas:
1. 	Skrifterna har ett didaktiskt syfte, vilket
medför att författarna ibland snarare be
skriver jordbruket som det borde bedri
vas än så som det bedrivs.
2. 	Av naturliga skäl uppehåller sig dessa

skrifter vid godsägarens eller storbon
dens verksamhet, eftersom dessa var de
enda som kunde förväntas vara läskun
niga, och det var också till denna grupp
som skribenterna hörde.
3. 	Det äldre, förvetenskapliga, skrivsättet
präglas av auktoritetstro och därför av
en tendens att citera ur äldre verk för att
stödja den egna uppfattningen.
Alla dessa källkritiska problem gäller den
romerska agrarlitteraturen, och därför
måste dess uppgifter kompletteras med and
ra källor. Agrarlitteraturen ger inte heller
någon heltäckande bild. Exempelvis sak
nar den som regel precisa beskrivningar av
redskap, och den ger inte heller noggranna
uppgifter om spridning. För detta kan man
istället använda arkeologiska belägg. Av
bildningar är en viktig teknikhistorisk källa,
men avbildningar av redskap från antiken är
relativt fåtaliga.
	Omkring 1970 publicerade K.D. White
några verk, där han redovisade alla då kända
arkeologiska belägg och avbildningar samt
utförligt diskuterade de skriftliga beläggen.
Hans böcker är grundläggande för tolk
ningen av den agrara utvecklingen, särskilt i
de centrala delarna av imperiet. Även om de
romerska agrarförfattarna i huvudsak ägnar
sig åt stora gårdar, finns inströdda fragment
om mindre gårdar. Joan Frayne, som skrivit
om småbrukare i antikens Italien, tar upp
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Columella som exempel på att där finns en
staka upplysningar om de småbönder som
brukade stora delar av jorden i Italien.1
	Columella hänvisar förvisso till sina före
gångare men hade också egna erfarenheter,
och texten är praxisorienterad. Det är ofta
möjligt att urskilja när han beskriver de fak
tiska förhållandena och när han beskriver de
önskade. Att han skriver erfarenhetsbaserat,
och att romarrikets jordbruksmetoder kom
att få betydelse för europeiskt jordbruk, är
förklaringar till detta verks långvariga succé
in i nyare tid.
	Han hade visserligen vuxit upp i Spanien
och varit verksam i den östra delen av impe
riet, men hans bok handlar i huvudsak om
det jordbruk han bedrev i mellersta delen
av Italien, och det är till större godsägare i
detta område som han vänder sig.2 Ibland
kan han dra in jämförelser från andra delar
av imperiet, och då gärna från de södra eller
sydostliga områdena, rörande sådant som
tröskplatser eller lätta årder (1,6,23; 2,2,25).
	Sten Hedberg har redan i en särskild ar
tikel redogjort för grunddragen i den veten
skapliga diskussionen kring Columella och
agrarlitteraturen, men här skall ytterligare
några kommentarer göras kring hur några
författare använt dessa den romerska agrar
litteraturen för olika syften.
	Det första exemplet är Norbert Brock
meyer, som 1968 lade fram sin avhandling
om arbetsorganisation. Hans bok ingick i
den då intensiva diskussionen mellan marx
istiska och icke-marxistiska antikforskare
kring slaveriets ställning. Brockmeyer var en
av de västtyska forskare som tagit upp ut
maningen från den sovjetiska och östtyska
forskning som länge dominerat. Brockmey
er analyserar främst hur slavar och arrende
bönder (coloni) behandlades i den romerska
agrarlitteraturen. Hans slutsats är att marx
istisk forskning misstagit sig i antagandet
att slaveriet upplöstes därför att det inte

var lönsamt. Den historiska processen som
låg bakom övergången till arrendeliknande
förhållanden var istället att godsmassorna
blev allt större och mera svårövervakade.
Betoningen av att lönsamheten var en mål
sättning för agrarförfattarna återkommer
sedan ofta hos senare forskare, och där kan
Brockmeyer och hans forskarkollegor sägas
ha gjort en avgörande forskningsinsats.
	Helt andra frågeställningar dominerade
en generation senare, i början av 2000-ta
let. Även här är den tyska forskningen le
dande. Hannelore Rex publicerade år 2000
sin avhandling (på nätet). År 2005 lade Sil
ke Diederich fram sitt habiliationsarbete
(som motsvarar docentmeritering i Sverige).
Hans bok trycktes 2007, och han hänvisar
inte till Rex. Båda koncentrerade sig på det
litterära, även om Silke också tar upp agrara
frågor (därför finns hänvisningar till honom
nedan).
	Rex menar att dessa författare försöker
kombinera ett litterärt skrivande med ett
faktainriktat. Detta fortsatte vara idealet
genom medeltiden och att först under nyare
tid kom en mera renodlad facklitteratur. Co
lumella betraktar hon som höjdpunkten på
den romerska agrarlitteraturen. Han var en
praktiker och realist, med en lätt och behag
lig stil. Han inför också ett nytt ideologiskt
element i det att han hyllar lantbruket som
ett uttryck för vishet, en moraliskt högtstå
ende verksamhet. Detta är den främsta av
verksamheter, och detta grundar han inte i
religion utan snarare i ett försvar mot över
klassens dekadens.
	Silke är intresserad av förhållandet mel
lan det litterära och det sakliga, men också
mellan det magiska och det vetenskapliga,
mellan det perspektiv som bestäms av en
storgodsägarklass behov av självbespegling å
ena sidan och det som krävs av en riktig be
skrivning av hur ett jordbruk skall bedrivas
den andra. Liksom Rex ser han Columellas
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böcker som den bästa av de romerska agrar
författarna, bäst organiserad och utförli
gast. Han diskuterar också Columella som
en framstegsvänlig praktiker, och i mycket
får denne agrarförfattare en ”modern” prägel
i Diederichs text. Columella hänfaller sällan
till magi, han är nyktert innovationsbenä
gen. Columella är emellertid också en tradi
tionell aristokrat som förespråkar ett bitvis
ganska hårt slaveri även om också arrenden
(förpaktning) ägnas ett längre avsnitt. Co
lumellas stil är högt utvecklad med poetiska
inslag, och Diederich påpekar att det också
finns ett inslag av kärv humor och ironi. Ex
empelvis i den tionde boken om trädgårdar
skriver Columella att ägaren bör sätta upp
en Priapus-staty med sin rysansvärda lem
för att hota slaven.3 Här används magin mot
den som antas tro på magi, och Priapus med
sin fallos är ett klassiskt skämtobjekt.

Romarriket som system
Italiens jordbruk kan inte förstås utan att
det sätts in i ett sammanhang, som omfattar
hela imperiet. I en parallellartikel till denna
tar jag upp teknikutvecklingen utanför Ita
lien. Här skall jag ta upp handeln med livs
medel, vilket direkt påverkar den inriktning
på produktionen, som rådde under kejsar
tiden och tidigare i centrala Italien.
	Rörande sädesodling är Columella mer
kortfattad än när han kommer in på vinod
ling. Detta motsvarar förmodligen produk
tionens inriktning på de gårdar han beskri
ver. Endast vin producerades för försäljning,
medan säd och boskapsprodukter var för
gårdens eget behov. Orsakerna till detta kan
sökas i romarriket som ett system.
	Medelhavet är centralt för romarriket på
två sätt, dels som ett gemensamt ekologiskt
system (vilket jag strax kommer till), dels
som ett handelsområde. Rom kan ses som
ett fullbordande av grekernas och fenicier
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nas handelssystem, så att Medelhavet med
Svarta Havet bildar den stora transportle
den. Romarriket var dock inte ett handels
imperium, som sina föregångare, utan en
makt stödd på landbaserade arméer. I det
ta var det en del av de imperiebyggen, som
skedde över hela Eurasien vid denna tid.
	En avgörande faktor i ett imperiebygge
är att transportera tillräckligt med resurser
för att försörja den centrala administratio
nen och armén, i äldre tid särskilt baslivsme
del till dem som skötte imperiet. Man kan
betrakta denna transport av livsmedel som
kontroll över den tidens viktigaste energire
surser (i viss mening motsvarande vår tids
kamp om oljan).
	Romarriket mobiliserade föda till trup
perna längs gränsen i de kringliggande
gränsområdena, och till rikets centrum
fördes säd över Medelhavet. Först var Sici
lien sädesboden, och under hela imperiets
tid motarbetades urbanisering på denna ö.
Efter de puniska krigen ödelades Karthago
som handelsnation. De vin- och olivodlingar,
som funnits där, ödelades och provinserna i
Nordafrika blev sädesproducerande områ
den. Men det viktigaste området med över
skottsproduktion av säd blev Egypten, och
efter erövringen behöll kejsarna denna pro
vins under sin egen kontroll, inte minst för
att behärska transporten av säd till Italien
och huvudstaden samt för att kontrollera de
vinster, som denna handel gav. En beskriv
ning av sädeshandeln finns hos Rostovtzeff i
hans klassiska skildring av romarrikets eko
nomi, som publicerades på 1920-talet.4
	I stort sett har senare forskning anslutit
till denna bild. Importen av säd växelverkade
med att kommersiell sädesodling minskade
i betydelse på den italienska halvön. Istället
fick olivodling och vinodling allt större be
tydelse från senrepubliken, särskilt för stor
godsägare som producerade för marknaden.
I början av imperiebygget motarbetades
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Det mediterrana jordbrukets utbredning i modern tid.
Detalj ur Grigg 1974, s. 4, jämfört med romarrikets välkända utbredning 117 e. Kr.

odling av vin och oliver i provinserna, men
utvecklingen gick inte att hejda. En av de
stora förändringarna av jordbruket i exem
pelvis Gallien blev vinodlingens expansion,
och med tidig kejsartid accepterades detta
faktum och man tillät odling av vin i provin
serna. Detta gav ökad konkurrens, men ny
are forskning betonar att detta inte ledde till
omedelbar nedgång av odlingen i Italien.5
	Imperiets centrum som plats för en re
sursslukande administration – och för en
likaså resursslukande storstadsbefolkning
– samtidigt som landsbygden i centrum allt
mer inriktas mot specialiserad produktion
för avsalu, finns det många paralleller till

i historien. En sådan är det svenska stor
maktsväldet kring Östersjön under 1600talet, vilket liksom romarriket byggdes upp
kring erövring av sädesproducerande pro
vinser, där överskottet styrdes över mot ri
kets centrum. Samtidigt gynnades produk
tion av exportvaror, i Sveriges fall koppar
och andra metaller, vilket gick ut över den
inhemska produktionen av livsmedel.6

Det mediterrana
jordbrukssystemet
Den andra förutsättningen för det romerska
imperiet var ett kärnområde med gemen
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samt jordbrukssystem, det mediterrana.
Imperiet omfattade också andra jordbruks
regioner: i nordväst slättområden, som hade
ett fuktigt men milt atlantklimat, i söder
oas- och nomadområden, i öster Egypten
och delvis Västasiens flodkulturer.
	Det mediterrana jordbruket brukar be
skrivas på ett likartat sätt av forskare, an
tingen de sysslar med antiken, med 1500-talet
eller med 1800-talets och det tidiga 1900talets jordbruk. Denna överensstämmelse
skulle kunna tas till intäkt för en antagen
konstans i Medelhavets jordbrukssystem.
Men även om de ekologiska förutsättning
arna var givna, är det inte självklart hur jord
bruket organiserades. Detta skall jag strax
återkomma till.
	Området karakteriseras av torra heta
somrar och milda, delvis regniga vintrar,
och sädens odlingssäsong sträcker sig från
höst till vår. Landskapsreliefen är ofta ber
gig, sällan med mer än en dagsmarsch från
låglänt slätt till höga bergsområden, vilket
underlättat boskapsvandringar. Det ”typis
ka” jordbruk, som utvecklades ur detta, har
några huvudelement:
• Ett centralt element i det mediterrana
jordbruket är det som agronomer kallar
dry-farming: jordbruk i torra områden
utan bevattning. Jordbearbetningen har
som mål att skapa ett jordtäcke, som inte
avger någon fukt (jämför Anderssons
artikel i denna skrift). Därför används
inte plog utan årder. I detta system har
man också tvåsäde med träda. Under
trädesperioden, från ena årets sommar
fram till nästa års höst, bearbetades jor
den flera gånger mot ogräs för att spara
vatten (och näring) till följande sådd.
• Ett annat huvudelement bestämdes av
bristen på betesmarker, så att mängden
större boskap hölls nere vid ett mini
mum. Nötboskap var huvudsakligen
dragare, och korna utnyttjades inte för
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mjölkning utan för att reproducera drag
kraften. Förutom oxar användes också
åsnor som dragare, och även kor använ
des för lättare arbete. Istället för nöt
spelade den härdiga småboskapen – get
ter och får – en stor roll, och den drevs
till de fuktigare bergsområdena under
den heta sommaren och ner igen på slät�
terna under den kalla vintern. Dessa gav
mejeriprodukter. Columella talar också
om korna enbart som avelsdjur för dra
gare och knyter mejerihantering till små
djuren.
• Jordbruket präglades av en konstant brist
på gödsel, eftersom djurantalet var be
gränsat och djuren ofta befann sig långt
borta från fälten. Detta förhindrar inte
att de romerska agrarförfattarna uppe
håller sig utförligt vid gödslingen och var
väl medvetna om dess betydelse.
• Centralt i jordbrukssystemet vid sidan av
sädesodling och småboskap var perenna
växter, vilka tålde torka och även kunde
växa i sluttningar, främst olivträdet och
vinrankan. Den förstnämnda krävde
långsiktiga investeringar, den sistnämn
da mycket arbete.
Medelhavslandskapet är ofta flerskiktat. På
slätten fanns sädesodling (vete) och djurens
vinterbete. På sluttningarna växte olivträd
och vin. I bergen var djurens sommarbete.
Hushållningen skapade den typiska Med
elhavskosten: vetebröd; olivolja (istället för
smör); get- eller fårost (istället för hårdost
av komjölk) och vin (istället för öl). Kultur
gränserna för dessa produkter ger en grad
vis övergång mellan Sydeuropa och Nord
europa.
	Två beskrivningar, en rörande modern tid
med ett historiskt perspektiv och en röran
de 1500-talet, kan ge en djupare förståelse.
Klassikern om de moderna jordbrukssyste
men är Grigg: The agricultural systems of the
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world, som kom i mitten av 1970-talet. Han
talar visserligen om det mediterrana så, som
det beskrivs ovan, men påpekar att det fanns
stora variationer, och den karta, där han re
dovisar olika jordbruksområden kring Med
elhavet, har 16 symboler för undertyper.7
Fernand Braudel formulerade på 1940talet sin bild av Medelhavet som ett ekolo
giskt system under 1500-talet, och han talar
poetiskt om kampen mellan Atlanten, som
förhärskar under vintern, och Sahara, som
förhärskar under sommaren. Han pekar
på att monsunområdena (i Asien) kombi
nerar värme och väta, medan Medelhavets
säsonger skiljer dem åt, vilket skapar de
nämnda problemen.8 Men Braudel är inte
klimatdeterminist, och han uttrycker detta
på sitt liknelsefyllda språk: ”Människors liv
är reaktioner på de begränsningar och hin
der miljön sätter upp. De kringgår dem, fri
gör sig från dem, för att fastna i andra nät,
som vi historiker mer eller mindre väl kan
rekonstruera.”9 Nästa avsnitt handlar just
om denna föränderlighet, och då inte minst
den antika.

Föränderligt jordbrukssystem under antiken
K.D. White, som skrivit de klassiska verken
om antikt jordbruk, anger samma grund
drag men också några intressanta, och för
det antika Italien specifika, drag. Ett sådant
särdrag är att säd odlades på samma fält som
vin eller oliver. White hänvisar till Columel
la och Plinius.10 Systemet nämns inte hos de
äldsta agrarförfattarna, och sannolikt har
det införts först under republiken och blivit
standard under första århundradet före vår
tideräknings början.11
	Detta system innebar, att man odlade
mellan olivträden eller mellan vinrankor,
som klängde på träd. Columella menade, att
man i denna typ av odling måste ärja dju

pare för att skära av trädens rötter, som an
nars tog fukten, med större oxar och större
plöjningsredskap. (2,2,24; 5,6,11. Jämför även
5,9,7; 5,9,11, samt 1,2,4 om sädesfält utan
träd.) Claudia Fries har i sin stora översikt
av plöjningsredskapens historia menat, att
detta odlingssystem bevarade de lätta ård
ren.12 Det hon med sitt europeiska perspek
tiv kallar lätta årder omfattar alla de red
skap Columella talar om, medan han inom
denna kategori talar om något tyngre årder,
som används på fälten mellan olivträden.
	Också vad gäller växtföljderna framträder
en avvikelse från den mediterrana konstan
sen. Tvåsädet förblev förhärskande i stora
delar av Medelhavsområdet även under ro
mersk tid, men vid sidan av detta började
man i Italien, i intensivt odlade områden,
att utveckla en växtföljd med kvävebindande
växter. Detta var en nyhet som först redovi
sas hos de antika författarna från kejsartid,
och inte minst hos Columella. I sin genom
gång av de antika jordbruksskribenterna
anger Silke Diederich växtföljden som ett
av de tydligaste exemplen på innovations
benägenhet hos agrarförfattare som Plinius
och Columella.13 Columella redovisar detta
system flera gånger. Han skriver själv, att
han talar utförligare om denna typ av växter,
som ger gröngödsling, än vad andra förfat
tare gör. Han talar också om gröngödsling i
samband med att han behandlar olika typer
av gödsel, och han avser då spannmålsod
ling. Även vad gäller foder kommer han in
på detta och ger en växtföljd, som innehåller
ärtor, bönor, vicker och lupiner, i sin beskriv
ning av ängar (2,13.1–4; 2,15,5; 2,17,3–5).14
	Att utvecklade växtföljder var tämligen
vanligt vid denna tid understöds också av
att Vergilius ganska utförligt nämner den
utvecklade växtföljden. En noggrann analys
av texterna visar dessutom, att det skedde en
förfining av tekniken. Även märgling nämns.
Whites slutsats är: ”at the beginning of the
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early Imperial period, the Italian farmer, if
he followed the advice of the textbooks, was
in a position to make a break with the old
fallowing system”.15
	Detta uttalande av White har utnyttjats
av etno-arkeologen Paul Halstead till en
attack på uppfattningen om det mediter
rana jordbrukets begränsningar och stagna
tion. Även Halstead beskriver det ”typiska”
mediterrana jordbruket men framhäver, att
detta infördes gradvis och inte var för evigt.
Polykulturen, med vin och oliver, fick sitt
genombrott i början av det första årtusen
dets före vår tidräknings början. Vandrande
boskapsflockar förutsatte en storskalig bo
skapsskötsel och därmed en marknad. När
han tar upp gröngödslingens betydelse me
nar han, att orsaken till att dessa metoder
senare inte används mera utbrett var brist
på arbetskraft.16
	Det är således intensifieringen i sig, den
ökade produktionen, den ökade markna
den, som skapar underlag för denna utveck
ling av agrartekniken. Det fanns en efter
frågan i Italien, som kunde betala en stor
arbetskraftsåtgång. En följdslutsats blir då,
att romarrikets sammanbrott medförde en
återgång till enklare metoder. Redan White
gjorde denna reflektion och skrev att de ut
vecklade växtföljderna försvann, när man
inte längre behövde vete till städerna.17 För
övrigt var även den modernt inriktade agro
nomen Grigg helt klar över att romarna med
sitt växelbruk nådde en nivå, som sedan inte
överträffades förrän på 1800-talet.18

Gödsling och diken
Även om Columella är mindre utförlig rö
rande sädesodlingen än rörande vinodlingen,
så ger han utförliga beskrivningar. Avsnitten
om olika jordar eller om olika sädesslag och
andra odlingsväxter visar en insikt om det
praktiska. Resonemang om aktiviteter i oli
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ka månfaser bör inte förleda oss att tro, att
Columella var särskilt skrockfull. Han ger
bara uttryck för det gängse i sin tid.19
	I avsnittet om gödsel gör Columella, som
han brukar, en detaljerad uppräkning och
värdering. Högst upp rankas fågelspillning,
därefter människoträck och först på tredje
plats gödsel från andra husdjur. Det står pecus, vilket kan avse nöt, men här avses all bo
skap. Inom denna tredje kategori sätter han
spillning efter åsnorna högst och därefter
den från får, getter och slutligen dragdjur av
nötkreatur (iumentum och armentum). Sämst
anses svingödsel vara (2,14,1–4). White har
i en kommentar visat, att denna låga vär
dering av gödsel från nötkreatur också kan
återfinnas hos de andra lantbruksförfattar
na.20 Varro utesluter helt denna typ av göd
sel, Plinius sätter nötkreatursgödsel strax
ovanför det från dragdjur (iumentum), och
Palladius sätter det på samma nivå som iumentum. White menar att denna låga värde
ring är berättigad, eftersom spillning efter
kor har mindre kväve och fosfor än den från
får och hästar.21 White är mera tveksam till
Columellas låga värdering av svindynga och
anser, att detta kan bero på någon olycklig
erfarenhet, där Columella använt denna typ
av gödsel på jordar den inte lämpar sig för.
	Att det romerska jordbruket tillåtit sig
ha denna låga värdering av gödsel från kor
berodde på att korna inte var särskilt tal
rika, eftersom deras huvudsakliga funktion
var att producera dragare (se ovan om jord
brukssystemet). I vårt nordliga jordbruk var
gödsel från kor viktig helt enkelt därför att
det fanns så stora mängder, inte på grund av
denna gödsels relativt höga kvalité.
	Romarna hade en väl utvecklad vatten
teknik, och deras akvedukter, kanaler och
träskutdikning är ofta lysande ingenjörs
insatser. Det är därför inte överraskande,
att Columella har en utförlig diskussion
om diken, trots att överskott av vatten inte
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utgjorde samma problem för jordbruket i
Medelhavsområdet som i Nordvästeuropa.
Han beskriver hur man ärjer vattenfåror i
åkern (2,8,3), och i samband med att han ta
lar om nyodlingar ges en beskrivning både
av öppna och täckta diken. För täckta diken
rekommenderar han fyllningar med småste
nar eller ris (2,2,9–11). Dikningen kräver stor
skicklighet vid utläggningen för att skapa
ett fall, så att vattnet avleds. Dessa beskriv
ningar ger ett intryck av en högt utvecklad
dikesteknik.22 I Nordvästeuropa kom en be
gynnande dikesteknik först århundradena
senare, under högmedeltiden, och hörde då
samman med en mer utvecklad redskaps
teknik, främst en allmän spridning av järn
spadar.

Arbetsåtgång
En möjlighet till översikt av jordbruket ger
Columellas, för sin tid unika, upplysningar
om arbetsåtgången. De har ibland använts
för beräkningar av arbetsproduktiviteten,
och K.D. White har ett helt appendix om
detta, där han gör jämförelser med moderna
beräkningar av arbetsproduktivitet.23 Detta
blir dock så osäkra räkneoperationer, att re
sultaten tangerar det meningslösa. Jag skall
istället nöja mig med en enklare men säkrare
beräkning, nämligen av olika moments rela
tiva vikt (12,1,1–9).24
	Arbetstiden anges hos Columella för en
rad odlingsväxter, men här har endast för
delningen beräknats för dem, som anges
först: vete, korn och bondböna. Siffrorna
anges i hela procentenheter. Texten hos Co
lumella lyfter fram osäkerheten. Om plöj
ningen utfördes väl behövdes inte harvning
(2,4,2; här anges dock att alternativet var
talrika plöjningar, och arbetstiden kanske
blev densamma). För bondböna anges att
plöjningen tog hälften så lång tid på redan
bearbetad mark, jämfört med om den gjor

des på mark som legat i träda; jag har valt
ett medelvärde eftersom beräkningen ändå
är ungefärlig.
	Ett viktigt resultat av denna samman
ställning är att hackningen tar mycket tid.
Columella anger att man genomförde flera
omgångar hackning efter varandra, och
han nämner ofta hackning i sina beskriv
ningar av åkerbruket (2,10,23; 2,11,8–9; 2,15,5;
2,17,4). Bearbetningen har pågått hela vin
tern. Skörden däremot beräknades av Colu
mella ta relativt liten tid.

Tabell 1. Arbetstid, relativ fördelning i hela
procentenheter för några odlingsväxter enligt
Columella
		
plöjning
harvning
hacka/ogräs
skörd
totalt

vete

korn

bondböna

38
10
38
14

46
15
24
15

20
20
47
13

100%

100%

100%

Jordbearbetning med årder
Svenskan har ett särskilt ord för plöjnings
redskapet utan vändskiva, beroende på att
detta redskap i vårt land fortsatte att vara
i bruk länge. Inte bara substantivet, årder,
utan också verbet, ärja, har bevarats. Detta
är språkligt nära latinets aratrum/aratio,
och för redskapet har engelsk facklitteratur
övertagit svenskans: ard. Den tekniska över
gripande termen för årder och plog är där
emot plöjningsredskap.
Plogen, som skär upp tiltor och vänder
jorden, hör till de fuktigare regionerna i
nordvästra Europa, och möjligen infördes
den redan under romersk tid. Som för flera
andra tekniska nyheter från denna tid dröj
de det stora genombrottet till den medeltida
expansionsperioden.

åkerbrukets teknik hos columella
	Vad gäller årdrets utseende under ro
mersk tid vet vi inte mycket, eftersom texter
na sällan ger detaljerade beskrivningar och
avbildningarna är få. I arkeologiskt material
bevaras endast järnbillen (och i förekom
mande fall risten). Säkerligen har man haft
en vid variation av olika typer. Columella
skiljer mellan lätta årder med små billar och
tyngre årder med större billar (2,2,23–24).
Han talar om både vomer och dentale och
avser billen respektive årdrets spets, på vil
ken billen träddes. Järnbillen var som regel
utformad som en hylsa, vilken kunde träs
på årdrets spets. Jag skall strax utförligare
återvända till järnbillen och sätta in den i ett
större sammanhang.
	Columella ger noggranna beskrivningar
av hur ärjningen gick till, och det är en njut
ning att läsa dessa. Man frågar sig om inte
mannen faktiskt själv har provat att ärja för
att kunna ge dessa detaljerade beskrivningar
(2,2,25–28; 2,4,1–10.) De lyfter fram några av
de centrala principerna för ärjning, och det
är inte egendomligt, att delar av detta i det
närmaste oförändrat kunde citeras av renäs
sansens agrarförfattare.
	Ett problem är att årderspetsen, med
billen, arbetar sig upp ur jorden, om denna
är för hård. Årdret ärjer upp fåror, mellan
dessa bildas ryggar, som enligt Columella på
folkspråket kallades just ”svinrygg”. Liknel
sen görs med den tidens magra svins spetsiga
ryggar. Att svenskan och latinet har samma
liknelse är intressant. Harrison Boyd Ash,
som utgav Columellas första böcker i De re
rustica i engelsk översättning i Loeb-serien,
påpekar i en kommentar till 2,4,8, att Varro
(De re rustica 1,29,3) menar att ”the ridges
between the furrows are called porcae be
cause that soil produces (porricit) the grain”.
Den bland filologer vanligare tolkningen är
att det handlar om en liknelse med svinryg
gen.25 I svenskan finns också beteckningen
”ryggade åkrar”, men det avser fallet när til
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torna på en teg plöjs upp, så att de bildar en
rygg i mitten av tegens längdriktning.
	Columella påpekar, att det var viktigt
att man inte lämnade obearbetade stycken
i jorden, ”balkar”, som detta kallas i Peder
Månssons översättning till fornsvenska.
Detta ord är också belagt dialektalt från
senare tid.26 Det här är ett exempel på att
Columella tar upp problem som följer med
jordbruket i flera hundra år, och därför har
hans text kunnat förbli aktuell så länge.
	Columella påpekar vidare att, när man
skulle ärja andra gången, sådana obearbeta
de jordbitar, balkar, kunde bli hindersamma,
eftersom man då ärjde på tvärs emot första
gången. På sluttningar skulle man ärja snett
mot lutningen, men här skulle man akta sig
för att ärja i samma fåror. Vad Columella
avser är troligen diagonal ärjning, när man
låter fårorna korsas i spetsig vinkel.
	Han skiljer också på att kasta utsädet på
ryggen (eller åsen), lira, eller i fåran, sulcus.
White tolkar detta som en skillnad mellan
bredsådd och radsådd, en tolkning jag stäl
ler mig tveksam till.27 Snarare handlar det
om att fördela sådden så att man utnyttjar
både de torrare ryggarna och den fuktigare
botten på fåran.
	Columella har en kommentar om att den
som arbetade vid årdret skulle vara lång för
att kunna gå rak och hålla i styret (hand
taget) (1,9,3).28 Plinius säger istället att den,
som arbetar med årdret, måste böja sin rygg
för att få en rak fåra, dvs. lägga sin kraft
emot årdret. White menar att detta tyder på
olika höjd på årdret.29 Mot detta kan man
invända, att en man som ärjer sällan kan
marschera rak i ryggen hela tiden bakom,
eller bredvid, redskapet. Ofta måste han
istället häva sig över årdret för att hålla rätt
djup just på grund av att, som Columella på
pekar, årdret tenderar att arbeta sig upp ur
jorden. Därför är skillnaden mellan de båda
beskrivningarna snarast skenbar, och den
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långe mannen måste kröka sin rygg för att
trycka ned årdret. Två typer med olika höjd
på årdrets bakståndare är det troligen inte
fråga om.
	Antalet bearbetningar var viktigt. Att
lägga jorden i träda hade nämligen inte bara
till syfte att jordens bördighet skulle beva
ras. Dess syfte var också att göra det möjligt
att bearbeta jorden för att bli av med ogräs.
Columella rekommenderar tre bearbetning
ar av trädan, och då normalt vår, sommar
och höst. (2,4,3; 2,4,9; 11,2,32; 11,2,46; 11,2,64.
Om enbart två bearbetningar på mager jord
se 2,4,11.)
	Tre bearbetningar av trädan har varit det
normala under hela antiken.30 Även fyra och
fem bearbetningar förekom emellertid. När
tvåsäde infördes under medeltiden i nord
västra Europa förblev, förvisso med en an
nan rytm, även där tre bearbetningar oftast
det normala. Först senare, med början un
der 1500-talet men med full potential under
1700-talet, ökades antalet bearbetningar ra
dikalt.

Järnbillens införande
Columella talar om små och stora billar, och
detta har sin förklaring i en utveckling av
billen, som är den främre spetsen på redska
pet och en av årdrets viktigaste delar.
	De första plöjningsredskapen hade inga
billar, men under början av det första år
tusendet av vår tideräkning införs den sär
skilda träbillen, som gav större stabilitet åt
redskapet (ungefär som en köl). Hos den
äldsta romerske agrarförfattaren, Cato,
nämns fortfarande träbillen som ett alter
nativ för lätta jordar. Eftersom träbillar
snabbt slets ut, ersattes de så småningom
helt av järnbillar. Denna förändring var av
slutad i romarriket århundradet före vår ti
deräknings början (för Columella är detta
en okänd typ). I Nordeuropa ersattes träbil

len först under århundradena fram till mit
ten av första årtusendet av vår tideräkning,
och då först i de nordromerska provinserna.
I Norden skedde detta först under andra
hälften av första årtusendet.31

Vanlig årderbill och vingad bill. Här framgår
dels att billen sattes på som en hylsa, dels hur
billens ”vingar” var utformade.

Men även järnbillen förändrades. En stor
teknisk nyhet var övergången till den vinga
de billen. Den brukar förbises, när man talar
om äldre jordbruksteknik, men den medför
en förbättring av jordbearbetningen. Den
består inte bara av en hylsa, som följer ård
rets spets, utan har också vingar vid sidan
om, så att årdret skär bredare och bearbe
tar mer effektivt. Järnåtgången ökar. Billen
är större och slitaget betydligt större, och
därför är denna typs införande i första hand
beroende av tillgången på järn.
	I de centrala delarna av romarriket slog
den vingade billen igenom omkring vår tide
räknings början och under århundradena
därefter även i provinserna. I Norden hör
den vingade billen till medeltiden eller pe
rioden därefter.32
	I samband med sin detaljerade diskus
sion om de olika billarna har White en vik
tig kommentar om teknikens förändring.
Denna strider delvis mot den uppfattning
han på annat håll framförde som stöd för
Finley (se artikel om jordbruksteknik i hela
romarriket). K.D. White menade, att det
funnits en uppfattning om teknikstagna
tion, men han hävdar, med hänvisning till
billarna (men han inkluderar uttryckligen
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inte bara billarna), att förändringen av var
dagsredskapen visar att detta ”is true only to
a limited extent”.33

Oket
Det är påfallande att Columella, och de
andra romerska agrarförfattarna, inte talar
om hästar för tyngre arbetsuppgifter i jord
bruket. De seldon, som kan fånga upp häs
tens kraft på manke och bog, infördes inte i
Europa förrän under medeltiden. Dock har
man i tidigare forskning underskattat de ro
merska seldonen för häst. Nyare forskning,
inte minst med experimentella försök, har
visat att dragkraften inte främst togs upp av
halsen utan delvis låg på bogen. Hästar kun
de därför dra lättare vagnar.34 Även gall-kor
kunde användas som dragare (6,22,1).
För oxarna diskuterar Columella skillna
den mellan två typer av ok. Han talar i första
hand om par-ok (ett undantag återkommer
jag strax till) för två oxar. Dessa har under
större delen av historien kunnat sorteras in
under två huvudtyper, beroende på var tyng
den lades. Den ena lägger tyngden på man
ken-nacken, dvs. den uppskjutande delen av
nötkreaturets nacke. (Hästar saknar denna
”puckel” på nacken och kan därför inte bära
ok på ryggen.) Den andra typen lägger tyng
den på djurets horn och panna, på så sätt
att oket är tätt sammansurrat vid hornen.
(Hästens ok kan därför aldrig läggas ovanpå
djuret, däremot finns häst-ok som fästs un
der buken. Men andra typer av seldon domi
nerar hästanspänningen.)
	Dessa båda typer kan följas tusentals år
tillbaka och hade länge existerat vid den tid,
då Columella skrev. Möjligen är mank-oket
äldst och tillhör dragteknologins första tid
för fem till sju tusen år sedan. Horn-oket
har dock funnits för åtminstone fyra tusen
år sedan. Hopfen menar, troligen baserad på
bildtolkning, vilket är en svårtolkad källa,
att horn-oket är äldst och från ”Mesopo
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tamien”. Fenton, baserad på arkeologiska
fynd, menar att mank-oket funnits från
åtminstone 2000 f. Kr., och horn-oket från
åtminstone 1400 f. Kr. Benecke, baserad på
nyare arkeologiska fynd, menar att mankoket funnits säkert från 3000-talet f. Kr. och
att slitspår på hornen visar att horn-ok fun
nits från omkring 2000 f. Kr. 35
	När två olika typer existerar så länge sida
vid sida, brukar båda ha för- och nackdelar.
Mank-oket, som ursprungligen fästes runt
halsen, medförde en viss press på denna,
så att djuret inte kunde dra med full kraft,
särskilt vid tyngre arbete. Pann-horn-oket,
som fästes uppe på huvudet, kunde endast
användas på djur med kort hals, eftersom
det tenderade att vrida huvudet uppåt.
	Mank-oket kom senare att förhärska
i större delen av Europa, medan horn-ok
användes i alpområdena, i delar av Frank
rike samt framför allt på Pyreneiska halvön.
(Detta är också orsaken till att horn-oket
idag främst finns kvar i Latinamerika.) En
teknisk nyhet fördelade kraften mellan
horn och manke, genom att mank-oket för
sågs med horntyglar. Då försköts okets läge
längre fram på nacken, ungefär till andra
halskotan. Detta var senare den helt domi
nerande typen i Sverige. När denna nyhet
införts är ännu inte utrett. Troligen har den
införts under medeltid/nyare tid i delar av
Europa.
	En annan teknisk nyhet var, att oket för
sågs med tvärslåar vid sidan om halsen och
ofta även med en sammanbindande tvärslå
under djuren, så att huvudena stack fram
genom ”fyrkanter”. Även denna förändrings
historia är föga utredd, men den ligger troli
gen i huvudsak efter medeltiden.
	En tredje avgörande förändring kom först
under 1800-talet och innebar, att oket i sin
traditionella utformning försvann. Istället
försågs nötkreatur med ”koller”, liknande
dem som användes för hästar, och tyngden
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lades på djurets sidor/bringa istället för på
horn eller manke. Orsaken till att det sak
nas sammanfattande översikter är att häs
tarnas seldon dragit till sig mera forskning
än ox-oken.36
	Därmed kan analysen av Columellas
text börja. Det av honom föredragna oket
är ett utpräglat mank-ok av äldre modell.
Det läggs väl anpassat till cervix, nacken, för
att inte anstränga collum, halsen. På detta
sätt kan djuret lägga sin kraft i nacken och
i pectus, dvs. bröst/bringa, vilket ger större
kraft än i hornen (2,2,22–23). När mannen
som kör oxarna når ändan av fåran, skall han
skjuta fram oket på nacken, dvs. det har le
gat långt bak mot mankens puckel. Avsikten
är att för en stund låta halsen vila (2,2,28). I
nästa stycke står att, när djuret okats av, ox
skötaren skall gnida in det som påverkats av
det nedtill hopbundna, ”substrictos confricet”
(2,3,1). Detta innebär, att oket har varit fäst
med två vidjor eller remmar under de båda
djurens bringor, vilket också förklarar att
Columella menar, att de faktiskt drar med
bringan. Någon koppling till hornen nämns
inte alls. Oxdrivaren skall också massera
ryggen, dorsum, dvs. där oket legat an mot
manken.
	En egendomlighet är att Columella skri
ver, att djuren skall gå högresta med lyfta
huvuden. Från medeltiden och framåt har
däremot mank-oket alltid tvingat djuren att
böja nacken nedåt för att kunna lägga all
kraft i ryggens upphöjning. Uppenbarligen
är detta två olika tekniker, som används vid
anspänning med mank-ok, där den teknik,
som Columella talar om, fångar mer av kraf
ten i bringan.37
	Om horn-oket skriver Columella, att
det används i några provinser men att dess
nackdelar, vilket även andra agrarförfattare
han känner till håller med om, är att det an
stränger halsen, eftersom huvudet dras bak
åt och djuret inte kan utnyttja hela sin kraft.

Men han erkänner också indirekt i alla de
ovan angivna föreskrifterna om hur djuret
skall vårdas, och även i avsnittet om hur de
skall köras in, att även mank-oket har nack
delar, eftersom han utförligt behandlar hur
halsen slits och trycks ihop av mank-oket.
Vilka dessa ”provinser” är säger han inte.
Plinius nämner horn-ok från alpområdet.
Kanske avsåg Columella också den spanska
provins, där han växte upp. Att han hade
erfarenheter av oxar därifrån visas av en
hänvisning till utfordring av oxar i Spanien
(2,10,35). Detta skulle visa på en stark kon
stant i utbredningen av horn-ok från anti
ken till 1800-tal.
	Columella talar faktiskt om ytterligare
en typ av ok, nämligen när han beskriver
hur ungdjur skulle köras in. Där skriver
han att, om man inte drar sig för att göra
ett extra långt ok, med plats för tre djur, så
är detta ett utmärkt sätt att vänja in bång
styriga djur, nämligen genom att sätta dem
mellan två dragare, som redan är inkörda.
Den bångstyrige har då inte kraft att sätta
emot oxspannet, när det drar iväg (6,2,10).
Detta kan först förefalla som ett underligt
påfund, men faktum är att just sådana ok
har funnits fram till sen tid, och då främst i
Spanien men även i delar av Frankrike. De
användes för att köra in otämjda djur. För
utom i etnologiskt material från 1800- och
1900-tal finns de också skriftligt belagda
från 1500-tal och 1600-tal från Spanien.38 De
användes även för kor. Bevarade exemplar är
pann-horn-ok, eftersom de är spanska. Ut
bredningen kan ha förändrat sig, och vi kan
inte vara säkra på att detta omnämnande av
denna säregna ok-typ hos Columella återgår
på hans spanska bakgrund.
	Under de årtusenden som de båda hu
vudtyperna av ok existerade parallellt
inom Europa uppstod flera mellanformer,
exempelvis det nämnda nack-horn-oket
med horntygel, som fanns inte bara i Sve
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Två män hackar, den ena med tvåkloig hacka. De är omgivna av träd, det kan avse odling mellan olivträd. Detalj av golvmosaik från kejsarpalatset i Konstantinopel (Istanbul), slutet av 400-talet e. Kr.

rige utan också i stora delar av centrala och
västra Europa. Diskussionen om de båda
huvudtypernas för- och nackdelar pågick
också genom århundradena, och ett känt
belägg från Sverige finns hos Schering Ro
senhane, som på 1600-talet skrev: ”Thet
plägar ibland åkermän controverteras hwil
ket maner skall wara bättre om oxen drager
med hornan äller adt oket ligger på manken
allena.” Men i ett tillägg framgår att redan
då hade den svenska mellanvarianten med
nack-horn-ok införts. Rosenhane skriver:
”Dåch bruka och såmliga sådane ook och
redskap som ligger oxen både på horn och
manka, så att han måtte dragas med bäg
ges.”39 Peder Månsson följde däremot i sin
översättning från början av 1500-talet helt
Columella och argumenten för mank-ok.40

Handredskap för
jordbearbetning
De flesta forskare, som skriver om romerskt
jordbruk, är överens om handarbetets stora
betydelse och om att detta arbete utfördes
med hackor snarare än med spadar. Hackan
var viktig i arbetet med att söndersmula jor
den, så att inget vatten gick förlorat.41 Colu
mella har ett antal hänvisningar till hackor
i sädesodling, och även för vinodling talar
han om den tvåkloiga hackan som ett uni
versalredskap. Även spaden användes dock.
I 2,2,13 talar han om grävning för att utrota
ogräs. Spaden hade då normalt ett litet blad
helt av järn och var inte den järnskodda spa
de med brett blad, som blev dominerande
i Nordvästeuropa (och i romarrikets norra
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delar redan under senromersk tid; se arti
keln om jordbruksteknik i romarriket).
Flera forskare menar, att de mindre går
darna troligen mera sällan hade dragdjur
och att dessa brukare därför var mer hänvi
sade till handarbete, även om de kunde låna
dragare.42 Att hackbruket var avgörande
även på stora gårdar framgår av Columellas
beräkningar av arbetsåtgång, se ovan. Detta
relativt intensiva handarbete har varit en
viktig del av dry-farming för att hålla undan
ogräset och skapa en svart träda.
	Eftersom hackan var viktig fanns ett stort
antal olika former. Dansken A.G. Drach
man skriver i sin populära, men fortfarande
läsvärda, översikt över antik teknik att inget
redskap uppträder i så många olika former
och har så många ändamål som hackan.43
Visserligen finns, som White noggrant ut
reder, en svårighet i att kombinera namn och
typ, och det kan vara svårt att finna svenska
(eller engelska) namn för en typrikedom,
som vi aldrig haft här. Men bland de olika
typerna finner man exempelvis: bladhacka,
spetshacka, flerkloig hacka (ofta med två
klor), osv.44 Denna rikedom av typer har
inte varit något som funnits från historiens
begynnelse utan är ytterligare ett bevis för
att det romerska jordbrukets hade uppnått
vad Kevin Greene kallar järnålderns första
mognadsfas.45
	Trots järnets stora roll fanns det vissa ty
per av arbeten, där man föredrog träredskap.
Columella menar, att träet vid rensning kun
de ha fördelar, eftersom det minskade risken
för skador (2,10,27). Frayne tolkar detta som
taburegler och från äldre tider kvardröjande
föreställningar om järn.46 Columella talar
i ett annat sammanhang helt klart om ta
buregler kring järn, och denna kraftfulla
metall har varit omgiven magiska föreställ
ningar (11,2,95 om att inte röra åkrarna med
järn kring december-tiden).

Skörderedskap
Columella har bara en kort notis om själva
sädesskörden, men det finns ändå anledning
att dröja vid denna (2,20,3). Han talar om att
många skär av säden på halva höjden, andra
tar bara axen. För dessa två operationer an
ges olika redskap. K.D. White har ett långt
resonemang om redskapet för att skära av
säden, där benämningen falx veruculata är
svårtolkad. Det andra ordet är diminutiv
av veru, som betyder stekspett.47 Jag menar,
att det inte finns någon tvekan om att det är
en skära som avses och att detta framgår av
bestämningen, att de kan vara bågböjda och
att en del är tandade. Skäror nämns också av
de andra författarna, och järnblad är vanliga
i arkeologiska fynd.

Olika typer av bågskäror från Italien,
den understa med
tandad egg.

För den andra arbetsmetoden, att stryka
av axen, nämns två redskap. Det ena, pecten, betyder kam, och arbetsoperationen är
självklar. Men vad avser det andra: mergae?
White har en utförlig diskussion av det halv
dussin belägg som finns, och detta redskap
har varit mycket välkänt. Av Plinius får vi
reda på att redskapet består av två delar och
att axen stryks av.

åkerbrukets teknik hos columella
	Etnologiska belägg ger ledtrådar. White
anför några sentida belägg från Ukraina och
Spanien. Man använde två trästycken, som
sattes samman, för att dra av ax.48 Den fran
ske etnologen François Sigaut har anfört yt
terligare belägg från Spanien. Ett redskap
som kallades ”mesoria” bestod av två käppar,
mellan vilka man strök av säden genom att
slå samman käpparna under axen och dra
uppåt.49 Benämningen falx messoria använ
des dock om skäror av de antika författarna,
och det ansluter till ordet messis för skörd,
vilket har påpekats av White.50 Whites och
Sigauts tolkning av föremålet är säkerligen
riktig.
För kamning av säd anför White ytter
ligare två belägg, från Plinius och Ovidius.
Plinius menade att metoden var särskilt
vanlig i Gallien.51 Sigaut har även här kom
pletterat och visat, att denna metod finns
antropologiskt i enstaka fall från Afrika.52
Han anför även en motsvarande metod som
användes i Österrike på 1800-talet, men då
med järnkam.
	Sigaut utvecklar resonemanget och skri
ver, att skäran bara var ett av flera olika sätt
att skörda säd och att orsaken till att forsk
ningen koncentrerats på denna är, att den
lämnat fynd efter sig (som järnblad) samt
att detta blev det redskap, som kom att do
minera under medeltiden. Sigaut påpekar,
liksom White, att dessa metoder, där säden
ströks av, visar att den kända galliska skör
demaskinen utvecklades ur redan befintliga
metoder.
Förutom de metoder, som Columella
nämner, så talar Plinius om att man kunde
rycka upp säden, och Varro talar om olika
skördetekniker, där han bland annat tycks
antyda små skördeknivar, som hålls i han
den för att skära av axen.53 Sådana skörde
knivar dominerade i stora delar av världen,
innan skäran, så som vi känner den, blev do
minerande. I pre-columbanska Amerika var
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skäran med handtag och böjt blad okänd. I
Kina användes länge små skördeknivar, som
man höll inne i handen och skar av ax för
ax. Detta var särskilt lämpligt, när skörden
mognade ojämnt. Skäran började slå igenom
först under århundradena före vår tideräk
nings början.54
	Kanske kan man anta ett liknande ske
ende som i Kina för Europa. De väl kända
bronsskärorna kan antas ha utgjort en del
av den redskapsmängd, som behövdes för
att skörda. Med järnets införande kom så
småningom skäran, med dess handtag och
särskilda blad, att bli det helt dominerande
redskapet, och det är slutskedet av denna
process som vi ser hos de antika agrarför
fattarna.

Tröskning
Tröskningen skedde utomhus på en trösk
plats, oftast rund och väl anlagd, av det slag
man fortfarande ofta kan se i Medelhavsom
rådet. Trösk-ytan har i alla kulturer varit väl
utformad, oavsett om tröskningen skett in
omhus eller utomhus. Columellas beskriv
ning utgör inget undantag.
	Columella rekommenderar, i sitt avsnitt
om gårdens anläggande, att man i Italiens re
lativt ostadiga väderlek (jämför med Västa
sien eller Nordafrika) bör ha en lada intill
där man kan föra undan säden i händelse av
dåligt väder (1,6,23–24). Själva tröskningen
utfördes genom att man drev djur över sä
den, och då helst hästar med deras hårda
hovar. Man kunde också köra en trösksläde
över. Här nämns två typer, dels en tribulum,
dels en traha. White menar, säkerligen med
rätta, att den senare var en enklare typ av
trösksläde.55 Sannolikt var tribulum tyngre.
Varro beskriver tribulum och påpekar, att
man kilade in små stenar på undersidan för
att effektivisera tröskningen. I dagens arke
ologiska undersökningar har man utvecklat
metoder för att identifiera dessa stenar, vil
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ket i framtiden kommer att ge mer kunska
per om var och hur man tröskade.
	Vid sidan av djurtrampning och tröskslä
dar förekom också handredskap. I avsnittet
om tröskning talar han om att man, när en
bart axen skars av, kunde tröska inomhus
(2,20,4). Säkerligen avses här enbart trösk
käppar; han talar om baculum eller fustis. Ett
särskilt fall gäller bondbönor, som man ute
på tröskplatsen kunde behandla med käp
par eller tjugor, furca. Att tjugor kom till
användning berodde sannolikt på att meto
den med bönorna var att skyffla runt dem
på tröskplatsen samtidigt som man slog ut
bönorna (2,10,12).
	Inget av dessa belägg anger den tvåledade
slagan, som är en betydligt senare uppfinning
i Europa. I Kina användes emellertid den två
ledade slagan redan under Han-dynastin56,
men i Europa har den inte införts förrän un
der medeltiden. White tolkar Columella så,
att tröskkäppar var vanligare hos de fattigare,
som inte hade tillräckligt med boskap.57

Avslutning
Columella skrev, som de andra antika agrar
författarna, med den privata nyttan för ögo
nen. Därigenom skiljer de sig från de ki
nesiska agrarförfattarna, som oftare talar
om statsnyttan och vänder sig till fursten.
Denna skillnad har intresse i sig, men den
skall inte utredas här. Istället skall jag rikta
blicken mot denna nyttoinriktning, som gör
agrarlitteraturen till ett så utmärkt källma
terial rörande jordbrukets praktik. Strävan
tvingade författarna att närma sig prakti
ken. Även om de också hade litterära ambi
tioner, tilläts dessa sällan ta överhanden över
det realistiska. Detta skiljer den romerska
agrarlitteraturen från den grekiska, där det
agrara skymtar fram i litterära texter och i
poesin. I de konkreta nedslag rörande några
detaljer i den agrara tekniken, som gjorts
ovan, visar det sig också att dessa beskriv
ningar hos Columella säkerligen legat nära
en existerande verklighet.

Säden tröskas utomhus av oxar och hästar och övervakas av förmannen längst upp till höger och
godsets ägarinna längst ned till vänster. Tröskplatsen är rund och ligger på godsets gårdsplan.
Romersk golvmosaik från Zliten, Libyen, ca 200 e. Kr. Nu i museet i Tripoli.
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vinet i det romersk a imper iet

Vete, oliver och vin var de tre viktigaste bas

varorna i den romerska kulinariska traditio
nen. Det är således inte förvånande att en
omfattande del av Columellas De re rustica1
ägnades åt frågor som rör vingården och vin
produktionen. Syftet med denna artikel är
att sätta Columellas författande om vin i ett
större samtida sammanhang.
	Vin är en av världens äldsta förädlade
jordbruksprodukter. Till skillnad från and
ra varor har vin fått spela en roll som viktig
mervärdeskapare och inkomstkälla för bön
der genom alla tider. Under mänsklighetens
tidiga historia användes vin till framställ
ning av viktiga mediciner men var även en
ideologisk och rituell symbol. Utvecklingen
av vinifieringen är en av de mest komplexa
förhistoriska jordbruksinnovationerna, ty
det resulterade i en produkt som kunde be
varas över längre perioder och som var lämp
lig för långväga handel. I det romerska im
periet hade vinet en särställning, eftersom
det användes för att byta till sig de slavar,
som behövdes som arbetskraft för godsen,
galärerna, verkstäderna och många andra
viktiga ekonomiska aktiviteter. Vinet var en
inkomstkälla för staten via beskattning av
produktionen och konsumtionen. Vinet var
också en viktig del i Roms dagliga liv som
baslivsmedel, som festdryck och som cere
moniell dryck. Att Lucius Junius Modera
tus Columella ägnade en så stor del av sitt
författarskap åt att samla kunskap om och

diskutera vinproduktion är inte en slump
utan ett uttryck för hur viktigt vinet var som
komponent i den romerska samhällsekono
miska utvecklingen.
Från Transkaukasien, där vitikultu
ren anses ha uppstått, expanderade vinet
söderut mot Mesopotamien och Egypten,
västerut mot Grekland och Italien samt till
dagens Frankrike, Spanien och norra Afri
ka. Utvecklingen av vitikulturen och vin
produktionen genomgick två viktiga faser
fram till första århundradet efter Kristus.
Den första är förståelsen av att druvmusten
förvandlades till alkohol när den fick jäsa.
Den andra är en markant kvalitetsförbätt
ring, där produktens livslängd förlängdes
och alkoholhalten ökades. Båda dessa fa
ser omfattar många små och stora tekniska
framsteg, vilka inträffade över årtusendena
före Columellas levnad. Vinproduktionen
fanns spridd på ett flertal platser, och några
av dessa områden började med vinproduk
tion långt före romarna. Vi kommer här att
försöka återskapa en bild av produktionen
både i Rom och i provinserna.

Utvecklingen av den italiska
vitikulturen
Vin producerades över hela Italien, men det
var viner från Latium och Kampanien som
dominerade vinmarknaden i Rom fram till
Augustus’ regeringstid mellan år 27 f. Kr.
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Karta över vinproduktionen efter information hämtad ur Plinius den äldres Historia Naturalis.

vinet i det romerska imperiet
och 14 e. Kr. Övriga provinser fick lättare
att bedriva handel med Rom efter inträdet
av pax Romana, en fredsperiod som rådde
inom imperiet från år 30 f. Kr. till cirka 180
e. Kr. Under freden införlivades provinserna
i den romerska förvaltningen, bland annat
genom beskattning.2 Något som känneteck
nade det första århundradet efter Kristus är
just en expansion av handeln med vin från
provinserna. Detta omfattade i allra högsta
grad imperiets västliga provinser.
	De flesta vinerna var av enkel karak
tär och innehöll oftast fällningar, men det
fanns också en tydlig differentiering av olika
kvalitetsnivåer. Ett stort antal kvalitetsviner
finns omskrivna bland berättelser från kän
da banketter och av bland andra Plinius den
äldre (14,59–66, 14,73, 14,124). De mest om
skrivna vinerna i Rom producerades i La
tium och Kampanien: ager Falernus, Alba,
Surrentum, Mons Massicus och Cales,3 alla i
dessa provinser samt inom en radie av 150
kilometer intill kustremsan norr om Pom
peji (se kartan nedan).4 En anledning till att
just detta område ansågs producera bättre
viner är att rika romerska medborgare valde
att anlägga stora slavdrivna gods i området.
De hade tillgång till investeringskapital och
kunde bedriva storskalig och för den tiden
modern produktion.
	Den franska arkeologen André Tcher
nia har utifrån Historia naturalis av Plinius
d.ä. delat in de romerska vinerna i tre olika
kategorier:
1. Lokala viner – en typ av primitiva bra
eller dåliga viner som producerades i
mindre kvantiteter avsedda för regional
konsumtion. Detta var den typ av vin
som producerades över hela imperiet och
utgörs troligen huvudsakligen av pro
duktionen för egenkonsumtion.
2. Cru-vinerna producerades av regioner
nas bästa druvor. Kvalitetsvinerna var
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sådana som kunde åldras och som hade
förmåga att klara transporter, vilket var
intimt förknippat med jordmånens kvali
tet.
3. Massproducerade viner av en ordinär
kvalitet för att tillgodose folkets konsum
tionsbehov. Dessa var avsedda för den
regionala marknaden. Dess förekomst
anses bero på närvaron av stora männi
skoskaror och av att de lokala transport
kostnaderna ändå var måttliga.5

Druvor, viner och vinmakare
Tre skriftliga källor utgör ryggraden i vår
kunskap om romerskt vin. Den första för
fattaren var Cato (234–149 f. Kr.), därpå Co
lumella, som detaljerat beskrev hur vin pro
ducerades, och den sista är Plinius d. ä., som
beskriver vinets geografi och ger mycket in
formation om druvsorter och om hur vinet
konsumerades. Plinius levde under samma
tidsperiod som Columella och omkom vid
Vesuvius utbrott år 79 e. Kr. Dessa källor
kompletterar varandra och erbjuder tillsam
mans en fascinerande inblick i den romerska
vinhanteringen. Dagens arkeologer och hi
storiker har också använt sig av analyser av
fresker och antika målningar för att kunna
spåra några av de druvor och andra fruk
ter, som förekom under antiken. Ytterligare
och mer moderna metoder som använts för
att spåra olika sorters druvor kommer från
molekylär arkeologi, där bland annat DNAanalys av pollen har varit viktiga redskap.6
	Det i särklass bästa vinet gjordes på Aminaeum-druvor. Detta vin fick distinkta sär
drag och en mustig ”kropp”, som bara för
bättrades med lagring. Det fanns två slags
Aminaeum och de var vanligt förekommande
i Kampanien, i området kring Vesuvius och
kring Surrentum. En annan kvalitetsdruva
var Nomentanum, som också kallades ”röd
aktiga”, eftersom dess stock var röd. Dessa
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druvor kunde också gå under namnet Rubellana och Faecinia (Columella 3,2,14). En yt
terligare omnämnd druva är den apiska dru
van, som fått sitt namn på grund av att bina
dras till dess blommor. De apiska druvorna
var egentligen två närbesläktade druvor, va
rav den ena mognade tidigt på säsongen och
den andra senare. Därför producerades två
olika sorters viner. Plinius (14,24) uppskat
tade dessa druvor, eftersom de även kunde
växa i något kallare klimat.
	I Pompeji har man till exempel kunnat
dra slutsatsen att de vanligaste druvorna i
området var Colombina purpurea och Vitis
Oleagina. Dessa druvor är föregångare till
moderna druvor, nämligen Piedirosso och
Sciascinoso.7 Annars utgör Columella och
Plinius de främsta samtida skriftliga källor
för att artbestämma antikens druvor. Aminaeum-druvorna verkar enligt beskrivning
arna ha varit den druva som gav det ädlaste
vinet.8
Ytterligare från perioden kända dru
vor var Eugenia, som växte i området kring
Albanerbergen, och Allobrogica, vars egen
skaper beskrivs såsom en kameleonts, efter
som dess vin ändrar smak efter region. Pli
nius lär ha tyckt, att det fanns så många
olika slags druvor, att det var svårt att hålla
reda på alla (14,20). Detta beror på att spon
tanmutationer är mycket vanliga för vin
rankor, vilket ses som orsaken till att det
blev så många olika sorter, när vinrankorna
spreds från Kaukasien till Mesopotamien,
Fenicien, Egypten och senare till Kreta och
Thrakien. I ett senare skede spreds vin
rankor över hela Grekland och nådde Ita
lien cirka 700 f. Kr. samt resten av Europa
cirka 100 f. Kr.9 Flera av dåtidens druvor har
nutida motsvarigheter. Till exempel anses
Argitis vara mycket lik dagens Riesling. Den
stora skillnaden är att vinet, som producera
des på Argitis, var mycket billigt, enkelt och
inte kunde lagras.10

	De bästa vinerna var vita och söta (se av
snittet om vinifieringsprocessen). Det vin
som först figurerar i olika skrifter som det i
särklass bästa vinet i Rom blev berömt år 121
f. Kr. Detta vin hette Falernum. För första
gången blev ett romerskt vin mycket efter
traktat. Enligt prislistor, som återfunnits i
Pompeji, kostade Falernum fyra gånger mer
än övriga viner.11 Falernum var ett mycket
kraftigt vin, med hög alkoholhalt. Efter lag
ring blev det bärnstensgult eller brunaktigt.
Det producerades i gränstrakterna mellan
Latium och Kampanien. Det finns ingen
modern motsvarighet till Falernum. De vi
ner, som idag säljs under detta namn, är av
mycket lägre kvalitet och har inget med ori
ginalet att göra. Den bästa Falernum produ
cerades av en viss Faustus, vars vingård låg
på en sluttning i områdets mittbälte. Andra
viner som ibland kunde mäta sig med Falernum var Massicum och Caecubum, vilka pro
ducerades längs kusten nordväst om Faler
num ”bland popplar och sank mark”.12 Ett
ytterligare kvalitetsvin producerades i Alba,
som ligger strax söder om Rom. Alba-viner
na producerades av Eugenia-druvan, som
ursprungligen härstammar från Grekland.
Dessa viner var ibland halvsöta och ibland
halvtorra och påminner något om dagens
Frascati-viner. På Sorrentohalvön produce
rades Surrentinum, som var ett lätt och nå
got syrligt vin. Enligt vinskribenten Hugh
Johnson gjordes vinet på Aminaeum-druvor
och krävde 20 års lagring. Han liknar Surrentinum vid dagens Gran Caruso-vin, som
klassas som ett kvalitetsvin, med ett pris
som ligger något över genomsnittet.13 Andra
viner av mediumkvalitet var mamertinskt
vin från Messina, praetutiskt från Ancona,
rhaetiskt från Verona och adriatiskt från
Hadria (Plinius 14,60), vars moderna mot
svarighet går under namnet Rosso Piceno.
De vesuvianska vinerna var också vida be
römda. Pompeji var både en viktig marknad,
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en ut- och inskeppningshamn och ett pro
duktionsområde. Klimatet var milt, särskilt
vintrarna, vilket gjorde området idealiskt för
vinproduktion. Johnson drar också parallel
ler mellan Vesuvius och Bordeaux. Sprid
ningen av vitikulturen i Italien tog fart efter
Vesuvius’ utbrott. Många försökte sig på att
fylla det gap, som orsakades av de förlorade
skördarna och förstörda produktionsområ
dena kring Vesuvius’ sluttningar.14
	En annan berömd vinmakare var Acili
us Sthenelus. Han var frigiven slav från ett
område, som ligger nordost om Rom. Hans
vingård inbringade 400.000 sestertier vid
försäljningen, eftersom den var så välskött.
I Sthenelus’ livsverk ingick också skötseln
av en annan gård i samma område, som
ägdes av Remmius Papaemon. Sthenelus’
arbete sågs som särskilt anmärkningsvärt av
Plinius (14,50), eftersom marken som dessa
vingårdar anlades på bestod av gamla mis�
skötta och övergivna gårdar.
	Det råder olika meningar om hur lönsam
vinproduktionen var och när den var som
lönsammast. Under första århundradet
e. Kr. tog emigrationen från Italien fart och
nya affärsmöjligheter bidrog till skapandet
av nya vinområden. Fynden av amforor från
Tarraconensis (norra Spanien) och Narbonensis (sydöstra Frankrike) i Italien stärker
teorin om att italiska viner utsattes från en
ökande konkurrens från utlandet från och
med inträdet av pax Romana.15 Det faktum
att italiska amforor inte har hittats i hamn
staden Ostia för perioden efter andra år
hundradet tolkas av vissa arkeologer som
tecken på detta, men det finns fortfarande
stora kunskapsluckor, vilket gör tillgängliga
bevis svårtolkade.16 Ett ytterligare och vik
tigt källproblem är att importen till och ex
porten från Italien inte enbart skedde genom
hamnen i Ostia. Bland de många hamnstä
der, som bär tydliga spår av vinhandel, finns
Pisa, Genua, Rimini, Ancona, Neapel och
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Messina17, men historikerna har helt enkelt
inte hunnit diskutera vinhandeln till och
från dessa hamnar i samma utsträckning
som handeln till och från Ostia. Trots att
det fortfarande finns stora kunskapsluckor
om omfattningen av handeln och konkur
rensen inom Medelhavsområdet, finns det
ett omfattande arkeologiskt underlag till
gängligt för ändamålet.
	Varför valde människor i Rom att anläg
ga vingårdar? Detta är en fråga som intensivt
har diskuterats av forskarna. Plinius berät
tar (14,50) om den kända romerska läraren
Remmius Palaemon, som sägs ha köpt över
given jordbruksmark och anlagt en vingård
av ren fåfänga. Han sålde sin vingård åtta
år senare för en betydande summa pengar
”medan druvklasarna fortfarande hängde i
vingården”. De besuttna i Rom hade en ne
gativ syn på arbete; lärda människor skulle
istället ägna sig åt författarskap, konst och
politik.18 Från Augustus’ regeringstid och
framåt kan en långsam förändring av pro
duktionens sociala sammansättning skön
jas. Under kejsar Vespasianus expanderade
handeln österut längs Adriatiska havet, som
motsvarar den som sedan tidigare bedrivits
västerut. Marknader öppnades kring Bal
kan och i centrala Donau-området. I väster
var ökningen av vinproduktionen mest dy
namisk på Iberiska halvön, den del av im
periet där Columella föddes. I Kampanien
gjordes försök med ett system som närmast
är att likna med moderna kontraktsodlingar
för att försöka effektivisera produktionen.19

Vinet i de romerska
provinserna – Grekland,
Gallien och Britannia
Den romerska vinproduktionen är i mångt
och mycket ett arv från Grekland. Den
grekiska produktionen var sedan tidigare
mycket omfattande och bedrevs på ett flertal
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öar samt på fastlandet. De grekiska vinerna
var vita och söta. Utan att det fanns en do
kumentation eller förståelse för de faktiska
processerna bakom anledningen till den
korta hållbarheten upptäckte grekerna, att
hållbarheten ökade när druvorna skördades
sent. Idag vet vi att en senare skörd ger en
högre sockerkoncentration, vilket i sin tur
leder till en högre alkoholhalt, som i sin tur
stoppar jäsningen. Genom den förlängda
hållbarheten kunde vinerna lättare trans
porteras och säljas på olika platser kring
Medelhavet. Men grekerna var inte bara ex
portörer. De koloniserade nya områden, där
de etablerade vinproduktion, och bidrog till
en tidig spridning av vitikulturen. Bevis på
detta har funnits i nuvarande Frankrike,
Spanien och södra Italien.
Grekerna bidrog också till en förbättrad
förvaring av vinerna genom att lägga ett lock
av olivolja och kåda på amfororna. Det blev
en tätare slutning av transportamfororna,
som bidrog ytterligare till förlängd hållbar
het.
	De främsta grekiska vinerna producera
des på Chios och Thasos från en mycket li
ten och klen druva. En annan berömd druva
från antika Grekland var Eugenia-druvan.
Denna stock planterades framgångsrikt
kring Alba, där vinet blev av minst lika god
kvalitet som i sin grekiska ursprungsplats
(Plinius 14,25).
	Vinerna från Chios hade en kraftig
smak av kåda, de från Kos hade en mycket
hög syra. På ön Lesbos producerades vinet
ur soltorkade druvor; detta vin gick under
namnet Omphacites. Ett annat vin, vars re
cept återfinns hos Cato, är vinum Graecum.
För detta vin skulle apiska druvor skördas
när de var väl mogna, varpå druvorna skul
le trampas till must och ”två kvadranter”
havsvatten tillsättas (Cato 24). Thasos var
ett av de största produktionsområdena för
export.20 Den grekiska jordbruksproduk

tionen utgjordes huvudsakligen av ett själv
försörjningssystem. Jordbruksproduktio
nen var diversifierad, och när ett överskott
förekom kunde det säljas till marknaden.
Trots de framsteg inom vinproduktion som
grekerna uppnådde var kvaliteten mycket
ojämn. Därför lagstiftade man för att skyd
da konsumenterna mot skrupelfria hand
lare.21 Den tidiga utvecklingen av grekiska
stadsstater såsom Athen, Thebe, Thasos och
Argos skapade incitament för att producera
ett överskott av vin. Under romerskt styre
blev många grekiska viner särskilt populära.
I sina kommentarer om Grekland prisade
Columella Dracontion, en vinstock vars pro
duktion ”kan jämställas i fråga om skördens
storlek till och med med Arcelaca, Balisca
och Biturica, i fråga om vinets kvalitet med
Aminaeum” (3,2,28). De grekiska vinerna
exporterades till hela Medelhavsområdet.
Grekerna drack sitt vin utspätt och kryd
dat med till exempel honung, mynta, krydd
peppar eller andra vanligt förekommande
kryddor. Även saltvatten kunde förekomma
i kombination med andra kryddor. Krydd
ningen avsåg många gånger att enbart smak
sätta och konservera.22
Fenicierna introducerade vin- och oliv
produktionen på Iberiska halvön, kanske re
dan på 700-talet f. Kr., men import av främst
vin pågick parallellt med den egna produk
tionen under flera århundraden. Det finns
mängder av feniciska amforor som bekräftar
detta.23 Den lokala iberiska produktionen
fick dock ett uppsving under romerskt styre.
Stora mängder vin producerades och expor
terades från Turdetania, ett område som lig
ger väster om Cadiz. Men även floden Tajos
dalgång, som numera ligger i Portugal, var
ett betydelsefullt vinområde. Exporten av
vin och dess omfattning har dokumenterats
genom förekomsten av amforor från 100-ta
let f. Kr. ända fram till slutet av 300-talet.24
Amfororna är till stor del kopior av de ro
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merska Dressel 2–4-amfororna (se nedan),
vilka producerats i dåtidens lokala verkstä
der. Romarna medförde ökade kunskaper
om produktion av vin och amforor. Fram
till första århundradet efter Kristus var
hemmamarknaden dominerande för vinet.
Därefter blev export av vin, främst till Rom
men även till Gallien, en viktig inkomstkäl
la för de iberiska vingårdarna.25 Ökningen
av omfattningen av fjärrhandeln medförde
standardisering och ökning av den storska
liga produktionen samt uppkomst av ett an
tal kända kvalitetsområden såsom Llafranc
i Gerona, L’Almadrava i Denia.26 Vitikultu
rens utveckling hade en direkt inverkan på
produktionen av keramik, särskilt under
begynnelsen av den kristna eran. Detta ska
pade en viss ekonomisk spridningseffekt på
den iberiska landsbygden.27
	Några av de druvor som förekom på den
Iberiska halvön var Biturica och Balisca, som
även kallades för Coccolobis av lokalbefolk
ningen. Genom Columella vet vi att dessa
druvor ansågs ge ett vin av hög kvalitet. Det
tålde att åldras och ”kommer till och med
till någon sorts finhet med åren” (3,2,19).
	Ägarstrukturen var mycket mer varierad
vad angår gårdsstorlek och kapitaliserings
grad. Kolonisationsmönstret av den Iberis
ka halvön satte sin prägel på ägandemönster
och gårdsstrukturer. Många romerska ve
teraner tilldelades mark där, men även mer
framstående invånare erbjöds möjlighet att
kolonisera mark som en belöning för diverse
tjänster. Små, medelstora och stora gårdar
skapades. Något som skilde invånarna på
Iberiska halvön från andra delar av imperiet
var att en stor del hade tjänat den romerska
staten och hade en privilegierad ställning.
Ägarna till de stora godsen utgjorde en
del av den romerska eliten, vilket gav för
måner som flitigt användes i etableringen
av vinhandeln mellan den Iberiska halvön
och Rom.28
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Gallien var den i särklass viktigaste vin
marknaden utanför Italien. Vid den romers
ka erövringen av Gallien hade kelterna en
etablerad konsumtion, som omgärdades av
myter och ceremonier.29 Greker och fenicier
var de första att föra med sig vin och etablera
vingårdar i Gallien30. Det finns ett omfattan
de bevismaterial som talar för att konsum
tionen av vin hade fått ett starkt fäste under
100-talet e. Kr.31, medan produktionen där
emot är mycket mindre studerad. Ett viktigt
bevis för att vin producerades i Gallien var
att kejsar Domitianus (81–96 e. Kr.) förbjöd
vinproduktion i provinserna, eftersom det
konkurrerade med den romerska exporten.
De tidigaste beskrivningarna av vinproduk
tion i Gallien har daterats till andra århund
radet e. Kr.32 Men Columella själv gav oss be
vis för att vinproduktion förekom i Gallien.
I slutet av fjärde boken skrev han: ”Jag skall
härnäst presentera vinodlingen hos bön
derna i provinserna och dessutom skötseln
av sådana vingårdar som stöds av träd, hos
oss och i Gallien” (4,33,6). I ett annat avsnitt,
där han beskriver rikbärande vinstockar, sä
ger han: ”Den ena av dessa större, som invå
narna i Gallien kallar Marcus, ger ett med
elmåttigt vin, och den andra, som de kallar
Longa och även Cana, ger ett orent vin och
inte så mycket som den vid första anblicken
utlovar genom antalet klasar” (3,2,25).
	I Britannien etablerades vingårdar efter
den romerska erövringen år 43, men huruvi
da detta var lyckat ur produktions- och kvali
tetssynpunkt råder det delade meningar om.
Ett citat av den samtida historikern Tacitus
antyder att klimatet var olämpligt för odling
av druvor.33 Romersk vinproduktion i Eng
land bekräftas genom utgrävningar av sex
vingårdar belägna i Linconshire, Northants,
Cambridgeshire och Buckinghamshire. De
metoder som användes med utgrävda diken
och analysen av pollenprover bekräftar, att
det rör sig om tidig romersk produktion.34
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De uppgrävda vingårdarna ligger på samma
latitud som Champagne, och det är känt att
klimatet i England var varmare under Co
lumellas tid. Därför är det troligt att en viss
produktion kan ha förekommit. Några av de
svårigheter denna produktion kan ha mött
kan härledas från Columellas beskrivningar
av anpassning och härdning av vinrankor i
nya regioner. De vinrankor, som hade an
passat sig till den romerska vinproduktio
nen, var de som trivdes i medelhavsklimatet
och det var just dessa som med båt fördes till
Britannien. En anpassning till andra bredd
grader och annorlunda luftfuktighet skulle
ha inneburit en lång anpassningsperiod, och
dessutom skulle det även då ha krävts syste
matisk fuktbekämpning genom till exempel
eldning ute på vingården, men dessa meto
der verkar inte ha varit kända under den pe
rioden.
	I Mellanöstern producerades också vin.
Några områden var Negev-regionen sydost
om Gaza och Elusa. Dessa regioner hade i
likhet med kustremsorna och bergsslutt
ningarna i Judéen och Syrien producerat vi
ner långt innan romarna anlände. Men de
fynd som gjorts av tidiga pressar antyder,
att produktionsmängden inte var så omfat
tande och att målgruppen för den färdiga
produkten var städerna i grannskapet.35

Handeln med vin
Handeln med vin var mycket omfattande
under hela antiken. Få livsmedel kunde få en
sådan ställning, eftersom förvaringsmetoder
för andra livsmedel var mycket begränsade.36
Vinexport diskuteras i ett flertal samtida lit
terära skrifter samt i en del av den dåtida kor
respondens, som ännu finns bevarad. Bevis
för handelns omfattning återfinns i alla de
arkeologiska utgrävningar, där vinamforor
har hittats. Källmaterialet för handelns om
fattning norrut mot Gallien och Germanien

efter år 14 f. Kr. försämras av att trätunnor
infördes för vintransporter och förvaring.
Det är viktigt att klargöra att, även om de
arkeologiska utgrävningar som genomförts
ger underlag för en omfattande kartläggning
av vinhandeln i hela imperiet med samtliga
dess provinser, så har forskarna bara hunnit
påbörja denna diskussion. Den existerande
litteraturen omfattar således enbart några
av de dåtida handelsmönster och det är des
sa som återges i denna artikel.
	Två relevanta handelsflöden kan skönjas
utifrån den akademiska diskussionen. Det
första flödet gick från den italiska landsbyg
den till de urbana centra, där Rom utgjorde
den i särklass största marknaden. Till Rom
anlände vin och andra matvaror landvägen
och sjövägen genom hamnstaden Ostia.
Det andra flödet är export till och import
från provinserna. Garum, oliver och olivolja,
grekiska kvalitetsviner37, ädla metaller, järn
malm och slavar anlände sjövägen till Ostia,
Puteoli, Pompeji och andra hamnar. Främst
vin och i mindre utsträckning andra varor
lämnade Italiens utskeppningshamnar på
sin väg västerut fram till vår tideräknings
början och österut under slutet av första år
hundradet e. Kr..38
Flödet av varor från landsbygden till sta
den Rom ökade kraftigt mellan perioden
200 f. Kr. till 200 e. Kr.39 Det finns flera
olika orsaker till denna dramatiska föränd
ring. Den första orsaken är att användning
av pengar som betalningsmedel blev lite van
ligare, vilket omfattade mellan tio och tju
go procent av den romerska befolkningen.
Detta är blygsamt, om vi tänker i moderna
termer, men i den dåtida ekonomin hade
en ökad användning av pengar en dynamisk
effekt på handeln. Den andra orsaken är att
förändrade konsumtionsmönster uppstod,
när mängden statliga anställda, soldater
och administratörer erhöll sin lön i pengar.
Dessa måste spendera delar av eller hela sin
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Omlasting av en amfora. Golvmosaik från Piazzale delle Corporazioni, Ostia.
Slutet av 100-talet e. Kr.

inkomst på mat och dryck. En genomsnitt
lig skattning av antalet soldater under första
seklet e. Kr. pekar på 240 000 konstant an
ställda inom armén.40
	En tredje faktor är att den skatt på jord
bruk och handel, som romarna extraherade
från provinserna, tvingade fram ett ekono
miskt överskott. Detta skapade ökade inci
tament för att bedriva handel. En ytterligare
drivkraft är den snabba urbaniseringen un
der perioden, som medförde att större ska
ror invånare inte själva kunde producera allt
vad de konsumerade. Antalet människor
sysselsatta i yrken utanför jordbruket, till
exempel handlare, agenter, skeppare och
bankirer ökade.41
	Av särskild vikt för organiseringen av
de geopolitiska livsmedelsrelationerna i
det romerska riket var handeln med Gal

lien. Forskningen om de dåtida handelsrut
terna och omfattningen av handeln bygger
nästan uteslutande på amfora-fynd längs
medelhavskusten och floder. Den domine
rande romerskproducerade amforan går un
der benämningen Dressel 1. Några särskilt
stora fyndplatser av Dressel 1 är Chálon, där
24 000 amforor grävdes upp ur floden Saô
nes botten och en beräkning visar, att det
fortfarande återstår mellan 200 000 och
500 000 amforor på samma plats. De ri
kaste utgrävningarna finns i Toulouse och
Vieille-Toulouse. Där sägs det förekomma
så många intakta amforor, att de nästan för
hindrar brukning av jorden.42 Amfororna är
många gånger stämplade. Dessa stämplar
anger precis som dagens vinetiketter var vi
net producerades, ibland vem som produce
rade det och vad det var för kvalitet. Stämp
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larna kan ha använts som information till
återförsäljare, konsumenter eller som grund
för beskattning.
Förekomsten av Dressel 1a och 1b är som
mest frekvent för perioden mellan år 200
f. Kr till cirka 15 f. Kr. Produktionen av Dressel 1-amforan ersattes till viss del med pro
duktion av Dressel 2–4. Dessa förekommer
dock inte i utgrävningar i Frankrike i sam
ma utsträckning som Dressel 1. Någon gång
kring Kristi födelse började amforor från
Iberiska halvön att dyka upp, och vid slutet
av Augustus’ regeringsperiod började amfo
ror att produceras i Gallien.43 Skiftet från
Dressel 1 till Dressel 2-4 beror troligtvis på att
en Dressel 1 vägde cirka 25 kg och hade en ka
pacitet av 0,88 liter per kg, medan en Dressel 2–4 endast vägde 12–16 kg och hade en
kapacitet av 1,09–2,04 liter/kg.44 Detta har
i viss utsträckning använts som argument
för Roms minskade betydelse i handeln mot
Gallien. Argumenten bör dock tas med en
nypa salt. Införandet av trätunnor för förva
ring och transport av vin någon gång kring
Kristi födelse gör att amforor som bevisning
för handelns omfattning och intensitet blir
mindre pålitliga.
	Det fanns två viktiga och kända vinhan
delsrutter. Den första från Narbonne via
Toulouse till Bordeaux längs floden Garon
ne ut mot Atlanten runt franska näset och
vidare mot Britannien och den andra längs
floden Rhône upp till Mosel.45
	Enligt den franska arkeologen Tchernias
beräkningar ökade vinexporten från Italien
till Gallien från cirka 200 f. Kr. Exporten
nådde troligtvis sin höjdpunkt under mit
ten av 100-talet f. Kr. Enligt Tchernia tyder
amforafynden på en export omfattande cir
ka 40 000 amforor per år. Detta motsvarar
en årlig export av tio miljoner liter vin.46
	Det var främst gallerna själva, som var
konsumenter av det romerska vinet. Det
finns många berättelser om hur alkoholi

serade dessa vildar ansågs vara. Något som
romarna föraktade var att gallerna drack
sitt vin outspätt och inte blandat med vat
ten, som civiliserade människor gjorde. De
amforor som hittats finns spridda i både ur
bana och rurala områden, i gruvområden
samt längs transportvägar. För gallerna var
vinet en prestigevara, som förmedlade makt
åt den som kunde hålla sig med vin. Vin
användes också i den agonistiska gåvocere
monin mellan stamledare, den s.k. potlach.
Detta var en mycket viktig tradition som
utvecklades bland kelterna i Gallien och på
Irland. Under en period ansågs en vingåva
lika prestigefylld som en av guld och silver.
Under perioden mellan 200 f. Kr. och Kristi
födelse användes vin också som ett alterna
tivt betalningsmedel i en framväxande mo
netär ekonomi.47
	I Gallien byttes vinet mot fem olika va
ror, nämligen järn och koppar, slavar, samt i
mindre utsträckning rökta skinkor och ull.
Utbytet mot järn, som anses vara en mycket
viktig vara, kan dateras tidigast till år 60
f. Kr. Mängder av amforor har hittats i gru
vor vid sluttningarna av Montagne Noire.
Andra gruvor innehållande silver och kop
par startade först i början av andra århund
radet e. Kr. Tchernia föreslår att gruvdriften
sköttes av gallerna själva. Detta antagande
baseras på att det var den modell som ro
marna använde sig av i Makedonien. Om
detta stämmer, är det den inhemska befolk
ningen som har varit målgruppen för vin
exporten till gruvorna.48
	Tchernia anser att behovet av slavar var
den viktigaste drivkraften till vinexporten.
Han uppskattade att 10–15 procent av Ita
liens 300 000 slavar var av galliskt ursprung.
Endast en fjärdedel av dessa slavar beräk
nas ha ersatts genom reproduktion. För
att upprätthålla antalet slavar behövdes en
import av 15 000 slavar för varje krigsfritt
år. Kostnaden för slavarna är en omtvistad
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fråga. Enligt Tchernia kostade en slav köpt
i Herculaneum cirka 60 vinamforor, medan
priset i Gallien var väsentligt mycket lägre.
En bidragande orsak var att vingåvor värde
rades högt i den keltiska traditionen. En så
dan gåva ansågs ge makt och tvingade den
som erhållit den att gengälda i något lika
högt värderat. Denna tradition utnyttjades
av romarna i deras strävan att tillskansa sig
slavar så billigt som möjligt.49
	Britannien var en av de mindre provins
marknaderna. Där är förekomsten av am
foror typ Dressel 1 inte lika omfattande el
ler frekventa.50 Möjligen utbyttes vinet mot
tenn, som är den vara som man säkert vet
hämtades från Britannien.
	Vinhandeln mot Gallien, som har doku
menteras efter Augustus’ styre, är mycket
svårare att uppskatta på grund av övergången
till trätunnor. Rent generellt tycks det dock
finnas visst konsensus om att Roms och Ita
liens dominans som vinexportör avtog nå
gon gång efter den kristna tideräkningens
början. Strömmen av vin från Italien vän
de helt och kom därefter att domineras av
vinfrakter till Italien från år 200 e. Kr. och
framgent. Den produktion, som etablera
des på iberiska halvön, tog fart men också
i Gallien anses vinproduktionen ha ökat.
År 89 e. Kr. utfärdades ett påbud av kejsar
Domitianus, där produktionen av vin i pro
vinserna förbjöds, och detta gällde i allra
högsta grad Gallien. Men förbudet fungera
de mindre bra och från andra århundradet
uppgavs alla försök att förhindra vinproduk
tion utanför Italien.
	Den stora handelsexpansion, som skedde
främst under perioden fram till Augustus’
styre, sammanfaller tidsmässigt med de
slavdrivna godsens framväxt och övergång
en från självförsörjning till en viss strävan
efter vinstskapande. Vinhandeln fick en
ledande roll i att försörja Rom med slavar
betskraft. Därmed måste slutsatsen dras att
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vinhandeln bidrog till säkrandet av en vik
tig grundbult i den romerska samhällsupp
byggnaden och dess ekonomiska system.

Vinproduktionen
Vinproduktion består av två delar, vitikulturen, odlingen av druvor, och vinifiering,
processen där druvorna omvandlas till vin.
Genom att läsa Columellas böcker kan man
få ett allmänt intryck av att den romerska
vinproduktionen var genomtänkt och väl
organiserad. De flesta viktiga innovatio
nerna utvecklades dock inte av romarna,
men dokumentationen av den existerande
kunskapen, främst genom Columellas verk,
utgjorde ett viktigt bidrag till bevarandet
och spridningen av vinproduktionens ädla
konst. Det är svårt att dra paralleller mel
lan dagens och antikens vinproduktion,
eftersom de tekniska och resursmässiga för
utsättningarna är så olika. De biologiska
och naturliga kemiska processerna är dock
desamma då som nu.

Plantskolan
Dagens vingårdar bedriver plantskola för att
kunna ersätta gamla stockar, som inte läng
re producerar den mängd de förväntas ge. Vi
har en god kännedom om olika slags druvor,
deras särskilda egenskaper och tålighets
grad. Om någon sjukdom skulle spridas och
beståndet behöva ersättas, kan certifierade
och patenterade rankor inköpas med exakt
de egenskaper vi önskar. Vanligtvis köper
dagens vingårdsägare ympkvistar att ympas
in i vinstockarna för att kunna starta pro
duktionen redan året efter ympning.51
	Under antiken hade plantskolan en
mycket större betydelse än idag. För att
överhuvudtaget kunna anlägga en vingård
var bonden tvungen att börja med plant
skola. Vitikulturen var dessutom mycket
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mer experimentell. För att lyckas med od
lingarna var bönderna tvungna att pröva sig
fram (Columella 3,5–8).
Plantskolans arbete uppdelades i två hu
vuduppgifter. Den första var att identifiera
de vinrankor, som trivdes i den klimatzon
och den jordmån som fanns där gården var
belägen. Sticklingarna sattes direkt i marken
på den plats där vingården skulle anläggas.
Den andra uppgiften var att från de plantor,
som klarat sig, välja ut dem som gav en frukt
som ansågs lämplig för vinproduktion. Co
lumella rekommenderade särskilt vinrank
or som gav stora och söta bär. Dessa ansågs
kunna ge en särskilt god kvalitet (3,1–2). De
valda plantorna skulle sedan märkas med en
blandning av ockra och vinäger, en färg som
höll för regn.

Vingården
Antikens villaträdgårdar i städerna kunde
innehålla stora vingårdar. Ibland fanns vin
försäljning i direkt anslutning till vingården,
ibland såldes vinerna till upphandlare eller
till närliggande tavernor.
	Vinrankorna skulle enligt Columella
planteras med fem eller sex fots avstånd
(3,13), och det absolut minsta avståndet var
tre fot. Avståndet mellan varje rad skulle
vara större, om bonden avsåg att sköta vin
gården med plog, och trängre, om han avsåg
att använda tvåkloiga hackor. Vinrankorna
bands upp på vertikala käppar av rör eller
vidjor. Detta skiljer sig inte särskilt mycket
från dagens sätt att binda upp vinrankor.
Columella beskriver tre olika sätt att binda
upp vinrankorna. De kunde planteras mel
lan olika träd och tillåtas klättra på träden
(5,6), de kunde bindas upp på störar (5,5,16)
eller de kunde krypa längs marken (5,5,1719). Odlarna tog hänsyn till vingårdens geo
grafiska läge för bestämning av druvsort,
kvalitet samt uppbindningssystem.

	Klimatet är en av de viktigaste förut
sättningarna för en vingård. I det romerska
imperiet varierade klimatet från torrt och
mycket varmt såsom i Spanien och Nord
afrika, vilket föranledde en skörd i augusti
månad, till det mildare och något fuktigare
klimatet i Italien, där skörden ägde rum un
der september. För att uppnå en balanserad
mognad av druvorna krävs ett samspel mel
lan fukt och värme, vilket gör att druvor i
högre grad än andra medelhavsfrukter krä
ver en noggrann övervakning.52

Uppbindningssystemet
Uppbindningen av vinrankorna är central i
vingården, eftersom den bidrar till att skapa
de optimala förutsättningarna för skörd ge
nom att förhindra skadlig fuktighet och bi
dra till en optimering av fotosyntesen. Det
påverkar vilka verktyg som kan användas.
Kort sagt bidrar uppbindningssystemet till
en produktivitetsoptimering. I en modern
vingård är spaljeringssystemen också viktiga
ur ergonomisk synpunkt.
	Vinrankan är ur uppbindningssynpunkt
en mycket anpassningsbar planta. Columella
beskriver fem olika slags spaljeringssystem.
Dessa presenteras inte som ett förslag, utan
snarare som en beskrivning av existerande
uppbindningssätt:
1.	Det första alternativet är att låta vin
rankan sprida sig längs marken utan
någon uppbindning (4,2,2; 5,5,17). Vitis
prostrata kan misstänkas ha förekom
mit på bondgårdar med knappa resurser.
Myndigheterna förkastade detta system
eftersom det producerade en mycket stor
mängd druvor men av mycket dålig kva
litet. Druvorna kunde dessutom lätt bli
föda för möss och andra skadedjur.53
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2. Vitis capitata heter det andra alternati
vet (5,5,7–15). Detta system kunde se ut
på lite olika sätt, det kännetecknas av att
grenarna organiseras så att de ser ut som
ett huvud.54

3. Vitis iugata är ett system där vinrankan
stöds på en stör eller ett kors (4,16,2–
4,20,5). Korsen kunde sättas ner med
sådant avstånd, att varje ranka stod för
sig, eller tätare, så att vinrankorna vävdes
ihop. Detta system är mycket likt dagens
spaljeringssystem i delar av Italien.55

4. Pergula, eller pergola, användes både för
att producera ätbara druvor och vinpro
ducerande druvor (3,9,2; 11,2,32). Pergolan
ger ett mycket vackert landskap men är
mindre effektiv vid vinproduktion. Det
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var mycket vanligt att pergolan användes
för att skapa uterum i de romerska stä
dernas förnäma villor. Det är idag inte så
vanligt att pergolan används i kommersi
ell produktion, men där den förekommer
avser man främst produktion av bords
druvor.56
Det femte systemet Columella anger är
de så kallade arbusta-rankorna, som man
lät klättra på höga, levande träd. Almar
och popplar ansågs vara lämpliga för dessa
rankor (5,6; Plinius 14,10). Skördearbetet på
dessa höga träd var riskfyllt, och därför anli
tades främst tillfällig arbetskraft för uppgif
ten. I anställningskontraktet krävdes enligt
Plinius en överenskommelse om ersättning
för begravning och grav.
	Vid anläggandet av vingården kunde
plantorna sättas i enkla planteringshål, få
ror eller i ett system som hette pastinatio.
Det sistnämnda såg ut som en skyttegrav,
där dränering och djup luftning av hela om
rådet anordnades. Pastinatio ansågs vara det
bästa systemet och det ansågs som nödvän
digt i områden med lerjord. Det är troligt
att detta system var väsentligt mycket dy
rare, och det användes därför inte överallt.
Avståndet mellan vinrankorna varierade i
förhållande till det utplanteringsystem som
användes.57
	Columella rekommenderade beskärning
under våren, där klimatet var kallt, och på
hösten, där klimatet var varmt (4,10,3), samt
bortskärning av sommarrötterna på hösten,
närmare bestämt efter 15 oktober men före
vintern (4,8,1).
För olika sysslor, som omfattade tagande av
sticklingar, beskärning, rensning och skörd,
användes en halvrundad kniv, som liknar en
miniatyrskära. Knivens design (Columella
4,25) var praktiskt taget oförändrat fram
till 1800-talets slut.58 Alla de redskap, som
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användes vid skörden, måste produceras på
gården. Flätning av korgar var en sådan vik
tig aktivitet, som utfördes under den period
då vingården vilade.
Landskapsbilden av vingården fylld av
arbetare, som med var sin korg skördar dru
vor, skiljer sig inte så mycket över tiden. Vi
skall däremot inte underskatta omfattning
en av denna och andra understödjande syss

vindruvorna till vinifieringsanläggningen.
Ytterligare kringsysslor var produktion
och rengöring av jäskar, dolia, och av amfo
ror (Cato 2). Ibland kunde dessa produceras
lokalt, ibland inte.
	Skörden för de bästa vinerna skedde sent
på säsongen, då druvorna skulle vara väl
mogna.59 Men ett försök att sprida skörden
genom plantering av olika slags druvor efter

Vinterarbete i vingården. Detalj av golvmosaik från Cherchel, Algeriet,
mitten av 200-talet e. Kr. Arkeologiska museet i Cherchel.

lor, som under antiken var av största vikt,
som upptog resurser i form av insatsvaror
och arbetskraft och som pågick under hela
året parallellt med andra uppgifter. En jäm
förelse över tiden antyder hur mycket enk
lare många arbetsuppgifter har blivit. Idag
kan vingårdsägaren utan omsvep köpa fär
diga korgar och köpa in eller leasa de plast
behållare, som används för att transportera

strävades. Vingården under antiken produ
cerade inte enbart vindruvor. Andra basva
ror för egen konsumtion var ännu viktigare,
och detta gäller särskilt vete, som utgjorde
fundamentet i det romerska kosthållet. Ve
tet måste produceras inte endast för vingår
dens ägare utan också för arbetare och slavar.
	Antalet slavar och säsongsarbetare va
rierade förstås med gårdens storlek. Enligt

vinet i det romerska imperiet
Cato (11) behövdes 16 personer för att sköta
det löpande arbetet i en vingård, som upp
gick till 100 iugera (25 hektar). Den fasta
arbetskraften bestod av en arbetsledare, en
hushållerska, tio arbetare, en kusk, en åsne
skötare, en pilträdsarbetare och en svina
herde. Dessutom behövdes ytterligare arbe
tare för att utföra skördearbetet. Columella
har tyvärr inga referenser till behovet av ar
betskraft och dess sammansättning60, men
den tekniska utvecklingen var så långsam
att vi kan anta att förhållandena inte för
ändrades nämnvärt mellan Catos och Co
lumellas tid.

Bevattningen
När vinrankorna har rotats på sin växtplats,
kan stockarna normalt klara sig utan bevatt
ning i medelhavsområdet under sommar
halvåret. Vinstockar har mycket djupa röt
ter, och för att det skall bli ett bra vin är det i
våra dagar ett vedertaget faktum att ju mind
re näring och mindre bevattning som till
förs, desto bättre blir frukten. Men när ut
plantering från plantskolan till växtplatsen
skedde, var det nödvändigt att vattna regel
bundet, tills rankorna rotat sig. Behovet av
bevattning varierar självklart med markens
fuktighetsgrad och läge, och det går inte att
utläsa vilket som var det vanligaste läget för
vingårdar ur Columella eller av andra be
skrivningar av vingårdar under perioden.
Oavsett hur det har varit måste vi utgå ifrån
att bevattning behövdes under anläggningen
av vingården. Columella hjälper oss däremot
inte att förstå, hur bevattning gick till, efter
som han helt utesluter det från sina böcker.
Ett bevattningssystem, som dateras till det
romerska riket, baseras på bevattningska
naler och fåror.61 Detta låter trovärdigt, när
det gäller andra grödor som kräver bevatt
ning, men för vinstockar varade behovet av
bevattning en eller ett par växtsäsonger. Det
är mycket troligt att bevattningen vid detta
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enda tillfälle sköttes manuellt, och det är
svårt att tro att en större investering gjordes
för denna enda gång.

	Vinifieringsprocessen
Vinifieringsprocessen är tämligen väldoku
menterad, och de metoder som användes
med låga trampkar och den vertikala vin
pressen levde vidare ända in i våra dagar.62
	Druvorna plockades och bars in i korgar,
där de ställdes på led i ett utrymme som
kallades för tabulata. Druvornas egen tyngd
fick utföra den första pressen. Denna första
must användes för att producera det abso
lut bästa vinet, det som av romarna kallades
för lixivium mustum eller protropum. Dessa
viner var uteslutande vita, eftersom de en
dast hade en mycket kortvarig kontakt med
druvskalet, och därför var huvuddelen av de
romerska kvalitetsvinerna vita.
	Druvorna fördes därefter till trampkvar
nen (forum vinarium), där arbetare gick fram
och tillbaka och krossade druvorna med sin
tyngd. För att kunna hålla balansen fick ar
betarna ibland hålla i varandra eller i en tak
balk.
	Musten rann längs en stenkanal till en
tillfällig behållare. En kanna fälldes ner i
denna tillfälliga behållare för att samla upp
rester av bottensatsen. Musten överfördes
därefter via ett lerrör till en av två djupare
behållare, som hade ett tvådelat avlagrings
system (lacus musti). Varje lacus bestod av
en stor behållare uthuggen i berggrunden
med ett djupare hål i mitten, där ytterli
gare bottensediment kunde insamlas. Var
je omgång must tappades senare i ett stort
jäsningskar, dolium, där jäsningsprocessen
kunde äga rum. Behandlingen i vinpressen
medgav således en viss filtrering. Det bästa
vinet utvanns alltid av den första pressen,
viner av sämre kvaliteter producerades av
andra eller tredje pressen.63
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	När druvorna hade pressats, lades res
terna i en cylinderformad kalkstensbehål
lare, som fanns i mitten av trampkaret. Ver
tikalt i denna cylinder placerades en stor
träskruv, som rördes runt, varvid ytterligare
must kunde utvinnas. Detta utgjorde tredje
pressomgången från samma druvor, kalla
des för mustum tortivum och var av mycket
sämre kvalitet. Men efter ett par månaders
lagring och kryddning med rosmarin kunde
det användas som medicin.64
	Av pressresterna producerades det som
ansågs vara slavarnas vin, nämligen lora.
Denna dryck gav troligtvis ett mycket medio
kert och tämligen alkoholbefriat intryck. Av
de lora- recept som finns bevarade65 framgår
att drycken gjordes på pressrester, vinäger,
kokt koncentrerad must och havsvatten.66
Lora var troligtvis en viktig del av slavarnas
kaloriintag. Ett ytterligare användningsom
råde för pressrester var djurfoder och göd
sel. Det fanns inga standardstorlekar för
vinpressar, utan pressens kapacitet tycks ha
varit direkt relaterad till gårdens storlek.67
	När musten hade tappats i dolium kunde
själva jäsningen ta vid. Det fanns olika stor
lekar på dolium. Vanligtvis grävdes dessa
delvis ner i syfte att bevara temperaturen.
Efter slutförd jäsning tappades vinet och för
varades i amforor, vilka täpptes till med oliv
olja, textilkorkar eller annat som man hade
till hands. Både Columella (4,21,5; 4,21,10;
12,26,1) och Plinius (14,133–135) men även
andra författare visar en förståelse för att nå
got påverkade vinet så att detta förändrades.
Att jäsningen beror på bakterier upptäcktes
av Louis Pasteur först under andra hälften
av 1800-talet. Enligt beskrivningarna tycks
den största svårigheten ha varit att få stopp
på jäsningen. Den grekiska upptäckten om
kopplingen mellan sen skörd, hög sockerhalt
och längre hållbarhet bidrog till att ett an
tal kvalitetsviner kunde produceras. Håll
barhetstiden för de flesta vinerna var dock

inte så lång. Även om man lyckades få stopp
på den första jäsningen kunde den malolak
tiska jäsningen, den naturliga efterjäsning
som alla viner genomgår, ta vid och förstöra
vinerna, när vinkällaren värmdes upp under
nästkommande vår.68 Dennas orsaker inte
blev kända förrän på 1900-talet.
	Vinet kunde produceras i fyra färger, näm
ligen två sorters rött, sanguineus och niger, vitt
och brunt. Detta var en utveckling i förhål
lande till den grekiska produktionen, som
endast hade kunnat producera tre färger.69

Konsumtionen
Vin utgjorde, tillsammans med vete och oli
ver, grunden i den romerska kosten. Detta
beror givetvis på att dessa var de viktigaste
jordbruksvarorna i hela Medelhavsområdet,
men vinet var också viktigt eftersom det
spelade en central roll i såväl religiösa som
sekulära aktiviteter.
	Under tidigare historiska perioder hade
vinet i huvudsak varit en ingrediens i den
religiösa kulturen och en statussymbol för
de härskande klasserna. När vinproduktion
etablerades i nuvarande Grekland, genom
gick vinet dock en demokratiseringsprocess
och slutprodukten blev för första gången till
gänglig för alla. De grekiska dryckesvanorna
anammades och fick en vidare utveckling i
Rom.70 Den grekiske fertilitets- och vin
guden Dionysos omvandlades till Bacchus,
och trots att Bacchusfesterna förbjöds av
rädsla för folkliga konspirationer, var Bac
chus alltjämt mycket populär under Colu
mellas tid. Statyer och fresker föreställan
de Bacchus har hittats i många trädgårdar
och hus under arkeologiska utgrävningar.71
I dessa framställs Bacchus oftast i vingår
den, men också som en erotisk figur.
	Ordet vin var under antiken benämningen
på flera olika produkter, vars gemensamma
grund utgjordes av det som vi idag känner

vinet i det romerska imperiet
som vin. Detta framgår med all tydlighet,
när vi studerar konsumtionen. Columella
(12,20–42), men också många andra antika
författare, beskrev kryddning av viner i sina
verk. Vi vet också att det ansågs barbariskt
att inte späda ut vinet med vatten. Kvalite
terna varierade kraftigt och också priserna.
Romarnas fria arbetare kunde med all säker
het inte konsumera vin som en normal del
av den dagliga dieten. De konsumerade
sannolikt något av de många drycker som
baserades på vin, och en av de viktigaste
vindryckerna var posca. Denna gjordes på
surt vin72 blandat med vatten. Även armén
hade posca, och inte vin, som dryck i de dag
liga ransonerna. Vin tillhandahölls enbart
vid sjukdom eller skada. Det fanns flera an
ledningar till valet av armédryck: det orsa
kade inte berusning, vilket i sig är ett viktigt
skäl, men kostnaden måste också ha spelat
en viktig roll. Ytterligare anledning var att
alkoholhaltiga drycker ansågs säkrare än
vatten.73
	Men kan vi säga något om hur vinerna
smakade? Eller vilka preferenser som ro
marna hade under Columellas tid? Ett pro
blem är att det ordförråd, som användes
för att beskriva vinerna och smakerna, var
betydligt mer begränsat än vad det är idag.
Exempel på beskrivningar av viner finner vi
i Plinius’ Historia naturalis (14,53–5474):
Homeros uppger att Maroneum-vinet
skall blandas med tjugo gånger så mycket
vatten. Även nu har denna sort kvar sin
kraft i samma provins [Thrakien] och sin
oövervinnerliga oböjlighet. Mucianus,
tre gånger konsul, har sett att av dem
som numera produceras i den trakten
man brukar blanda varje sextarius med
åtta sextarii vatten och att den är mörk
till färgen, väldoftande och fetare med
stigande ålder.
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I texten nedan (14,55) beskriver Plinius en
mycket berömd årgång (121 f Kr):
År 633 av vår stads historia var det varmt
och soligt – man säger att frukten ko
kades fram till mognad – och viner från
det året håller sig fortfarande, ungefär
tvåhundra år senare, men har omvand
lats till att se ut som sträv honung – även
detta hör till naturen hos åldrande vin –
och kan inte drickas ensamma eller göras
njutbara med vatten, då deras bitterhet
inte går att bryta.
Det är omöjligt att återge fullständiga
smaker och preferenser. Men med hjälp
av Plinius d.ä. kan vi lista ut att kvaliteten
bedömdes utifrån sötma och styrka. Lag
rat vin ansågs också smaka bättre. De mest
berömda vinerna var starka och söta, och
de var också vita. Men huvuddelen av det
vin som konsumerades var rött; ibland be
skrivs det som brunt. Detta kan vi utläsa ur
produktionsprocessen, eftersom skalrester
och stjälkar tilläts följa med i jäskaret.

Hur och var
drack romarna sitt vin?
Konsumtionen var kraftigt socialt diffe
rentierad. Rika medborgare hade råd att
konsumera de dyra årgångsvinerna eller
de berömda importerade kvalitetsvinerna,
medan de flesta andra fick nöja sig med bil
ligare sorters vin eller posca. En annan viktig
differentiering var att kvinnlig konsumtion
inte sågs med blida ögon. De moraliska krav,
som ställdes på kvinnan, var mycket högre
än på män, och detta gällde särskilt rätten
att konsumera vin. Om en kvinna drack vin
kunde hon bli bestraffad, slagen eller till
och med dödad. En man hade rätt att be
straffa sin fru och att begära skilsmässa från
en kvinna som drack vin. Det finns otaliga
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exempel i litteraturen på kvinnor, som mist
livet för att de druckit vin.75 Plinius berättar
(14,89–90) om Egnatius Maetenus’ hustru,
som klubbades ihjäl av sin make, eftersom
hon hade druckit vin ur en stor kanna. En
annan kvinna lär ha fått svälta ihjäl, efter
som hon hade brutit upp en låda som inne
höll nycklarna till vinkällaren. Han citerar
även Cato, som säger att den romerska man
nen kysser sin hustru för att känna efter om
hon har druckit vin. Plinius’ kommentarer
visar en mörk sida av ett samhälle, där kvin
norna inte har samma värde som männen. Å
andra sidan kunde männen berusa sig utan
några risker för repressalier. Vin dracks till
lunch, på de offentliga baden, till middagen,
på banketterna och på de många barerna.76
Det är därför inte förvånande att de upp
gifter, som finns om vinkonsumtion, anger
en mycket mindre del för kvinnor än för
män. Dessa genusskillnader i konsumtions
mönstren är ett av de främsta särdragen av
romerskt vinkonsumtion.
	Vi vet en hel del om att kvalitetsviner
konsumerades av Roms besuttna vid olika
banketter och festligheter. Men även i de
härskande klassernas vardag ingick vin som
en ingrediens i samtliga måltider. I den mån
ientaculum (frukost) intogs, bestod den av
bröd, vin, oliver och ost. Även prandium
(lunchen) och kvällsmålet cena innehöll vin.
Hur det var i det vanliga romerska hushållet
vet vi däremot mindre om, men det är rim
ligt att anta att billigare viner, eller drycker
baserade på vin, ingick i den dagliga dieten.
En stor kunskapslucka finns gällande de
allra fattigastes konsumtionsmönster. Fat
tigdomen var mycket utbredd och misären
är något som vi enbart kan försöka förestäl
la oss. Att anta att alla människor intog tre
måltider om dagen och att alla romare drack
vin varje dag är en grov överdrift. Vi får utgå
från att de tillgängliga beskrivningarna en
bart omfattar delar befolkningen. En hel del

vin konsumerades i offentliga lokaler, såsom
vinhus och badhus. I Pompeji har arkeolo
gerna grävt upp över 150 kända, ganska enk
la, vinstugor, värdshus och restauranger.77
Eftersom befolkningen enligt olika beräk
ningar endast uppgick till mellan 8 000 och
20 000 invånare, kan man vid första anblick
en luras att tro, att detta beror på ett vidlyf
tigt leverne. Dessa restauranger var emeller

Vinservering. Månadsmosaik symboliserande
oktober från romersk villa i Argos. Ca 500 e. Kr.

tid nödvändiga, eftersom ett stort antal av
städernas invånare saknade möjligheter att
laga varm mat i sina trånga bostäder. Hy
resvärdar förbjöd ofta matlagning på grund
av brandrisken.78 Dessa lunchrestauranger
serverade enklare måltider, såsom nötter,
torkade frukter, skinka och bröd i kombi
nation med vin. Servering av varma rätter
förekom också men var oftast förbjuden av
myndigheterna. Skälet som angavs var att

vinet i det romerska imperiet
lyx skulle förbjudas. Ytterligare en förkla
ring kan vara att myndigheterna fruktade,
att politiska möten skulle hållas på krogar.
I Pompeji förekom vinstugor över hela sta
den, vid handelsplatserna och vid badhusen
ända ut till stadens utkant, där de kunde
ligga vägg i vägg med olika gravmonument.
	Även i hamnstaden Ostia har arkeolo
giska utgrävningar visat att små servering
ar var mycket vanligt förekommande. Till
skillnad mot Pompeji visade ett stort antal
av de utgrävda serveringarna att de sakna
de spis, vilket kan vara en indikation på att
vinstugorna där var mer inriktade på att ser
vera vin i kombination med kalla smårätter
och annat som inte krävde uppvärmning.
Detta kan bero på att Ostia bevakades nog
grannare än andra städer, vilket gjorde att
förbudet mot servering av varm mat inte
kunde frångås.79
	En intressant sekulär ceremoni, som de
härskande klasserna ägnade sig åt, var con
vivium. Detta var en utveckling av det gre
kiska symposium, där grupper av män sam
lades för att diskutera olika teman, dricka
vin och underhållas. När ett convivium hölls
i Rom kunde även kvinnor få delta. Detta
var mycket debatterat, särskilt gällande gif
ta kvinnors deltagande, eftersom alkohol
ansågs ge kvinnan en benägenhet att vara
otrogen.80

Hur mycket vin drack
romarna?
En av de få beräkningar, som anger hur
mycket vin som konsumerades dagligen i
Rom, har tagits fram av Flemming. Enligt
hans beräkningar konsumerade manliga
tonåringar och vuxna kvinnor 1,6 dl vin per
person och dag och vuxna män 8 dl vin per
person och dag. Flemming anger inget ex
akt årtal, och han bortser från det kvinnliga
konsumtionsförbudet och från att benäm
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ningen vin avsåg flera olika varor med varie
rande alkoholinnehåll. Detta gör att uppgif
terna kan anses vara diffusa, osäkra och bör
inte tolkas som något annat än en mycket
grov skattning bland många andra.81
Flera författare bekräftar, att Roms vin
konsumtion var mycket hög, och vissa häv
dar att romarna drack mycket mer vin än vad
vi gör idag.. Halten alkohol i det som konsu
merades var kanske inte högre, vinet blanda
des ut och kunde ibland innehålla betydligt
mer vatten än vin82, och den ursprungliga al
koholhalten i vinet var ofta mycket lägre än
idag.83 Vinet var säkerligen också en viktig
kalorikälla i antika Rom.
	Vinet var en viktig ingrediens också i
slavarnas kost. Kvaliteten och mängden va
rierade säkerligen med vilket värde varje en
skild slav hade. Att försöka gissa hur mycket
som konsumerades av Roms hundratusen
tals slavar är en omöjlig uppgift. Men vad vi
med säkerhet vet är att slavarna huvudsak
ligen konsumerade lora, som framställdes
ur pressresterna och som troligtvis var en
medioker och tämligen alkoholfri produkt.
	Vi kommer förmodligen aldrig att kunna
ge fullständiga svar på frågor om konsum
tionens omfattning, men vinets roll i medel
havskosten och kulturen lever kvar ännu
idag.

Columellas gåva
till eftervärlden
När Columella skrev De re rustica, utförde
han en kulturhistorisk gärning, som han
själv säkert inte förstod proportionerna av.
Genom sina anvisningar om vingårdens
skötsel gav han också en målande beskriv
ning av den antika vingården. Hans kun
skaper levde vidare och användes i Europas
vingårdar ända fram till 1800-talet, då phyl
loxera-epidemin förstörde stora delar av de
europeiska vingårdarna och tvingade fram
en modernisering av vinnäringen.

ulrica söderlind
oliver och olivolja
under antiken

Inledning

Columella har i sitt verk De re rustica anvis

ningar om hur han ansåg att olivodling skulle
gå till. Han ger praktiska råd om plantering,
ympning, beskärning, när oliven borde skör
das, hur sjuka träd togs om hand och vilka
oliver som fanns (5,8–9). Till detta kommer
även råd om hur olivoljan utvanns samt om
olika slags kryddning och inläggning av de
skördade oliverna (12,49–54). Texten kom
mer att behandla olivens ursprung, utbred
ning och dess betydelse under antiken.

Olivens utbredning, ursprung
och symbolvärde
Den kultiverade oliven bär det latinska
namnet Olea Europaea och har sin utbred
ning i Medelhavsområdet.1 Mest troligt
härstammar det kultiverade olivträdet från
den vilda Olea Chrysophylla.2 Morfologiska
undersökningar har visat att det är möjligt
att göra skillnader mellan den vilda och od
lade oliven i området. Den vilda oliven kan
särskiljas från den odlade genom kärnornas
form men inte genom deras storlek. Genom
att följa den odlade olivens utbredning i om
rådet går det även att åskådliggöra demogra
fiska förflyttningar. Dessa kan härledas till
brytningstiden mellan stenålder (chalco
lithicum) och bronsålder i området. En vä
sentlig skillnad finns mellan den vilda och
den odlade oliven. Den förstnämnda inne
håller små mängder olja, medan den kultive

rade producerar en betydligt större mängd.3
Olea Europaea kännetecknas av elliptiska
blad, som växer bilateralt på samma nivå på
trädets grenar. Bladen är grågröna till fär
gen på den övre halvan och har en silveraktig
färg på den undre. Blommorna är små och
vita, frukten är en stenfrukt av olika stor
lek.4 Olivträdet är en av de äldsta fruktbä
rande trädsorterna som människan känner
till. Mycket tidigt hade trädet med sin frukt
en framträdande roll i samhällena.
	Det är svårt att fastställa exakt var den
första odlingen av kultiverade olivträd upp
stod, och det råder oenighet bland forskarna
i denna fråga. Dock visar arkeologiska fynd
att det funnits kultiverade olivträd hos den
befolkning som levde i södra Kaukasus och
i de västra delarna av det iranska kärnom
rådet ca 6000 f. Kr. De äldsta historiska be
läggen för handel med olivolja är i dagsläget
Hammurabis lag, som normalt dateras till
cirka 1700 f. Kr., samt ett antal papyrusrul
lar från Egypten med liknande innehåll,
som dateras till ca 2300 f. Kr.5 Andra fors
kare anser att det kultiverade olivträdet har
sitt ursprung i de nordvästra regionerna av
Medelhavsområdet.6 Ytterligare andra me
nar att det har sitt ursprung i Syrien och
Palestina och att det finns en kvistig variant
(som dock inte namnges), som eventuellt kan
härledas till Kreta. Odlingen av olivträd på
Kreta kan dateras tillbaka till ca 2500 f. Kr.
Under utgrävningar har det framkommit

oliver och olivolja under antiken
olivförråd från de tidigaste minoerna, och
det har även påträffats kärnor och olivpres
sar i Palaikastro.7 En del forskare menar att
det först var olivoljan, som spred sig i Medel
havsområdet tack vare maritima förbindel
ser, och att även trädet spred sig i området,
när en handel med denna vara fanns.8 När
olivträdet och utvinnandet av olivolja hade
fått fäste, ersatte den de tidigare oljeprodu
cerande växterna såsom sesam och rädisa
för att nämna några. Under arkeologiska
grävningar av palatset på Knossos har det
framkommit ett stort antal förrådskärl
(pithoi) i palatsets förråd, vilket ger en indi
kator på oljans betydelse och värde. Det fö
refaller att olivolja var en av de största kom
ponenterna i palatsets förmögenhet och att
export av denna bör ha utgjort större delen
av statsinkomsterna.9 Oliver och deras olja
förekommer även i räkenskaper från bland
annat Knossos tillsammans med spann
mål och fikon. Räkenskaperna, som utgörs
av plattor med Linear B-skrift, är indelade
i följande grupper: dagliga ransoner, skörd
och religiösa offer samt en post med övrigt.10
Vad posten övrigt står för har inte gått att
utreda. Oavsett detta visar räkenskaperna,
att oliven hade ett flertal användningsområ
det i samhället mycket tidigt och att den var
ett dyrbart livsmedel. Annars hade den inte
tagits upp i räkenskaperna.
	Att oliven ingick i det religiösa livet som
bland annat offer indikerar även det den
stora betydelse, som oliven tillskrevs. Män
niskan har genom historien i sin tros- eller
religionsutövning offrat det, som haft stor
betydelse för henne. Detta är inget specifikt
för samhället på Kreta. Egypterna trodde
att gudinna Isis lärde människan att odla
olivträd och grekerna förflyttade denna
uppfattning till gudinna Pallas Athena. Hos
romarna var olivträdet helgat till Minerva.
Romarna följde således en gammal tradi
tion, när de helgade trädet till en av sina gu
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dar. I det religiösa livet och dess tillämpning
tillskrevs oliven helighet och rening. Inom
det romerska imperiet rådde en uppfatt
ning om att Roms grundare Romulus och
Remus var födda under ett olivträd. Denna
uppfattning var ett arv från grekerna, som
menade att tvillingarna Artemis och Apollo
också var det. Detta genererade en allmän
uppfattning att de människor, som föddes
under ett olivträd, var bärare av ett gudom
ligt släktskap.11 Hur många av samhällets
invånare som de facto föddes utomhus på
detta vis skall här låtas vara osagt, men den
allmänna uppfattningen visar vilket starkt
symbolvärde olivträdet hade. Det religiösa
livet och dess utövning var djup rotat och
var ingenting som man tog lätt på. Det star
ka grepp, som de religiösa ritualerna hade,
kan även exemplifieras med att grekerna
endast lät jungfrur eller män som levde ett
avhållsamt liv smörja en avliden med oliv
olja innan begravningscermonien. Gesten
symboliserade ljus och renhet och skyddade
den avlidne från det mörker, som rådde i un
derjorden. Utöver de religiösa egenskaperna
tillskrev även oliven och olivträdet enbart
goda egenskaper som till exempel fred, fer
tilitet, styrka, seger och ära. Jungfruolja an
vändes även inom medicinen och ansågs vara
bra mot bland annat frossa och mask.12
	Oliver kom att bli ett av baslivsmedlen
tillsammans med vin och spannmål i den
dagliga livsmedelskonsumtionen och jord
bruket under antiken.13 Spannmål och vin
var dock de livsmedel av de tre, som kunde
odlas i hela Medelhavsområdet. Odlingsom
rådena för olivträden/lundarna hade en viss
inskränkning. Olivträden behöver en torr
årstid för att oliverna skall få möjlighet att
utveckla olja och en sval vinter för att mogna,
och träden tål inte frost och trivs inte på en
höjd över 800 meter över havet. I den norra
regionen av Medelhavsområdet följer odling
en av träden kustlinjen och förekommer säl
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lan inåt landet, med undantag för Italien och
Spanien. På Balkan finns inte olivodlingar
längre norrut än vid de makedonska slätter
na. I Italien växer de längs foten av centrala
Alperna men inte högre eller längre norrut
än Venezia. I Spanien når odlingarna den
södra kanten av centrala Cordillera och går
in i Ebrodalen. De naturliga geografiska be
gränsningarna för olivträd indikerar att för
den befolkning, som inte levde nära kusten
eller i floddalarna under antiken, var olivol
jan en importprodukt och något som de var
tvungna att byta sig till eller betala för.14

inte var tillräcklig. Caesar utfärdade edikt,
där det krävdes en årlig betalning av tre mil
joner liter olivolja till Rom i skatt från Numi
dien. Tacitus fäste stor vikt vid olivoljepro
duktionen, först och främst i det som idag är
norra Afrika. I Tunisien planterades en stor
mängd träd för att få de nomadiserade stam
marna att bli bofasta och för att få dem att
ägna sig åt odling. Olivoljan, som blev resul
tatet, skeppades sedan till Rom och utgjorde
en stor del av den årliga förbrukningen i sta
den.15 Olivolja nämns även frekvent i bibeln,
och arkeologiska undersökningar har påvisat
att en handel och industri för olivolja fanns
under biblisk tid.16 Tillverkningen av olivolja
är således mycket gammal i samhällena runt
Medelhavsområdet.

Anläggande av olivodling,
skörd och oljetillverkning

Olivträd- och vinplantering runt lantgård.
Mosaik från Tabarka, Tunisien, 300-talet e. Kr.
Bardomuseet i Tunis.

	Inte enbart de minoiska kretensarna vär
desatte oliven och dess olja högt. Solon som
var lagstiftare i Athen i början av 500-ta
let f. Kr skrev lagar, som skulle skydda och
reglera olivodlingarna. När olivträdet nåd
de Italien kom det att uppskattas mycket
snabbt, och med romarnas förkärlek för
odling och trädgårdsarbete började de att
producera dels själva oliven men även oljor
av olika kvaliteter. Trots detta importerades
stora mängder olja, eftersom åtgången var
stor och den inhemska olivoljeproduktionen

Hos grekerna var odlingen av oliver inte lika
stor som odlingen av spannmål och vin. An
ledningarna var flera. Dels var träden dyra,
dels tävlade olivträden med spannmål och
vin om bra odlingsmark. Därtill kom att
den första skörden kom tidigast fem år efter
anläggandet, varefter odlarna fick en skörd
vartannat år, samt att förädlingen av oliven
till olja var komplicerad och kostsam. I stort
var det ett riskfyllt och långsiktigt företag
att våga sig på olivodling. Utöver detta till
kom faktorer som osäkra väderförhållanden
och yttre störningar som till exempel krig,
som kunde ödelägga en nystartad odling.
Förekomsten av olivodling för eget och kom
mersiellt bruk förefaller ha varit mer utbrett
hos romarna än hos grekerna. En olivbonde
kunde till en början inte livnära sig på den
nysatta odlingen utan var tvungen att även
arbeta med andra grödor eller arbeten för
att få ekonomin att fungera. Sädesodlingar
och olivodlingar var dock de vanligaste grö
dorna hos bönderna i Italien. Hos Columel

oliver och olivolja under antiken
la framkommer det tydligt, vilket arbete det
låg bakom att anlägga en olivodling och hur
lång tid det tog, innan den första skörden
kunde förväntas. Han börjar med plantsko
lor för de späda olivträden (5,9,1–11), där de
fick växa till sig innan de planterades ut i od
lingarna eller lundarna, och anger därefter
vilken vård de sedan behövde för att hållas
friska och fria från skadedjur (5,9,12–18).17
	Det är mycket tydligt hos Columella att
de bönder, som vågade sig på att anlägga en
odling av oliver, inte gjorde det för sin egen
räkning utan för kommande generationer.
Det är därför anmärkningsvärt att oliven
som gröda fick en sådan stor marknadsan
del inom odlingslandskapet hos romarna.
	Innan skörden var det viktigt att skaffa
fram ett stort brännvedsförråd, stegar, flä
tade korgar om tre och tio skäppor, säckar,
rep av vass eller espartogräs, järnskopor,
lock, stora och små svampar, krukor och säv
mattor (12,52,8). Dessa verktyg skulle finnas
i stora kvantiteter eftersom de gick sönder
under arbetets gång och fanns de inte till
hands stannade arbetet upp eller i värsta
fall måste det avbrytas vilket medförde stör
ningar i produktionen och ekonomin.
	Oliver skördades för hand (12,52,9), och
anledningen till detta var att de unga kvis
tarna var bräckliga och oliverna ömtåliga.
Endast frukter av samma storlek och mog
nadsgrad kunde skördas samtidigt. Detta
faktum gör att plockarna var tvungna att
gå tillbaka till samma träd och skörda vid
flera tillfällen. Detta krävde även att arbe
tarna måste vara skickliga och rutinerade.
När oliverna hade plockats av och fångats
upp på marken i stora tygskynken sortera
des de efter storlek, mognadsgrad och kva
lité beroende på om de skulle användas till
olja eller inläggning. Skulle olja tillverkas
placerades oliverna så att de blev varma, men
de fick inte komma i jäsning.18 Utvinning
av oljan ur oliven kan delas in i tre stadier:
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krossning, pressning och separation av oljan
från vatten.19 Efter att oliverna blivit varma
krossades de med kärna och skal, olivpastan
rördes sedan med ett spadformigt redskap
tills blandningen blev helt mjuk och smetig.
Därefter skulle massan pressas så att oljan
kunde utvinnas. Oljan utvanns genom fle
ra pressningar, desto fler pressningar desto
sämre kvalité på oljan. Romarna var mycket
förtjusta i oljan som tillverkades av gröna
omogna oliver, detta gav oljan en något bit
ter smak.20
	Den äldsta kända tekniken (som genom
arkeologiska utgrävningar kan dateras till
stenåldern) för att utvinna olivolja var med
hjälp av stenmortlar, som var sfäriska el
ler koniska till formen. Oliverna krossades
i dessa mortlar med bara fötterna (i likhet
med druvor för vintillverkning).21 Längre
fram krossades oliverna för hand med en
mortelstöt. Den tekniska utvecklingen fort
satte över tiden, och oliverna hälldes se
nare i ett öppet kar, där de krossades med
hjälp av en stor kvarnsten som drogs runt

Catos olivkvarn.
Trapetum.

Columellas olivkvarn.
Mola olearia.

(trapetum). De romerska oljepressarna var
av denna modell. Hur krossningen gick till
var beroende av oljetillverkarens ekonomi.
Fanns det råd, sköttes den av slavar eller av
en eller flera åsnor, som användes till att dra
kvarnstenen runt tills oliverna var krossade.
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Fanns inte ekonomiska medel till slavar el
ler åsnor hjälpte den egna hustrun till. När
oliverna sedan skulle pressas flyttades mas
san, som delats upp i mindre mängder eller
kvantiteter, till pressen. I likhet med utveck
lingen av hur oliverna krossades genomgick
även pressningsprocessen en liknande ut
veckling. Det tidigaste tillvägagångssättet

en olja av andra klass och ordinär olja. Vät
skan, som erhölls efter pressning av oliverna,
motsvarade ca 60 % av den vikt av plockade
oliver som lades i pressen. Av dessa 60 % är
ca 40 % vatten och andra substanser, de åter
stående 20 % är olja. I Grekland utvanns ca
ett kilo olja av fyra–sex kilo skördade oliver.
Separationen av vattnet och oljan direkt

Två slavar vrider spakarna till en olje- eller vinpress med skruvanordning.
Romersk relief från Aquileia, 100- eller 200-talet e. Kr. Museet i Aquileia.

att pressa ur oljan var att ha ett sluttande
golv som stod i förbindelse med ett kar
som var belägget under golvet. Oljan rann
då ner i uppsamlingskaret. Med tiden blev
det allt vanligare att använda sig av vågpres
sar. Fresker som avbildar sådana pressar har
påträffats i Pompeji, vilket visar att det var
denna typ som användes vid oljeframställ
ningen i det romerska riket. Ur den första
pressningen kom oljan av bästa kvalité, och
ytterligare två pressningar av massan gav

efter pressningen var avgörande för oljans
kvalité, eftersom kontakt med luften snart
ledde till att blandningen började jäsa. Det
fanns en rad olika metoder att separera de
två vätskorna åt. Om vätskan tilläts att stå
en stund i uppsamlingskaret, kom oljan,
som var lättare än vattnet, att flyta upp och
lägga sig på ytan. Ett sätt att lyfta upp olja
var att skumma av ytan med händerna eller
med hjälp av en slev. En annan metod var att
släppa ut vattnet ur karet genom en sil el

oliver och olivolja under antiken
ler gallerförsett hål i botten av karet. Denna
typ av kar användes på Cypern under den
hellenistiska eran. Även en tredje metod an
vändes, där den flytande oljan förflyttades
till ett sidoställt kar genom en öppning från
kanten på det kar, som blandningen ham
nat i efter pressningen. Dessa kar var såle
des sammankopplade vid kanten. Samtliga
metoder för separering av oljan och vattnet
gav en produkt som var i behov av ytterligare
en rening. Oljan hälldes över i speciella kärl,
som hade en botten med en fördjupning, där
de kvarvarande orenligheterna samlade sig.
När oljan klarnat, hälldes den över i amforor
för förvaring eller för vidare transport.22
	Om en dags skörd av oliver var så stor, att
den inte kunde tas om hand i kvarnen eller
pressen på en gång, var det viktigt att ha ett
bra lagringsutrymme för oliverna. Columel
la rekommenderar (12,52,3) att denna lokal
skulle vara en typ av mindre spannmålslada
med ett upphöjt golv. Ladan skulle även vara
utrustad med ett flertal små bås. Antalet bås
var beroende av kvantiteten på de skördade
oliverna. Det var viktigt att hålla dagskör
darna separerade från varandra. Golven i
båsen skulle vara täckta av sten eller tegel
och vara sluttande för att all vätska från oli
verna skulle ha en chans att rinna av genom
hål och rännor. Fick dräggen stanna kvar, var
den skadlig för oljan och tillförde en dålig
smak till densamma. Dräggen skulle dock
inte kastas bort utan togs tillvara (12,52,5).
	Columella var av den åsikten att en kvarn
var bättre än en press vid tillverkning av olja,
eftersom den var lättare att sköta eftersom
den kunde höjas och sänkas så att det passa
de olivernas storlek så att kärnan inte kros
sades (12,52,6). Krossade kärnor förstörde
smaken på den färdiga oljan.
	Columella rekommenderade att själva
presshuset eller oljekällaren skulle byggas i
det väderstreck, som var mest skyddat från
kalla vindar, så att tillverkningen och arbe
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tarna inte var beroende av värmen från nå
gon eld (12,52,13), detta på grund av att sot
och rök inte fick förekomma i dessa utrym
men så länge det tillverkades den så kallade
gröna oljan, eftersom denna tog skada av rök
och sot. De erfarna oljetillverkarna tillätt
generellt inga lampor vid arbetet.
	De kärl som skulle användas till oljeför
varing skulle prepareras (12,52,14–17) strax
innan förvaringen men även då de tömts på
sitt innehåll av köparen. Det var viktigt att
avlägsna bottensatsen eller dräggen, om det
fanns sådan kvar i kärlet. Kärlet skulle tvät
tas och sköljas en till två gånger med lut, som
inte var för varm. Var luten för varm släppte
vaxlagret i kärlet. Luten i sin tur gnugga
des av med händerna (som först doppats i
ljumt vatten), kärlet tvättades sedan ur ett
flertal gånger, och den fukt som blev kvar
sögs upp med hjälp av svampar. Det fanns
även de som använde sig av krukmakarlera
som de löst upp i vatten som de smörjde
in kärlen med på insidan efter tvättningen
och lät det torka. När kärlen skulle använ
das sköljde somliga dem med vatten, andra
med olivdrägg först och sedan vatten, där
efter torkades kärlen. Sedan kontrollerades
om kärlen behövde nytt vax. En del menade
att kärlen behövde vaxas om efter var sjätte
skörd. Detta höll dock inte Columella med
om. Vissa bönder hade frångått vaxningen
av kärlen helt och preparerade dem med
gummi istället.
	Den olja som utvanns före december må
nad utgjordes av en så kallad sträv olja, som
även kallades för sommarolja (12,52,1). Den
gröna oljan pressades även vid tidpunkten
för december månad och sist den mogna ol
jan. Att utvinna den förstnämnda oljan re
kommenderas inte av Columella, eftersom
olivbonden fick mycket små kvantiteter och
det var inte ekonomiskt lönsamt. De tillfäl
len en sådan olja borde utvinnas var om oli
verna hade blåst ner på marken och bonden
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inte ville att de skulle bli föda åt tama eller
vilda djur. Den gröna oljan var betydligt mer
lönsam. Det pris den betingade fördubblade
nästan bondens intäkter (12,52,2). Var oliv
odlingen utspridd och vidsträckt rekom
menderades att en del av oliverna sparades
för tillverkning av den mogna oljan.
	Om oliverna skördades runt den första
januari var det viktigt att de genast pres
sades och inte lades i förråd, eftersom de
då snabbt skulle komma att värmas upp på
grund av att de under vinterregnen alstrade
mer drägg än annars (12,52,17–18). Man fick
då matolja istället för den gröna oljan. För
att undvika detta behövdes oliverna malas
och pressas omedelbart. Columella ansåg att
matolja borde utvinnas endast när oliverna
fallit till marken på grund av väder eller ohy
ra som maskar (12,52,21). För att få dem rena
hettades vatten upp i en bronskittel. Vattnet
skulle inte vara för hett och fick inte koka,
eftersom oljan då tog smak av maskarna.
För Columella var det viktigt att matoljan
och den övriga finare oljan inte pressades
i samma säckar utan att gamla säckar an
vändes till de nerfallna oliverna och nya till
den finare oljan (12,52,22). Efter pressning
skulle säckarna tvättas i hett vatten en el
ler två gånger. Fanns det sedan tillgång till
frisk färskt rinnande vatten lades stenar i
säckar för att hålla dem nere i vattnet så de
sköljdes ur. Om det inte fanns tillgång till
rinnande färskt vatten var det tillrådligt att
lägga säckarna i en sjö, damm eller liknande
med så rent vatten som möjligt. Därefter
piskades säckarna med käppar, så att smut
sen och bottensatsen i dem föll ut. När detta
var gjort, tvättades säckarna på nytt och tor
kades därefter.
	Om oljan hade fryst ihop med dräggen
kunde lite bränt salt användas för att lösa
upp oljan och rena den (12,52,12). Om kölden
varit för sträng och salt inte hjälpte, rosta
des soda som maldes och ströddes över den

frusna oljan. När den började lösas upp, rör
des oljan om och dräggen blev flytande.
	Oljan, som romarna använde sig av, kan
ha haft en annan smak än den vi är vana
vid idag, eftersom de tillsatte salt i pressen,
när skalet på oliverna spruckit, detta för
att hålla oljan flytande. Eftersom oljan inte
höll sig speciellt länge finns det i historiska
källor från romartiden rekommendationer
att det alltid skulle finna ett lager av oliver
till hands i hemmen, så att oljan till bordet
för dagskonsumtionen kunde beredas strax
innan användning. Olja som kryddats med
druvsaft och kardemumma, kalmus, bal
samträd, bark av moringa, bockhornsklöver,
rot av säv, grekisk och egyptisk anis gavs till
sjuka djur så länge den inte surnade (12,53).

Oliven som livsmedel
Olivolja är vid sidan av sesamolja det äldsta
vegetabiliska fettet vid matlagning, även om
sesamoljan aldrig fick samma genomslag i
länderna runt Medelhavet som olivoljan fick,
när olivträden väl hade etablerat sig.23 Som
vi redan sett tidigare i texten har olivoljan
sitt ursprung så långt tillbaka som till sten
åldern i vissa delar av Medelhavsområdet.
Genom de arkeologiska undersökningarna
av boplatser och anläggningar, där föremål
för utvinning av olivolja hos mycket tidiga
samhällen och civilisationer påträffats, går
det inte att utesluta att invånarna även åt
oliven som ett livsmedel och inte enbart an
vände den till att utvinna olja. Det tidigaste
skriftliga belägget, som finns i dagsläget,
för att inlagda oliver i saltlake förekom som
livsmedel kommer från Archestratos. Han
skrev sitt verk, som är ett poem på hexame
ter, ca 330 f. Kr. Inte mycket är känt om ho
nom förutom att han var grek med ursprung
från Sicilien. Hans endast fragmentariskt
bevarade verk kan inte klassas som vare sig
en kokbok eller receptsamling. Oavsett det

oliver och olivolja under antiken
ta visar den på en tidig förekomst av kon
sumtion av inlagda oliver. Det förekommer
även färska oliver vid banketten i hans verk
(Fragment 7).
	Som tidigare nämnts importerades stora
mängder olivolja till staden Rom, och under
Plinius d.ä.:s tid förefaller det ha varit hög
kvalité på oljan som importerades och den
konsumerades med största sannolikhet hos
de välbeställda i samhället. Hos Cato fram
kommer det att oliver och bröd var stapelva
ror i kosten för bönderna och arbetarklassen.
De dagliga ransonerna till Catos egna slavar
bestod av bröd, vin, salt och oliver. Han re
kommenderade att arbetarna skulle få de
oliver, som blåst ner, samt dem som innehöll
små kvantiteter olja. Oliverna skulle delas ut
sparsamt, och när de tog slut ersattes de av
vinäger och pickels gjorda på fisk. Varje ar
betare var berättigad till ca ½ liter olivolja
i månaden. Det var endast de fattigaste i
samhället som åt en form av olivkaka gjord
på olivpasta. Cato beskriver även en maträtt
vid namn epityrum, som bestod av krossade
och söndermosade gröna och svarta oliver
som blandades med olja, vinäger, koriander,
kummin, fänkål, vinruta och mynta. Bland
ningen placerades i en ugnsfast form som
värmdes, och strax innan serveringen lades
ett lager med oliver över. Anrättningen ser
verades troligast i början av måltiden.24 Hos
Cato är det en tydlig social stratifiering mel
lan olika samhällsklasser och vilka av dessa
som fick de sämre eller bättre oliverna i sin
vardagliga kosthållning. Det framkommer
dock inte av texterna hur Cato kunde ur
skilja vilka oliver som innehöll mindre olja
än andra. Det kan inte uteslutas att han för
värvat denna kunskap genom empiri.
	Oliver som skulle ätas konserveras på en
rad olika sätt beroende på vilken sort det
var. Generellt kan sägas att de konservera
des i stora krukor varvade med fänkål, där
vinäger, must eller saltlake hälldes över. Hos
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Columella finns råd för en form av snabb
inlagda oliver som var redo att ätas redan
tre dagar efter inläggningen. Det var den så
kallade Posia-oliven som skulle användas,
den var något bitter i smaken och den skulle
stötas under september – oktober månad
när skörden fortfarande pågick. Den blöttes
sedan upp i lite varmt vatten, pressades och
blandades med fänkålsfrö och linser tillsam
mans med bränt salt. Blandningen lades i
ett lerkärl och nypressad druvsaft fylldes
på, ett knippe grön fänkål lades ner och allt
lades under press så att vätskan stod över
oliverna (12,49,1). Han har även en rad an
dra inläggningsförslag (12,49,2–8), och han
menar att det var bättre att snitta oliverna
med kniv istället för att krossa dem innan
inläggningen, eftersom de då blev vackrare
till färgen och såg aptitligare ut vid serve
ringen. Fänkål, bränt salt och linser som
kryddor i lagen är vanligt förekommande
hos Columella.
	Han förefaller inte tycka om de ljusa
oliverna som förvarats i saltlake, eftersom
han inte anser dem som välsmakande med
undantag för när de serverades till andra
inläggningar vid överdådiga måltider. Co
lumella roar sig med att göra Posia-oliver
flytande och använder då sig av en lag be
stående av en del saltlake och två delar ät
tika. Om han inte tyckte om de ljusa oli
verna i saltlake är han desto mer förtjust i
vad han omtalar som brokiga oliver. Det är
fortfarande Posia-oliver som skall plockas,
nu med sina skaft, när de håller på att skifta
färg och innan de blivit milda i smaken. Oli
verna förvarades sedan i så god olja som möj
ligt och det gick bra att servera dem såsom
färska upp till ett år efter inläggningen, då
beströdda med salt. I likhet med Cato ger
Columella en beskrivning på anrättningen
Epityrum (12,49,9), som han förlägger till de
grekiska städerna och inte till Rom. Han
lade även in mörka oliver med eller utan söt
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lag (12,50,1–5). Den kilikiska oliven behand
las på ett sätt som skiljer sig från de övriga
inläggningarna (12,50,5). De mogna oliverna
som gjorts flytande i saltlake plockades upp
och torkades av. Därefter snittades de med
ett färskt rör på två eller tre ställen och fick
därefter ligga i ättika i tre dagar. När denna
tidsrymd gått plockades de upp och torka
des av med svamp på nytt och lades i ett nytt
rent kärl där selleri och lite vinruta placerats
i botten, varefter oliverna fylldes på. När oli
verna fyllt behållaren hälldes druvmust över
så det stod upp till randen och därefter sat
tes grenar av lager ner för att hålla oliverna
nere under ytan. Dessa oliver kunde inte
ätas förrän efter 20 dagar.
	Även om Columellas råd till förädling
av oliven till största delen handlar om in
läggningar gör han även en pasta av olivens
fruktkött (12,51). Den oliv, som gav pastan
bäst smak, var Posia, även om denna endast
höll smaken i två månader. Av den anled
ningen rekommenderas att Licinia- och
Culminia-oliver skulle användas i stället.
Även om Columella rekommenderar dessa
två oliver ansåg han, att den kalabriska oli
ven var den som var överlägsen till att göra
pasta på. Utöver olivkött ingick smakämnen
som ängskummin, kummin, fänkålsfrö och
egyptisk anis och salt. Därtill kom olivolja
som var viktigt att hälla över pastan när den
visade tecken på att börja torka.
För Columella tycks oliven ha varit ett
livsmedel som antingen användes till att
utvinna olja ur eller ätas inlagda med olika
smaktillsatser.
	I likhet med Columellas råd om hur oli
ven förtärdes som livsmedel är vissa fors
kare överens med honom om att oliven till
stor del ofta användes tillsammans med an
nan plockmat som aptitretare vid måltider,
främst hos de välbeställda och framför allt
vid middagen. Det enklaste och vanligaste
var att lyfta dem ur sin inläggning och ser

vera dem på så vis. Även om det var vanligast
att äta dem så förekom även att man tillred
de dem som i till exempel tapanad. För att
tillverka denna tapanad kärnades inlagda
oliver ur, därefter hackades de fint och olja,
vinäger, koriander, kummin, fänkål, mynta
och vinruta tillsattes. Blandningen lades i
ett lerkärl och dränktes i olja, därefter ser
verades den. Tapanaden åts sedan gärna på
bröd. Oliver utgjorde även basen i olika an
rättningar som kallades för moretum. Ordet
moretum kommer från mortarium, det vill
säga mortel. I dessa anrättningar ingick en
rad olika gröna örter såsom mynta, korian
der, persilja och dill för att nämna några som
sedan blandades med ostmassa. Det före
kom även varma grönsaksrätter med oliver
som till exempel broccoli som kokades med
färska oliver. Hos Apicius (1,14) förekommer
även oliven som en ingrediens i olika sorters
såser, även om det också i den receptsam
lingen förekommer råd om hur oliven skall
läggas in för att behålla sin gröna färg.25

Några slutreflektioner
Texten har försökt att ge en bild av den kul
tiverade olivens ursprung, utbredning, an
vändningsområden och betydelse under an
tiken. Det råder ingen tvekan om att oliven
mycket tidigt varit ett betydelsefullt livs
medel för människor i området runt Medel
havet. Detta ger de arkeologiska artefakter
na för oljeutvinning bevis för, de kan dateras
och härledas till stenåldern. Vi vet dock ing
et om oliven åts under denna tid eller endast
användes till olja, det går dock inte att ute
sluta att den konsumerades som livsmedel.
I och med en ökad teknisk utveckling inom
området för maskiner till oljeutvinning av
oliver fick tillverkarna allt större mängder
olja än tidigare.
	Trots detta gick det åt stora mängder rå
material (oliver) för att utvinna ett kilo olja.

oliver och olivolja under antiken
I stort sett behövdes sex gånger så mycket
råmaterial än den erhållna slutprodukten.
Utöver detta tillkom att det var dyrt med
maskiner till processen samt att det var dyrt
och osäkert att anlägga en olivodling till att
börja med. Det framkommer mycket tyd
ligt hos Columella vilket omfattande arbete
som låg bakom en olivodlings anläggande
och skötsel. Att våga anlägga en sådan od
ling var förenat med stora ekonomiska ris
ker och en olivbonde var tvungen att ha en
annan försörjning vid sidan om, eftersom
det tog många år innan den första skörden
kom. Huruvida det var en äldre odling eller
annan agrarverksamhet kan här vara egalt.
Olivträdet är ett mycket långsamt växande
träd men kan bli mycket gammalt, om inga
störningar i tillväxten förekommer. Lycka
des man med sin nystartade odling och den
gav god avkastning och inga yttre eller inre
störningar inträffade, var grunden lagd till
en familje- eller släktverksamhet för flera
generationer framöver, och då kunde de
följande generationerna skatta sig lyckliga,
eftersom grunden var lagd till ett företag
med lokalproducerad olja och oliver. Den
tekniska utveckling, som skedde från sten
åldern till den klassiska antiken, och de osä
kerhetsmarginaler som ändå fanns under
den sistnämnda perioden indikerar att oli
ven och dess olja bör ha högaktats i de tidiga
samhällena, eftersom det var ännu svårare
att utvinna oljan då.
	Svårigheterna och de ekonomiska risker
na med odlingarnas anläggande kan vara en
orsak till att oliven och dess olja även fick
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en sådan symbolisk roll inom det religiösa
livet, som i högsta grad var förknippat med
det vardagliga. Det krävdes stort ekono
miskt kapital, stora risker och mycket arbe
te samt stor yrkeskunnighet, innan oliverna
kunde förtäras som livsmedel eller användas
i förädlad form som olja, och oliven blev på
så sätt även en statussymbol, som tillskrevs
gudomliga egenskaper. Trots alla risker
blev olivodlingen tillsammans med spann
målsodlingen de dominerande delarna av
marknaden inom de agrara näringarna i det
romerska riket, vilket till viss del är anmärk
ningsvärt. En anledning till detta kan vara
att det var redan etablerade storbönder, som
anlade odlingarna och som hade råd och vå
gade ta de risker, som var förknippade med
odlingen. Sedan var det slavar och småbön
der, som arbetade på odlingarna och skötte
om dem. En annan anledning kan vara den
stora efterfrågan på oljan. Trots sin omfat
tande produktion av olja kunde romarriket
inte tillgodose efterfrågan, som var större än
tillgången, vilket gjorde att oljan importera
des från andra delar av Medelhavsområdet.
Oljan användes, förutom i religiösa syften,
även i exempelvis parfymer, matlagning och
som bränsle i oljelampor och framställdes i
olika kvalitéer. Olivolja och oliver var såle
des en viktig marknadsartikel, och för dem
som hade råd var det en lukrativ marknad.
Columellas bidrag till eftervärlden vad gäl
ler olivodling ligger i den insikt, som läsaren
får angående arbetet med odlingen under
antiken, och den inblick han ger i en oliv
bondes vardag och yrkeskunnande.

jan rendel
husdjursskötsel hos columella

Inledning

Columellas tolv böcker skrevs under det för

sta århundradet e. Kr. och är en rik källa för
dem som vill förstå, hur lantbruket bedrevs
kring Medelhavet under denna tidsperiod.
Columella påpekar i sin inledning att jord
bruk och husdjursskötsel visserligen utgör
två helt olika discipliner men att de är starkt
integrerade och beroende av varandra (1,pf.25;
3,pf.2–4). Han finner det därför riktigt att i
sin undervisning för samtida jordägare/lant
brukare behandla båda disciplinerna och hur
de samspelar med varandra. Husdjuren pro
ducerar den för jordbruket viktiga dragkraf
ten och utgör grunden för transportsystemet
såväl på den enskilda gården som i samhället
i övrigt. Djuren producerar dessutom efter
frågade produkter som kött, mjölk, ägg, ull,
hudar m.m. Samtidigt är den gödsel de leve
rerar, rätt behandlad och använd, en garant
för att jorden ej utarmas. Å andra sidan ger
åkerbruket och trädgårdsskötseln hö, halm
och olika bi- och avfallsprodukter, som är
lämpliga som foder och som ej kan nyttig
göras på annat sätt än genom djuren.
Det ekonomiska system, som tillämpades
i det romerska riket, hade drag av vår tids
marknadsekonomi. Columella lägger i sin
analys av lantbruket och i sin rådgivning
stor vikt vid lönsamheten i olika produk
tionssystem. Detta gäller inte minst hus
djursskötseln. Det är intressant att notera
redan inledningsvis, att Columella koncen

trerar sig på sådana system, som är integre
rade i lantbruket. Avel för produktion av
hästar för de populära hästkapplöpningarna
behandlas endast i förbigående. Detsamma
gäller produktion och träning av jakthun
dar. Columella menar att jakt med hund
snarast minskar lantbrukarens intresse och
tid för huvuduppgiften, alltså skötseln av
den egna gården. Extensiv betesdrift utan
direkt anknytning till jordbruket (i den ut
sträckning som sådan förekom) behandlas
knappast alls. Columella framhåller emel
lertid, att djuren genom sitt betande kan
nyttiggöra gården tillhöriga marker, som
ej kan ge inkomster på annat sätt än just
genom betning.
	Den som skall bedriva lantbruk bör enligt
Columella ha både kunskap och vilja men
också ekonomiska resurser för att genom
föra sina planer och idéer. Det räcker dock
inte med kunskap från böcker. Lantbruka
ren behöver också praktiskt kunnande.
	I det följande skall jag utifrån den svenska
översättningen av Columellas verk beskriva
de viktigaste produktionssystemen, där hus
djuren spelar en betydande roll, samt avel,
utfodring och skötsel av de enskilda djursla
gen och vidare återge, hur Columella menar
att jordägaren kan få bäst utbyte av sina djur.
Slutligen skall jag försöka belysa Columel
las råd och teser utifrån den biologiska kun
skap vi nu har.
	Ett flertal författare har i modern tid dis

husdjursskötsel hos columella
kuterat antikens husdjursskötsel. Jag vill
särskilt nämna Anton Baranski, Geschichte
der Thierzucht und Thiermedicin im Altertum
(1886), Dieter Flach, Römische Agrargeschichte (1990) samt K.D. White, Roman Farming
(1970).

Nötkreaturen står för
dragkraften (6,1–26)
Den betydelse Columella tillmäter drag
oxen framgår kanske bäst av att inget annat
djurslag får så stort utrymme i hans böcker
som just dragoxen. Denna har under år
hundradena haft en central roll i jordbru
ket och står fortfarande för huvudparten av
dragkraften vid jordbearbetningen i många
länder, exempelvis Indien och Etiopien. I
Sverige försvann oxarna från jordbruket un
der 1900-talets första två årtionden, medan
i Italien oxarna med sina tvåhjulskärror ut
gjorde ett pittoreskt inslag i landskapet så
sent som på 1970-talet.
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Oxarna visar stor variation i utseende,
kroppsbyggnad och storlek. Under Colu
mellas tid talar man inte om separata raser,
men man är klar över att oxar från skilda
landsdelar är olika. Columella skriver exem
pelvis (6,1,1–2) att Kampanien i regel fram
bringar ljusa och slanka oxar, dock icke
olämpliga att arbeta och bruka jorden med
i deras hemprovins. Umbrien alstrar stora
och ljusa djur men även rödaktiga och inte
mindre berömvärda för sitt kynne än för
sina kroppskrafter. I Etrurien och Latium
är oxarna kompakta men starka att arbeta
etc. Columella framhåller (6,1,3) att man bör
ha en klar bild av karaktär och utseende hos
de djur man vill köpa eller avla fram. Han
väljer som norm de rekommendationer, som
framförts av karthagern Mago, och menar
att djuren skall vara satta med kraftiga lem
mar, ha mörka och stora horn, stor bröst
korg och rymlig buk, som gör att de nästan
ser dräktiga ut. Det är tydligt att Columella
föredrar en kompakt, lågvuxen och stark

Plöjande bonde. Etruskisk bronsfigur från 300-talet f. Kr.
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oxe. En sådan kan knappast ha varit snabb
fotad. Genom sin styrka kan den likväl
ha varit väl anpassad till hans tids italiska
jordbruk. Av texten i övrigt framgår nämli
gen, att det i jordbearbetningen ofta ingick
brytning av ny mark med buskar och rötter.
Under sådana omständigheter kan en stark
oxe vara att föredra framför en snabb. Colu
mellas ideal för en dragoxe avviker sålunda
från den typ, som var förhärskande i Italien
i modern tid. Oxar av den i Toscana på 1970talet ännu vanliga vita rasen, Chianina, var
sålunda högvuxna. Tjurarna mätte i medel
tal 170 cm över manken och oxarna ofta 190
cm. Hos andra arbetsraser som Romagnola,
Marchegiana och Maremmana hade tjurar
na en mankhöjd på mellan 150 och 160 cm.
Djuren kännetecknades av god rörelseför
måga och en viss snabbhet.1
	Columella beskriver ingående hur tämj
ningen och inkörningen gick till (6,2,1–8).
Det är värt att notera, att han förespråkar
vänlig behandling av djuren, även när de är
bångstyriga. Har man tillgång till lugna väl
inkörda oxar, är det lämpligt att efter en tids

tillvänjning med gång i rep oka ungoxen till
sammans med en kraftig men lugn, inkörd
oxe. När öket sätts framför plogen eller vag
nen, håller den stadiga gamoxen kontroll på
ungoxens eventuella krumbukter. Metoden
är sannolikt urgammal och utnyttjades fort
farande vid inkörning av unghästar i min
ungdom.
	Skötseln och utfodringen av oxarna är
viktig. Columella menar (6,3,1), att oxarna
under vintern skall hållas under tak och
marken eller golvbeläggningen vara torr.
Annars skadas klövarna. Under tider av
hårt arbete bör man för varje dagsverke ha
två par av oxar, vilka turas om att arbeta
och vila eller äta. Det bästa fodret sägs vara
vicker och vial eller ängshö. Mindre lämpligt
för dragdjur är hackelse, men om inget annat
står till buds är havrehackelse bäst, därnäst
korn- och därefter vetehackelse. Om arbetet
är tungt, erbjuds även säd. Det är intressant
att notera, att Columella är väl medveten om
olika fodermedels värde (6,3,2–8). Vicker
och vial är leguminoser och således relativt
proteinrika, och havrehalm är mycket värde

Tre kvigor och i fonden en tjur, detalj av romersk relief. Glyptotheket, München.
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fullare än korn- och vetehalm. Innan syste
men med intensiv mjölkproduktion infördes
i Sverige utgjorde havrehalmen en viktig fo
derresurs till korna, medan korn- och vete
halm mest användes som strö.
	Columella redogör för lämpliga foder
medel under olika tider på året. Då till
gången på grönt eller ängshö saknas är det
nödvändigt att använda löv och bi- eller av
fallsprodukter från jordbruket. ”Av sämst
kvalitet är löv av järnek, ek och lager, men de
kan vara nödvändiga efter sommaren. Även
löv av fikon kan ges med rätta om det finns
tillgång eller det är lämpligt att tukta trä
den”, skriver Columella (6,3,7). Ollon, linsärt
och vindruvsrester blandade med hackelse
är också lämpliga fodermedel.
TJURAR och KOR behandlas mycket mer
kortfattat än oxarna. De senare får 5/6 av
den text som berör nötkreatur. Korna anses
kunna gå ute mest hela året. ”Det bör emel
lertid ingå i kvällsrutinen att djuren vänjer
sig vid att söka sig tillbaka till inhägnad vid
ljudet av ett vallhorn. Ty endast en sådan
hjord kan överblickas” (6,23,2). För att få
djuren att komma till inhägnaden bör man
strö salt på stenar och vattentråg nära den
samma. Tjurarna kan få ströva fritt i skogar
na, tills de tas in för betäckning. Columella
framhåller (6,24,1) att man för betäckning
ej skall använda tjurar, som är yngre än fyra
år eller äldre än tolv, de förstnämnda efter
som de under ett slags ”pojkår” anses föga
lämpade att avla god avkomma, de sist
nämnda därför att de är uttröttade av hög
ålder. Columella återkommer (6,28 och
7,12,11) också för andra djurslag till att ål
dern – bortsett från den självklara effekten
på han- eller hondjurens fruktsamhet – även
påverkar avkommans fysiska eller ”andliga”
kvalitet. I fråga om nötkreatursavel gör
Columella en närmast komisk rekommen
dation för hur man skall bete sig för att ut
röna kalvens kön. ”Då tjuren kommit upp på

1 567 2

en kviga kan man med säkra tecken avgöra
vilket kön den avlat, ty om den hoppar ned
till höger är det tecken att den avlat en tjur
kalv och om till vänster en kvigkalv” (6,24,3).
Till denna och flera andra skillnader mellan
vår tids och Columellas biologiska verklig
hetsuppfattning återkommer vi i ett senare
avsnitt.
	Korna kunde enligt Columella också an
vändas för arbete. Om så var fallet, borde de
icke få kalva mer än vartannat år, ty då skulle
mjölken minska och kanske ej räcka till för
kalven. Annars skulle man eftersträva en
kalvning om året.
	Columella säger i sina skrifter ingenting
om mjölk- och köttproduktion till avsalu
från nötkreaturen. I avsnitten om får, get
ter och svin ger han stort utrymme åt kött
för försäljning och åt mjölk och ost från får
och getter. Skall man tolka denna tystnad
som att kött från nötkreatur saknade kom
mersiellt värde? Man kan förstå, att utarbe
tade dragoxar knappast kan ha varit något
för den romerska herreklassens bord. Det
är uppenbart att nötkött kommit till viss
användning. Denna uppfattning styrks av
Toynbee2, som i sin bok Animals in Roman
life and art anger, att den romerska armén
åt nötkött i stor utsträckning. Köttet kom
från lokala besättningar i provinserna ge
nom rekvisition eller köp. Det fanns även
betesmarker reserverade för hären. Man tog
också hand om kroppar från offerdjur. Ut
grävningar vid romerska härläger i England
och Tyskland visar, att den största andelen
djurben kommer från nötkreatur. Toynbee
menar, att det är troligt att nötkött också
konsumerades i Rom och andra städer, ef
tersom härens soldater i stort sett hade
samma sociala bakgrund som befolkningen
i städerna. Han framhåller emellertid, att
färsk komjölk sällan druckits i någon större
omfattning i det antika Italien. Kons vikti
gaste uppgift var att producera dragdjur.
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Avel och skötsel av hästar
(6,27–35)

Mulan viktig för transport
och jordbruksarbete (6,36–38)

Columella framhåller (6,27,1) att hästavel
kräver den största idoghet och stort överflöd.
Tillgång till en flitig hästskötare och förråd
av foder är också nödvändigt. Tre möjliga
inriktningar på hästaveln anges, nämligen
uppfödning av ädla hästar för kapplöpning
arna; produktion av mulor samt slutligen
avel av vanliga hästar för ritt och transport.
Vad de vanliga hästarna beträffar, bör man
låta hingstar och ston beta tillsammans och
betäckningen får ske fritt. De ädla hingstar
na hålls åtskilda från stona. De bör sam
manföras vid vårdagjämningen, så att föl
ningen kan ske nästa vår, då det finns rikligt
med bete för stona och därigenom tillräck
ligt med mjölk för fölet.
	En vanlig häst, som skall användas hem
mavid, tämjs vid två års ålder, medan ädla
hästar avsedda för tävlingar tämjs först vid
tre år, så att de kan börja tävla vid fyra års
ålder.
För den, som bedriver hästavel eller
handlar med hästar, är det viktigt att kun
na uppskatta åldern hos okända djur. An
tikens hästkarlar var väl medvetna om att
man kan få en god uppfattning om hästens
ålder genom att studera tänderna. Den s.k.
”tandläran” var välutvecklad redan under
Aristoteles tid.3 Hos hästen fälls den första
uppsättningen tänder och ersätts av perma
nenta tänder vid ganska väl avgränsade åld
rar, olika för skilda tänder. Columella anger
(6,29,4) när och hur tandömsningen sker
och hur man lätt kan bestämma en hästs ål
der mellan två och ett halvt och sju år. Me
toden har sedan utvecklats vidare, och man
kan nu från nedslitningen av framtänderna
och deras kärnsäckar relativt väl bestämma
en hästs ålder upp till tolv år.4

Mulor var mycket eftertraktade i antikens
Italien, och produktion av mulor var en
ligt Columella en lönsam hantering. Mulor
användes för ritt och transporter av skilda
slag, icke minst inom hären. En mula är en
korsning mellan en åsnehingst och ett häst
sto. Eftersom mulan är steril, måste nya in
divider ständigt framavlas genom korsning.
Mulan används fortfarande i ganska stor
utsträckning i länderna kring Medelhavet.
Till helt nyligen och kanske fortfarande
hade den italienska krigsmakten särskil
da avelsstationer för produktion av mulor
för att tillfredställa behovet av klövjedjur i
bergig och oländig terräng.

*

Bronsstatyett föreställande en gammal
åsna från Pompeji. Första århundradet e. Kr.

	Columella poängterar, att det är mycket
viktigt att välja goda djur som föräldrar till
mulorna, ”ty om den ena av dessa är olämp
lig så blir också det dåligt, som skapats av
dem båda” (6,36,1). Parning mellan de två ar
terna, häst och åsna, är inte lätt att genom
föra p.g.a. brist på intresse från åsnehings
ten. Columella ger råd.
Djurskötaren retar sinnet hos en sådan
[alltså åsnehingsten] genom att föra fram
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en hona av samma sort, eftersom natu
ren har gjort lika mera bekant för lika.
Då man genom att föra fram ett åsnesto
smickrat hingsten att vilja para sig, tar
man bort det sto han siktat in sig på och
släpper honom, då upptänd och förblin
dad av åtrå, på det sto han tidigare för
smådde. (6,36,4)
Columella ger ytterligare råd om hur man
kan underlätta parningen mellan de två ar
terna. Eftersom åsnehingsten normalt är
betydligt mindre än häststoet, rekommen
derar han inrättandet av en avbalkning i en
svag sluttning, så att åsnehingsten kan be
stiga stoet uppifrån.
	Columella beskriver (6,37,11) också mul
åsnor, alltså en korsning mellan en hästhingst
och ett åsnesto, och säger att mulåsnorna är
mer lämpade för att klövja, medan mulan är
vigare, men att båda sorterna tar sig väl fram
på vägen och skär jorden väl, om inte åkern
kräver oxens styrka på grund av tung jord
mån.
	Den vanliga åsnan får också ett litet av
snitt i början av den sjunde boken (7,1). Det
fina med åsnan är, att den kan hållas nöjd
med foder av nästan vad slag som helst och
att den uthärdar våld och slarv från en lat
eller oförståndig skötare. Med lätta plogar
kan lätta jordar brukas. Den kan fås att tål
modigt driva kvarnar och uppfordringsverk.
Columella framhåller, att alla lantgårdar
behöver den lilla åsnan som ett synnerligen
nödvändigt tillbehör.

Får och getter har mångsidig
användning (7,2–7)
Enligt Columella är FÅRET det förnäm
sta djurslaget. Det ger kött och mjölk samt
ull och skinn och kan utvecklas och trivas
i många olika miljöer. Det är intressant att
Columella understryker fårets betydelse
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som mjölkdjur. Fårost nämns särskilt. Fort
farande är fårost en viktig specialitet kring
Medelhavet. I de nordiska länderna var det
tidigare vanligt att tackorna mjölkades, men
den traditionen upphörde i stort sett under
1800-talet. Talg var en annan viktig produkt
från fårskötseln i norra Europa, där den
utnyttjades till ljus och talgdankar. Den
produkten nämns inte alls av Columella.
I romarriket använde man i stället lampor
fyllda med olivolja.
	Av Columellas text framgår (7,2,6–7), att
fåren i Italien visade stor variation i så väl
storlek som utseende. Både finulliga får och
stammar med grövre ull eller blandad ull
förekom. Djuren kunde vara behornade
eller kulliga. Färgen varierade starkt mellan
individer. Vit ull var att föredra, eftersom
sådan lätt kunde färgas, men svarta, bruna,
gråa och fläckiga djur var också vanliga.
Columella rekommenderade användandet
av vita baggar till avel, eftersom då sanno
likheten var större att också lammen skulle
få vit ull. Även i övrigt är valet av avelsbag
gar en viktig fråga. Columella föredrar hög
växta djur med ullig buk, lång svans, tät fäll
och stora testiklar. Baggar med uppåtvända
horn kan skada varandra. Inåtsvängda horn
är bättre, även om hornlösa baggar vore att
föredra, då dessa är mindre bråkiga. Baggar
kan användas till avel mellan två och åtta års
ålder och tackor mellan två och fem år. Be
täckningssäsongen bör inrättas efter arbets
belastningen i övrigt på gården. Betäckning
på våren eller i juli är ofta bäst. Eftersom
dräktighetstiden är omkring fem månader
sker då lamningen efter spannmålsskörden
respektive vindruvsplockningen. Lamning
en är en bråd tid för fårskötaren. Columella
framhåller, att fåret ”föder på samma sätt
som kvinnan, och det har även oftare be
svärliga förlossningar” (7,3,16). Han ger in
struktioner om hur fårskötaren skall bete
sig under lamningstiden.
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	Columellas marknadsinriktade inställ
ning kommer tydligt fram när han diskute
rar, hur fårägaren skall utnyttja sina lamm
(7,3,13). Bor han nära en stad, bör han sälja
lammen som dilamm, vilka betalas väl, sam
tidigt som han därefter får mera mjölk till
avsalu. I mera avlägsna bygder är det bäst att
låta lammen gå med tackorna på betet. Lam
men utvecklas då bra.
	Som var fallet med nötkreaturen ger Co
lumella detaljerade råd om fårens skötsel och
utfodring (7,3,8–25). Om fåren hålls hemma
vid gården, bör man bygga fårhus med en
muromgärdad gård, som vetter mot söder.
Det är viktigt att fårhusets golv hålls torrt
och rent och att modertackorna får rikligt
med strö. När fåren hålls på bete, skall man
undvika sumpiga marker och sådana med
tistlar och torniga buskar, eftersom törnen
skadar ullen och ger fåren rivskador. Någon
bestämd tid för klippningen vill Columella
inte ange (7,4,7). Det viktiga är, att djuren
inte skadas av kyla efter klippningen och att
de oklippta ej behöver lida vid svår värme.
Efter klippningen skall fåren smörjas in

med ett visst preparat och sedan om möjligt
badas i havet. På så sätt håller man enligt
Columella undan skabb och annan ohyra.
Det ges också detaljerade råd om hur herden
skall föra och vaka över sin hjord (7,3,26).
Den som följer hjorden skall vara kringsynt
och vaksam, styra djuren med stor mildhet
och själv finnas nära dem. Fåren angrips
av mångahanda parasiter och sjukdomar.
Columella ger också råd i dessa frågor. Vi
återkommer härtill i ett senare avsnitt.
	Columella ger (7,4,1–6) uppmärksamhet
åt en typ av får med mycket fin ull, som fanns
i provinsen Tarentum i sydöstra Italien,
dvs. i området kring den nuvarande staden
Taranto. De tarentinska fåren var mycket
eftertraktade, eftersom deras ull möjlig
gjorde tillverkning av fina, mjuka ylletyger.
Fåren hade införts till området av tidiga
grekiska kolonisatörer. Djuren var emeller
tid mycket känsliga och krävde särskild om
vårdnad och utfodring. För att skydda dem
mot vädrets makter och mot rivskador för
ordade Columella bl.a. att de skulle skyddas
med ett överdrag av tyg.

Herdar med sina djurflockar. Relief från romersk sarkofag.
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	De tarentinska fåren fick inget bestå
ende inflytande på senare tiders fåravel i
Italien men kom ändå att få stor betydelse
för världens ullproduktion och textilindu
stri. Tarentum blev nämligen ett centrum
för utförsel av finulliga får till romerska bo
sättningar i Nordafrika, nuvarande Spanien
och Sydfrankrike. Redan Columella berät
tar att hans farbror, som slagit sig ned som
godsägare i södra Spanien, bedrev avel med
tarentinska får (7,2,4). De spanska finulliga
fåren skulle senare få benämningen Merino
och komma att göra ett segertåg över värl
den, först i det spanska imperiets besitt
ningar och senare i Frankrike, Nederlän
derna och England. Från England spreds
Merinofåren till bl.a. Australien, där dessa
finulliga får utgör grunden för världens mest
omfattande ullproduktion.
	Arkeologiska och andra studier indike
rar, att de genmutationer, som betingar fin
ullighet hos får, först inträffade och etable
rade sig i området söder om Svarta havet.
Finulliga får spreds sedan åt väster inom det
grekiska kulturområdet. Spridningen fort
satte med grekiska handelsmän och koloni
satörer till södra Italien.5 Den fårtyp, som
Columella betecknade tarentinsk, utgör ett
talande exempel på hur imperiebildningar,
på gott och ont, kan underlätta spridning av
gener, arter och stammar.
GETEN spelade en betydande roll ekonomiskt
för lantbruket i det antika Italien. Dess hår
och skinn användes till grövre kläder för ar
betsfolket på lantegendomarna. Köttet åts,
främst från killingarna, men framförallt
lämnade getterna mjölk, som dracks färsk
eller användes för ystning.6 Getter var också
liksom fåren vanliga offerdjur till de många
gudar, som tillbads i det antika Rom. Geten
livnär sig i hög grad på löv och kvistar och
trivs bäst i öppen busk- och skogsmark. Den
kan, om den inte hålles efter, göra stor skada

1 571 2

på ungskog. Italien, särskilt den södra hälf
ten, hade under antiken betydligt mer skog
än i dag. Avskogningen anses i hög grad ha
berott på getternas överbetning.
	Columella ägnar inte så stor uppmärk
samhet åt getterna. Medan det kan vara
lämpligt att hålla en fårflock på 1 000 djur,
bör man begränsa sitt antal getter till nå
got hundratal. Mjölken är den viktigaste
produkten, och i avlägsna trakter, där mjöl
ken ej kan forslas till marknaden, bör man
göra ost. Columella ger (7,8) en ingående
beskrivning av ystning. Den bör helst ske
genom tillsats av löpe från lamm eller kil
ling, men mjölken kan också fås att ysta sig
med extrakt från flera olika sorters växter.
Procedurer för frånskiljandet av vasslan,
pressning av ostmassan och lagring av ostar
na ges i detalj. Ystning av får- och getmjölk
var uppenbarligen en viktig uppgift för de
romerska lantbruken under Columellas tid.

Svin (7,9–11)
Romarrikets Italien täcktes ännu delvis av
stora ekskogar, som gav skydd och föda åt
talrika vildsvinshjordar och annat vilt. Vild
svinsjakt var ett uppskattat nöje och köttet
eftertraktat. Griskött var överhuvud basen
för många omtyckta maträtter. Svinskötseln
spelade därför en viktig roll i den agrara eko
nomin. Maträttsrecept med griskött som in
grediens överskuggar alla andra kötträtter i
Apicius’ receptsamling.7 Charkuteristerna
i Rom och andra större städer saluförde
färskt, rökt och saltat griskött samt korvar
av allehanda slag.8 Spädgris var en stor deli
katess, en roll som den fortfarande har i da
gens Rom. Saltat griskött var en stor artikel
för import till Rom från norra Italien och
senare från Gallien. Det är ur detta perspek
tiv, med en begynnande storskalig svinpro
duktion, som man bör betrakta Columellas
råd om svinskötsel.
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	Columella börjar sin beskrivning med
hur avelsdjuren bör vara beskaffade. Han
föredrar storväxta svin med närmast kva
dratisk kropp. Galtarna är särskilt viktiga
”eftersom avkomman oftare är lik fadern än
modern” (7,9,1). De lämpar sig för avel från
ett till fyra års ålder. Suggorna bör ha unge
fär samma kroppsegenskaper som galtarna
och kan betäckas vid ett års ålder. Hos svi
nen förekom olika färgtyper. Vissa var vita
som mjöl. I kalla trakter borde man enligt
Columella välja svin med tät, mörk hårrem.

Gipsavgjutning av spädgris från Boscoreale.

	Columella skiljer (7,9,4) på intensiv svin
produktion nära städer och en mera extensiv
typ i avlägsna trakter. Nära konsumtions
centra bör man en tid efter grisningen ta
bort flertalet galtgrisar och sälja dem som
spädgrisar. Suggan återhämtar sig då snab
bare och kommer i brunst tidigare än om
hon skall dia en hel kull. Man kan härige
nom få henne fortare dräktig och redo för
en ny kull. Kvarvarande galtgrisar kastreras
vid ett halvt års ålder. Det är intressant att
notera att Columella (7,9,4) rekommende
rar att också vuxna galtar kastreras, när de
gjort sitt i aveln. På så vis blir det lättare att
få galtarna feta, samtidigt som köttets orne
lukt minskas eller försvinner. Romarna upp
skattade tydligen att fläsk från vuxna djur
skulle vara fett. Det var vanligt att sterilisera
även suggorna för att få dem feta. Columella

ställer sig emellertid tveksam och menar
(7,9,5), att så länge en sugga kan bli dräktig,
det alltid är lönsamt att låta henne grisa en
gång till.
	Vad utfodringen beträffar fick svinen i
stor utsträckning föda sig själva från bete,
rester på fälten eller från biprodukter från
lantbruket samt genom bökande på lämpli
ga platser. Ek- och bokollon utgjorde viktiga
delar av födan. Diande suggor utfodrades
med säd, bönor och allehanda restproduk
ter. I mera intensiva produktionssystem
höll man digivande suggor i separata boxar
(7,9,10–13). Columella redogör för hur de
bör konstrueras, så att suggan kan få vara i
fred mellan digivningarna. Genom avbalk
ningar i boxen, som suggan kan kliva över
men inte kultingarna, kan suggan få vila i
avskildhet, samtidigt som risken minskar
att hon ligger ihjäl någon gris. Idén till vår
tids boxar med särskild avdelning för små
grisarna fanns tydligen redan hos de gamla
romarna. Columella pekade också på vikten
av att svinskötaren höll rent i stallet (7,9,14)
och övervakade grisningarna, så att de olika
kullarna hölls isär (7,9,10–12).

Hund (7,12)
Columella har också något att säga om män
niskans trognaste vän, hunden. En jordäga
re bör hålla hund, ty den vaktar hans gård,
boskap och ägodelar. Hunden har tre upp
gifter, nämligen som gårdvar, vallhund och
jakthund. Av dessa två uppgifter diskuterar
Columella endast de två förstnämnda, ty
jakten ”bidrar inte blott ingenting alls till
bondens värv utan lockar honom fastmer
bort därifrån och gör honom försumlig i sitt
arbete” (7,12,2).
Gårdens vakthund bör ha stor kropp,
vara mörk och ha kraftigt genomträngande
skall. Vallhunden bör vara ljus så att herden
lätt kan se den. Gårdvaren får inte vara för
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Höns och annat fjäderfä för
vardag och gourmetkök

Golvmosaik från Orfeus’ hus i Pompeji,
mitten av första århundradet e. Kr.
Nationalmuseet i Neapel.

mild men inte heller så aggressiv, att den an
griper gårdsfolket. Hundens sinnelag beror
icke endast av naturen utan även av uppfost
ran, något som Columella (7,12,6) menar
gårdsägaren bör beakta.
	Vallhunden (7,12,8) skall vara stark och
rörlig, ha ganska lång kroppshydda och vara
beredd att slå tillbaka anfall från varg och
andra djur och att förfölja rovdjur, som rövat
bort något djur i herdens flock. Gårdvar och
vallhund kan erbjudas samma föda. Korn
mjöl blandat med vassle är lämpligt.
	Hanhundarna kan användas till avel från
ungdomen till 10 års ålder. Columella fram
för egendomliga uppfattningar om hur ti
karna skall handhavas. Han menar bl.a. att
en ung tiks första kull skall tas bort samt att,
om en valp av ädel stam får dia en enklare
tik, valpen förstörs ”eftersom alltid moders
mjölken och moderns ande starkt bidrar till
att utveckla både begåvningen och krop
pen” (7,12,12). Vi återkommer till denna och
liknande biologiska vanföreställningar i ett
senare sammanhang.

Två ganska väl avgränsade system för fjäder
fäskötsel tillämpades i det antika Italien,9
dels specialiserad produktion av fågelkött
i städernas närhet med inriktning på gour
metköket med höns, påfågel och andra exo
tiska fåglar, dels fjäderfäskötsel som en del
av lantbruket med höns för kött och ägg men
också med ankor och gäss. Allt som allt ger
Columella i sina skrifter lika stort utrymme
till fjäderfän som till får, getter och svin till
sammans och nästan lika mycket som för de
större husdjuren, nötkreatur, häst och mu
lor. Det tyder på att fjäderfäskötseln hade
stor omfattning och ekonomisk betydelse i
det antika Italien.
	När det gäller höns diskuterar Columel
la (8,2,6–14) först olika rastyper och deras
användbarhet. Grekernas storvuxna raser
var berömda och utnyttjades delvis för att
få fram stridstuppar för tävlingar och vad
hållning. Columella med sin inriktning på
lantbruk föredrar lugnare höns av inhemsk
typ. Djuren bör vara rödaktiga, svarta eller
bronsfärgade. Hönorna skall vara kvadratis
ka med stor bröstkorg, stort huvud och upp
åtstående röd kam. Tupparna skall vara av
liknande färgtyp, högresta samt språngvil
liga. Utseendemässigt liknar således Colu
mellas idealhöns dagens djur av raserna röd
rhode island, minorka och brun leghorn. En
tupp skall enligt Columella kunna betjäna 5
hönor. Det är intressant att notera att han
i viss utsträckning rekommenderar kors
ningsavel. ”Dock är de bästa kycklingarna
av alla dessa sorter bastarderna, som våra
inhemska hönor har värpt, sedan de blivit
betäckta av främmande tuppar, och de har
kvar den språngvillighet och den fruktsam
het, som vår inhemska ras har” (8,2,13). Som
bekant grundas den moderna hönsaveln, för
både ägg- och köttproduktion, på korsning

1 574 2

jan rendel

mellan delvis inavlade linjer. Den praktiskt
inriktade Columella hade alltså upptäckt
fördelen med korsningsavel långt innan den
började tillämpas i större omfattning i USA
och Europa på 1950-talet.
	Columella beskriver ingående hur ett
hönshus med rastgård bör inrättas (8,3,1–9).
Hönshuset skall ha fönster, och han fram
håller vikten av att det finns värpreden, där
hönorna i lugn och ro kan värpa eller ligga
och ruva. Likaså skall hönshuset vara för
sett med sittpinnar för nattvilan. Hönsen
skall under dagen kunna gå ut och in mel
lan rastgården och hönshuset. Rastgården
skall vara torr, och i en takförsedd del skall
det finnas ett område med aska för sand
bad, som renar fjäderdräkten. Vikten av
att skydda hönsen mot rovdjur framhålls.
Gluggarna mellan rastgård och hönshus
skall på natten vara stängda, och rastgården
skall helst vara täckt med nät för att stänga
ute rovfåglar. Utfodring och vattning bör
ske i särskilda tråg, som är så inrättade, att
blandning av träck och vatten eller foder för
hindras eller försvåras. Betydelsen av en god
och plikttrogen hönsskötare poängteras. En
skötare skall kunna betjäna en flock på 200
djur med viss hjälp. Det är värt att notera att
Columellas idéer om hur ett hönshus borde
inrättas ganska väl överensstämmer med de
hönshus, som fanns i Sverige för medelstora
besättningar före 1950.
	Utfodringen är viktig, och Columella
lägger som så ofta ekonomiska synpunk
ter på denna (8,4). Bästa foder är krossat
korn och vicker, liksom vial och hirs, om
det inte är för dyrt. Då får man ta till ag
nar och kli eller kokt rajgräs. Hönsen kan
också släppas fria utanför hönsgården och
kan då picka frön från bl.a. lusernträd.
Hönsskötaren skall dock fodra djuren i
hönsgården varje morgon och i skymning
en, så att frigående höns lockas hem och
kan räknas. Hönor instängda i hönshuset

hela dagen bör få foder tre gånger dagligen.
	När hönorna börjar värpa (i Columellas
exempel i januari) skall hönsskötaren se till
att det finns ren halm i värpredena (8,5,3).
Från mitten av februari börjar en del hönor
att ruva. Eftersom unga hönor ofta är sämre
som ligghöns, bör man utnyttja äldre djur
härför liksom för framkläckning och om
händertagande av småkycklingarna. En god
kycklingmamma kan enligt Columella (8,5,7)
ta hand om upp till 30 kycklingar, som sam
lats in från flera ligghönor. I stadsnära om
råden är försäljning av unga småkycklingar
ofta en god affär. Columella ger många tips
och råd hur ruvningen och kläckningen bör
gå till. För de kycklingar som föds upp på går
den måste man se till att ”de hålls i måttlig
värme, ty de tål varken värme eller kyla, och
det är bäst att ha dem instängda i hönshuset
med sin mamma … [i] 40 dagar” (8,5,19).
	Slutgödning av höns för slakt utfördes
tydligen i det antika Italien av speciella gö
dare. Columella ger även råd till dessa (8,7).
Fåglarna skall hållas i trånga burar i varma
och mörka rum och erbjudas rikligt med
föda i form av korn, som blötts upp i vat
ten. På samma sätt, som man göder höns,
kan man också göda skogs- och tamduvor
(8,8). Columella har också råd för dem som
föder upp turturduvor (8,9), trastar (8,10),
påfåglar, pärlhöns och vildhöns (8,11). Sköt
seln av gäss och ankor får ett helt eget av
snitt (8,13–15), vilket antyder att dessa djur,
särskilt gässen, hade en viss ekonomisk be
tydelse i romartidens Italien. När det gäl
ler gäss skriver Columella, att lantbrukarna
gillar dem, eftersom de inte kräver mycket
arbete och delvis kan föda sig själva på bete.
Förutom en slaktkropp lämnar de också
dun. Vidare gör gässen vakttjänst. Colu
mella försummar icke att relatera till berät
telsen om belägringen av Capitolium, då en
gås slog larm om gallernas ankomst, medan
hundarna var tysta.

husdjursskötsel hos columella
Gässen fordrar tillgång till ett vattendrag
eller damm. Columella (8,14,1–2) ger råd om
hur ett muromgärdat område bör inrättas
med små hyddor eller bås, där gässen kan
värpa, ruva och ta hand om sina gässlingar.
Innanför muren bör det också finnas en
hydda för skötaren. Från det muromgärdade
området får sedan gässen vandra till vatten
samlingen och betesmarken i närheten. Hos
gäss förekommer flera olika rastyper. Colu
mella föredrar vita gäss. Det är intressant att
notera att det fortfarande finns en vit ras,
som bl.a. i Sverige går under beteckningen
vit italiensk gås.10

Anka. Romersk mosaik, 200-talet e. Kr.
Roms nationalmuseum.

	Under romartiden var gränsen mellan
tama och vilda ankor tämligen flytande.
Columella (8,15,7) skriver nämligen att lant
brukaren, förutom ägg från sina tama ankor,
kunde samla in ägg från vilda ankor i grann
skapet och ruva och kläcka dem på gården.
Därigenom kunde han få fram flera djur till
slakt i sin besättning.
Pärlhöns fanns inte vilda i Italien. De
hade tydligen en viss betydelse och hade
sannolikt förts in från Afrika. Både ankor
och pärlhöns uppskattades i det romerska
köket, en position som de bibehållit i det nu
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varande Italien. Mången svensk turist har i
Rom kunnat avnjuta ”anitra al’arancia” eller
en saftig pärlhönsstek.

Djuromsorg och sjukvård
Antikens människor saknade vår tids kun
skap om mikrobiologi, hygien och vetenskap
ligt utprövade mediciner. De var dock klara
över att vissa sjukdomar såväl hos människa
som hos husdjur var smittsamma. Man var
också medveten om att svår hetta eller köld
kunde skada djuren och att god renhållning
i stallarna var en viktig förutsättning för
bra produktionsresultat. Likaså kunde man
behandla mindre skador och infekterade
sår. Sjukdomar var ändå uppenbarligen ett
svårt gissel. Nära 40 % av Columellas text
massa om de fyrfota husdjuren handlar om
sjukdomar och skador samt behandling och
mediciner mot dessa. Columella har från
sin verksamhet som godsägare skaffat sig er
farenhet av att god djuromsorg lönar sig. Vi
har redan berättat om hur han för de hovoch klövbärande husdjuren poängterat vik
ten av att de får vistas i torra, rena stallar.
Fukt och urin skadar hovar och klövar. I frå
ga om höns är Columella väl medveten om
att foder- och vattentrågen bör vara täckta,
då annars hönsträck hamnar i trågen, något
som kan förorsaka sjukdom. Han är också
medveten om att hönsen behöver sittpinnar
för nattvilan, så de slipper att stå i träcken
på golvet.
Järnskor för häst och oxar hade tydligen
inte ännu kommit i bruk på Columellas tid.
Skador på hovar och klövar vid jordbearbet
ning och transporter torde därför ha varit
vanliga företeelser. Columella ger detalje
rade råd om hur man med kniv rengör sår
och varbildningar på hovar och klövar och i
andra delar av kroppen samt anbefaller vila
för läkning. I svårare fall anger han hur man
med bandage kan överkomma problemen
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och skriver. Om infektionen ”redan kommit
ned till klövarna, öppnar man med kniv för
siktigt mellan två tår. Därefter lägger man
på bandage, indränkta med salt och ättika,
samt klär foten med en sko av espartogräs”
(6,12,1–2). Stor vikt läggs vid att oxen inte
sätter ned foten i vatten och att den har en
torr stallplats.
	Columella rekommenderar också mera
komplicerade ingrepp, exempelvis embryo
tomi på tacka (7,3,16), och menar att djur
skötaren skall vara insatt i veterinärmedicin,
så att han om nödvändigt kan dra ut hela
lammet, när det sätter sig på tvären i livmo
derhalsen, eller dela det med en kniv och ta
ut det i delar utan risk för tackan.
	Det stora problemet för antikens djur
hållning tycks ha varit infektionssjukdomar
och tarm- och magsjukdomar. För de förra
förordar Columella i vissa fall isolering. Han
skriver exempelvis :
Ett sjukt svin kan åstadkomma en farsot,
och då den drabbar en besättning av oxar,
måste man genast byta klimat och trakt.
Besättningen bör delas upp i flera delar,
som beger sig till avlägsna trakter, och de
sjuka skall hållas skilda från de friska, så
att det inte kan komma över någon, som
med smitta kan fördärva de övriga. Då de
därför skall skickas i väg, bör de föras till
sådana trakter, där det inte finns någon
boskap, för att de inte vid sin ankomst
skall smitta ner även dessa. Sjukdomar
skall dock bekämpas, hur dödliga de än
är. (6,5,1–2)
Vissa sjukdomar kunde tydligen slå mycket
hårt. För getter skriver Columella (7,7,2) att
om de åtgärder, som föreslagits, inte häver
sjukdomen, man bör sälja djuren eller, om
inte heller det går att genomföra, ”döda dem
med slaktkniven och salta in dem”. Sedan
bör man efter en tid skaffa sig en ny hjord.

Det var onekligen en radikal lösning på pro
blemet!
	I sin vanmakt mot sjukdomar anbefal
ler Columella åderlåtning, en metod som
var vanlig inom humanmedicinen långt in
på 1800-talet även hos oss. Andra metoder
som Columella föreslår innebar förtäring av
örter och dekokter av allehanda slag. Han
skriver bl.a.:
Som ett lätt tillgängligt botemedel har
jag även fått anvisning om roten av en ört,
som herdarna kallar lungört. Den finns i
stora mängder på de marsiska bergen och
är synnerligen hälsobringande för alla
djur. Den grävs upp med vänster hand
före soluppgången, ty om den samlats på
det sättet tros den ha större kraft. (6,5,3)
Vidskepelsen tar sig närmast poetiskt ut
tryck när Columella om hästar skriver föl
jande:
Det finns en sällsynt galenskap, även den
känd från stona, att de, när de sett sin
egen spegelbild i en vattenyta, grips av en
fåfäng kärlek och på grund härav glöm
mer att äta och dör av olycklig åtrå. Teck
en på denna galenskap är att de springer
omkring på betet liksom överstimulerade
och därpå ser sig omkring och tycks leta
och längta efter något. Denna sinnesför
villelse avlägsnas, om man klipper håret
på stoet ojämnt och därpå för ner det till
vattnet. När stoet då ser sin vanställda
figur, glömmer det sitt tidigare utseende
(6,35,1–2).
I allmänhet inrymmer Columellas förslag
till behandling utfodring med olika örter
och frön, ofta tillsammans med vin eller
olivolja. Huruvida dessa dekokter kan tän
kas ha haft någon verkan är omöjligt att av
göra. Beskrivningen av sjukdomarna är så

husdjursskötsel hos columella
diffusa, att det är svårt att veta vad det är
fråga om. Många botemedel torde få hän
föras till kategorin vidskepelse. Det är en
känd företeelse att, när människan ställs
inför något oförklarligt ont, hon ändå vill
försöka göra något. Hon hemfaller då lätt åt
vidskepelse och magi, så ock Columella och
hans samtida.
	När vi diskuterar sjukdomsbekämpande
hos husdjur kan det vara värt att nämna, att
Columella tycks vara en av de första eller
den förste, som använde termen veterinarius
för person som arbetade med djurläkekonst
(6,8,1 m.fl.). Ordet hänför sig till veterina
(dragdjur), och medicus veterinarius är alltså
en läkare som sysslar med dragoxar.11 Senare
dyker gravinskrifter upp med yrkesbenäm
ningar som mulomedicus (mulläkare) eller
medicus equarius (hästdoktor) etc. Men ter
men veterinär slog igenom!

Biologisk kunskap och
vanföreställningar
Som erfaren lantbrukare hade Columella
god kännedom om naturen och hur vari
ationer i klimat, jordmån och marknads
förhållanden påverkade möjligheterna för
vinstgivande jordbruk och boskapsskötsel.
Han var självfallet en produkt av sin tid och
påverkades av den allmänna synen på biolo
giska förhållanden. Föregående avsnitt, som
behandlade sjukdomsbekämpning, visade
att man tog till magi, då man stod inför svåra
sjukdomsproblem. Råden för husdjursaveln
liksom sjukdomsbekämpandet inrymmer
en blandning av erfarenhet och vidskepelse.
Utfodringen av husdjuren står på en mera
solid grund.
	Italien präglades under antiken av för
husdjursskötseln gynnsamma förhållan
den. Landet genomflöts av många floder och
mindre vattendrag, som genom periodiska
översvämningar gav upphov till goda betes
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ängar. Vintrarna var milda och tillät bete i
låglänta trakter året om. I de bergskedjor,
som genomkorsar Italien, blockeras betena
av snö under vintern. Under Columellas
tid togs då betesdjuren ned till de låglänta
trakterna, något som fortfarande sker. I da
gens Rom syns varje december fåraherdar
på Roms gator iklädda skinn och spelande
säckpipa. Dessa ”herdar” är kanske nu en del
av turistindustrin, men utanför Rom betar,
liksom under antiken, tiotusentals får. Det
för en svensk märkliga är att fåren tillåts
beta brodden på sädesfälten. En lätt och
snabb betning tycks inte skada den kom
mande skörden. Samtidigt som betningen
sker gödslas nämligen fälten. Till herdar
nas läger kommer stadsbor för att köpa får
mjölk, som används i olika maträtter.
	I Syditalien utgjorde under Columellas
tid sommartorkan, liksom fortfarande, ett
problem. Han visar, hur man kan överbryg
ga säsongsmässig brist på bete genom att
producera hö samt använda biprodukter och
avfall från jordbruket. Bete av stubbåkrar
för att ta hand om drösad säd, användande
av olivrester, vindruvskal liksom rester från
spannmålsodlingen i form av kli, agnar och
hackelse anbefalles. I nödfall eller regelbun
det kunde man ta till lövtäkt. Columella
hade också skaffat sig empirisk kunskap om
de olika fodermedlens plats i foderstaten
för skilda djurslag och olika faser av deras
livscykel. Han ger exempelvis 6,3,4–8 en de
taljerad foderregim för dragoxar under olika
årstider, beroende på fodertillgång och för
väntade arbetsinsatser.
	Columellas råd i fråga om husdjursaveln
har med utgångspunkt från dagens kunskap
uppenbara tillkortakommanden. Under an
tiken trodde man att förvärvade egenska
per nedärvdes till avkomman. Vidare tvis
tade man om hanens resp. honans betydelse
för avkommans utveckling. Hippokrates
(omkr. 460–370 f. Kr.) företrädde en upp
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fattning, enligt vilken honans ägg (ovum)
bestämde individens utveckling. Denna
teori kom senare att kallas ovism. Hanens
säd ansågs endast utlösa utvecklingsproces
sen. Aristoteles (omkr. 384–322 f. Kr.) hade
en rakt motsatt uppfattning. Sädescellen
ansågs innehålla hela grundmaterialet för
utvecklingen. Modern utgjorde endast den
” jordmån”, där utvecklingen kunde ske.12
Columella är svävande i fråga om hanens
och honans relativa inflytande. För mulås
nor påpekar han (6,36,1) att det är viktigt att
båda föräldrarna har god kvalitet. På ett an
nat ställe (7,9,1) säger han: ”I alla sorters fyr
fota husdjur är det noga att bedöma hanens
utseende, eftersom avkomman oftare är lik
fadern än modern.” Han understryker också
särskilt baggens betydelse i kapitlet om får
skötsel (7,3,3–5).
	Uppfattningen att förvärvade egenskaper är ärftliga var sannolikt allmän under
antiken. I Bibeln finns ett ganska känt ex
empel där patriarken Jakob såg till att han
fick en riklig herdelön. Han vaktade La
bans får och killingar, och de kom överens
att Jakob skulle få alla brokiga och spräck
liga lamm och killingar som herdelön, sedan
först alla avelsdjur av dessa färgtyper skiljts
från hjorden, så att endast helvita djur blev
kvar.
Jakob åstadkom den önskade färgen hos
avkomman genom att skala vita ränder på
käppar av poppel, mandelträd och lönn och
lägga dessa käppar i rännorna, där djuren
vattnades: ”Och de hade just sin parnings
tid, när de nu kommo för att dricka. Och
djuren parade sig vid käpparna, och blev dju
rens avföda strimmig, spräcklig och brokig”
(1. Mos. 30:32–43). Genom att tackorna såg
de fläckiga käpparna, födde de alltså fläckig
och brokig avkomma.
	Columella ger flera exempel på att han
tror, att yttre påverkan ger bestående effekt
på avkomman. Som redan nämnts skriver

han i kapitlet om hundar: ”Man bör aldrig
låta dem, vars anlag man vill bevara högklas
siga, dia en annan tiks spenar, eftersom all
tid modersmjölken och moderns ande starkt
bidrar till att utveckla både begåvningen och
kroppen” (7,12,12).
	Inverkan av föräldrarnas ålder på avkom
mans kvalitet är, som vi redan berört ovan,
ett genomgående tema hos Columella i hans
diskussion om avel. Unga djur bör inte an
vändas i avel, inte ens hanar, för då blir av
komman bråkig, och är föräldrarna gamla,
ärver avkomman den tröghet och slöhet,
som kännetecknar gamla djur. Detta är en
uppenbar vanföreställning. Det åldrande
djuret förändras inte genetiskt. Honorna
kan bli sämre mödrar med mindre mjölkav
kastning m.m., vilket påverkar avkommans
tidiga tillväxt och överlevnad. Genetiskt
sker dock ingen förändring utom i mycket
speciella fall; exempelvis förekommer miss
bildningar förorsakade av kromosomför
ändringar hos barn till äldre kvinnor oftare
än från unga .
	Avkommans kön och möjligheten att
påverka detsamma har sannolikt alltid
intresserat människan. I diskussionen om
nötkreatur och får uttrycker Columella
den uppfattningen att höger testikels säd
gav hanlig avkomma och den vänstra hon
lig. Uppbindning av höger testikel var dock
en besvärlig metod, och Columella hämtar
därför inspiration från Aristoteles för att få
bagglamm. Denne föreskriver att
man för betäckningen skall välja torra
dagar med nordanvind, så att man låter
hjorden beta i motvind och baggarna får
betäcka med blicken riktad åt det hållet.
Om man däremot skall producera tack
or, skall man passa på sunnanvinden, så
att modertackorna betäcks på samma
sätt då. (7,3,12)

husdjursskötsel hos columella
Alltså, när man står inför det oförklarliga
litar Columella och hans samtida till magin.

Avslutande synpunkter
Trots att Columella i vissa fall hemfaller åt
vidskepelse, kan dagens läsare inte undgå att
imponeras av hans kunskaper och klarsyn.
Han ser lantbruksföretaget som en enhet,
som det gäller att få så god totalavkastning
från som möjligt. Enligt Columella kan
totalavkastningen maximeras genom beak
tande av tre områden: (a) en effektiv inte
grering av växtodling och djurhållning, (b)
utnyttjandet av marknadsekonomins möj
ligheter och (c) utbildning av jordägaren och
arbetskraften.
	Columella visar, hur betydelsefullt sam
spelet är mellan husdjursskötseln och växt
odlingen. Djuren ger gödsel, som återför nä
ring till jorden, så att bördigheten bibehålls.
De ger också den dragkraft, som är nödvän
dig inom jordbruket och för transporter till
marknaden. Växtodlingen utgör tillsammans
med bete källan till husdjurens föda. I inte
grationen mellan jord, djur och människa är
det viktigt att minimera konkurrensen mel
lan människa och husdjur. Columella pekar
på vikten av att till djuren utnyttja produkter
från växtodlingen, som ej kan användas som
människoföda, dvs. förutom hö och halm
också exempelvis rester från vintillverkning
en, kvarnavfall, rester från oljepressarna m.m.
Säd och av människan direkt användbara
produkter skall ges till djuren endast under
vissa perioder av deras livscykel, exempelvis
till oxar vid hårt arbete eller till suggor under
digivningen. Columella ger direkta råd om
hur utfodringen av djuren kan anpassas till
den säsongsmässiga variationen i tillgång på
foder och i djurens krav. Känslan för mark
nadsekonomi är väl utvecklad hos Columella.
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Produktionsinriktningen på jordbruksenhe
ten bör anpassas till dess läge i förhållande
till marknaden och hur transporten kan ske.
Han är i mångt och mycket en föregångare
till senare lantbruksekonomiska tänkare, ex
empelvis den tyske nationalekonomen von
Thuenen, som under 1800-talets förra hälft
utvecklade teorier om lägets och transport
kostnadernas betydelse för produktionsin
riktningen på den enskilda gården och i re
gionen. Columella påpekar exempelvis att,
om egendomen ligger nära en större stad,
man bör sälja en del lamm som dilamm,
vilka betingar ett gott pris. Härigenom ökar
dessutom mängden mjölk till avsalu. I mera
avlägsna trakter är det mera lönsamt att föda
upp lammen, som sedan själva kan marschera
till marknaden. Columella ger flera exempel
på vikten av marknadsanpassning. Hans sto
ra intresse för fjäderfä, även för lyxbetonade
fåglar som påfåglar och pärlhöns, torde åter
spegla marknadsintresset.
	Den tredje hörnpelaren i Columellas
program för ökad totalavkastning är upp
byggandet och spridandet av kunskap. Han
vänder sig främst till jordägarna. Men Colu
mella är en ”upplyst” jordägare och påpekar,
att det är viktigt att också arbetskraften är
kunnig. I det romerska agrarsamhället ut
gjordes arbetskraften i huvudsak av slavar.
Columella framhåller vikten av att jordäga
ren underhåller sig med arbetskraften och
visar intresse för vad arbetarna gör. Intresset
från jordägaren förmodas öka intresset för
arbetsuppgiften också hos slaven. En förut
sättning för en dialog är emellertid kunskap
om arbetsmomentet hos jordägaren, något
som Columella menar är ytterligare ett skäl
för jordägaren att skaffa sig kunskap. Colu
mella diskuterar inte frågan om slavarnas
ställning. Som en man av sin tid tar han san
nolikt ställningen som given.

hans ackefors
fiske och vattenbruk

Fiskodlingens framväxt
och utveckling

Fiskodling härstammar från Kina, där man

hade karpodlingar redan för 4 000 år se
dan. Fiskodling blev mycket populär redan
1 000 år f. Kr. Omkring 500 f. Kr. utkom den
första handledningen i fiskodling i Kina,
författad av Fan Lee. Han var en politiker,
som blev fascinerad av fiskodling. Vi kan nu
mera genom Ling 1977 ta del av fiskodlingen
i gamla Kina.
Fiskodlingsidéerna spred sig till Medel
havsländerna något eller några århundraden
f. Kr. Speciellt i Italien fick fiskodling ett
starkt fotfäste under den romerska republi
ken och den tidigare delen av kejsardömet.
Detta intresse spred sig framför allt till de
mer välbärgade i samhället. En sofistikerad
byggnadsstil för dammar etablerades, och
fiskodling ansågs som en trevlig sysselsätt
ning, som tillika gav god fisk som mat.1 Ett
flertal arkeologiska utgrävningar och under
sökningar har givit oss en bild av sinnrikt
konstruerade dammar, både långt uppe på
land vid olika egendomar och vid Medelha
vets stränder.
Fiskodlingar invid kusten blev mycket
berömda och har beskrivits av äldre tiders
författare. Relationen mellan rika männi
skor och fiskdammar i vackert utformade
konstruktioner är belagt. Det var fint att ha
fiskdammar nära sin boning. Men i många
fall fick de också en ekonomisk betydelse
och påverkade bygdens folk, som därigenom
fick arbete. Fiskodling fick således en socio
ekonomisk betydelse.

	Konstruktörerna av fiskodlingar blev mer
och mer skickliga på att designa ändamåls
enliga dammar. Vid byggandet av dessa så
kallade piscinae beaktade man olika fakto
rer för att göra dessa så optimala som möj
ligt. Naturligtvis tog man hänsyn till till
gången på vatten och dettas kvalitet. Man
utvecklade en lämplig konstruktionsteknik
för att förvara vatten. En vattentålig betong
framställdes, men man tog också hänsyn till
fiskens beteende vid utformandet av dam
marna. Det senare är anmärkningsvärt att
man gjorde för mer än 2 000 år sedan. För
att hålla fisk i bassänger eller andra inhägna
der var det givetvis viktigt att det fanns estuarier i närheten, d.v.s. områden i gränszonen
mellan hav och strand, där sötvatten och salt
vatten blandas. I dessa vatten fanns det gott
om fisk, som tålde utsötat havsvatten, d.v.s.
bräckt vatten med varierande koncentration
av salt. I estuarier finns det marina fiskar
ter, som i extrema fall anpassat sig till att
kunna leva i nästan helt utsötat havsvatten.
Där kunde man lätt fånga fisk för isättning
i dammar.
Praktiserandet av fiskodlingar i Italien
hade sin storhetsperiod under sista århund
radet f. Kr. och århundradet e. Kr. De arti
ficiella dammarna blomstrade. Det blev en
symbol för aristokratins välstånd. Det var
en fördel för rika människor att ha tillgång
till färsk fisk. Det blev ett kännetecken för
republikens elit. Men under kejsartiden blev

fiske och vattenbruk
det en kamp mellan kejsarmakten och de
rika människorna, som slutade med att de
senare drog det kortaste strået. Kontrollen
av de rikas tillgångar ökade, och därigenom
övergick också allt fler av dessa fiskdammar
i det kejserliga styrets ägo. Detta gällde sär
skilt de egendomar, som låg vid Medelhavets
stränder.
	Allt fler förlorade då intresset för den
na verksamhet. Många ”fiskodlingsföre
tag” flyttade ifrån Italien till andra delar av
Medelhavet. Detta gällde speciellt de stora
odlingarna, som ägdes av välbärgade män
niskor. Istället etablerades många små od
lingar hos de mindre bemedlade klasserna.
Dessa förlades ofta i inlandet, där konkur
rensen inte var så stor och där de inte var så
attraktiva för den kejserliga staten. Under
vissa tider ledde fiskodlingsverksamheten
till skarp konkurrens om attraktiva lägen.
Så småningom skapades ett regelverk, så att
allvarliga konflikter kunde förhindras, men
fiskodlingarnas popularitet avtog mer och
mer under första århundradet e. Kr.
	I Sverige vet vi att det fanns karpdammar
vid klostren i Roma på Gotland och i Gud
hem, inte långt från Skara. Där odlade man
karp, innan Gustav Vasa raserade denna
katolska kultur. Syftet var bl.a. att produ
cera mat som fick ätas under fastan.

Om fiskodling hos Columella
Under perioden med det stora intresset för
fiskodlingar i Italien för 2 000 år sedan skrev
många författare om fiske och fiskodling,
om de idéer, som användes för byggnation
av dammar, och om hur odlingsverksam
heten gick till.2 Hos Columella intar dock
beskrivningen av fiske, fiskodling och dam
mar en mindre framträdande roll. Det är ju
framför allt jordbruk, vinodling, fruktträd
och boskapsskötsel som behandlas. Colu
mella verkar inte helt övertygad om fiskod
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lingens stora betydelse, och han säger bl.a.
att fiskodling är en mycket främmande in
komstkälla för lantbrukare (8,16,1). För en
jordägare nära havet kan dock fiskodling
utgöra en viktig inkomstkälla, särskilt då
jorden är mager (8,16,6), och detta faktum
samt Columellas strävan att behandla allt,
som kan ingå i verksamheten vid en lant
gård, har medfört att två kapitel, 8,16–17,
ägnas åt detta ämne.
	I Columella är underrubrikerna 1) Om
skötseln av fiskar (8,16) och 2) Om läget för
fiskdammen (8,17). I det förra avsnittet be
skrivs huvudsakligen de arter, som han fin
ner i sjöar, floder och hav, inlett med en kort
historisk betraktelse om fisk och fiske. Det
senare avsnittet beskriver fiskdammarnas
konstruktion och det foder, framför allt i
form av marina produkter, som används
vid fiskuppfödningen. De fiskarter, som
dominerar, är multe, pigghaj, muräna, havs
abborre, karp och ädlare plattfisk.
	I Medelhavsområdet har alltid området
vid strandlinjen utnyttjats för att fånga fisk
eller hålla fisk i avsnörda vattenområden
innanför strandlinjen. Genom att utnyttja
tidvattnet kan sådana områden förses med
friskt vatten varje dygn. Genom att fördäm
ningarna försågs med perforerade koppar
plåtar får man in färskt vatten i dessa dam
mar (”inhägnader”). När tidvattnet drar
sig tillbaka, hindras fisken av den nämnda
plåten från att simma ut i havet. Detta är
en sak som framför allt Columella tar upp
i sitt arbete. Han beskriver detaljerat hur
dessa dammar skall konstrueras, vilket vat
tendjup det skall vara och hur mycket vat
ten de skall hålla. För plattfiskarna, som
sjötunga och piggvar, gräver man en grund
damm, två fot djup (8,17,9), medan en damm
för ”upprättstående” fiskar skall vara minst
9 fot djup (8,17,4). Man måste se till att det
inte är grumligt vatten. Han berättar om
skydd och gömslen för fiskarna. Det är vik
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tigt att fiskarna kan gömma sig, så att inte
solvärmen skadar. Man skall gärna placera
in stenblock i dammen, så att dessa kan be
växas naturligt med alger (8,17,6).

och haj (8,17,12). Han framhåller även möj
ligheten att utfodra de runda fiskarna med
nyfångad fisk, krabba etc. Därefter fortsät
ter Columella med att räkna upp olika fruk
ter som man kan utfodra med i nödfall, när
foder från havet tryter (8,17,15). Om fisken
inte göds med foder av husbonden, får den
nämligen dåligt hull och kommer därför att
ge ett lägre pris på marknaden.

Slutsats

Ålar i en fiskbassäng vars väggar är försedda
med inbyggda krukor. Rekonstruktion.

	När dammen är iordningställd skall man
föra dit ”sin vattenlevande boskap” (8,17,7).
Men det är viktigt att klara ut ”vad trakten
lämpar sig för och vad som är sämre”, d.v.s.
det vi numera kallar carrying capacity på eng
elska. Columella tar upp, vilka arter man
bör ha, och han framhåller bl.a. muränan,
medan det inte är någon idé att fånga eller
utfodra de billiga fiskarna.
	Han framhåller också att plattfiskar
na bör utfodras med mjukare foder än de
runda fiskarna, eftersom de saknar tänder.
De slickar i sig maten eller slukar den hel.
Därför är det lämpligt att ge dem ruttnande
fisksoppa, sill som lösts upp i salt, jästa sar
diner och även gälar av ödlor, eller inälvor
av exempelvis tonfisk, taggmakrill, makrill

Som allmän slutsats kan man väl säga, att
Columella ger ett antal råd, som ibland blir
ganska handfasta men som nästan har ka
raktären av ”sunt bondförnuft”. Råden har
inte mycket av jordbrukskaraktär över sig.

Muränor i en amphora.

Det bör ha funnits andra författare, som tro
ligtvis gav en mer ingående bild av hur man
skulle odla fisk på den tiden. Det är dock
intressant att fiskodling redan då betrakta
des som ett komplement till jordbruket, som
man gör i vissa länder än i dag.

erik husberg
biskötsel under antiken

Mitt syfte med detta avsnitt är att försöka

sätta in Columellas text i ett större samman
hang. Hur kommer det sig att Columella
fann det nödvändigt att skriva en hel bok
om bin? Hur viktig var biskötseln under an
tiken? Och hur bedrevs den? Men först ger
jag här en kort översikt över biskötseln före
romarriket.

Biskötseln före romarriket
Redan i det gamla Egypten fanns det en
välorganiserad och ganska omfattande bi
skötsel. Binas produkter, vax och honung,
var eftertraktade varor som användes bl.a.
till medicin, vid balsamering m.m. Ett bi
användes som symbol för Nedre Egypten
och finns återbildat i flera gravar, på kistor
och på väggmålningar. De äldsta kända av
bildningarna av bikupor återfinns just i en
egyptisk reliefmålning daterad till ca 2400
f. Kr. Målningen visar nio horisontella biku
por och någon typ av rökkärl. Formen anty
der att kuporna är gjorda av bränd lera.1 I en
gravmålning i Tebe från ca 1450 f. Kr. (grav
101) återges en scen som visar en man som
bär på runda honungskakor, som uppenbar
ligen kommit ifrån cylindriska bikupor.2
	I en annan, senare gravmålning från ca
635–610 f. Kr., också från Tebe, visas en
scen med åtta cylindriska bikupor och en
man som uppenbarligen använder rök för
att lugna bina. En annan man häller ho

nung i ett kärl.3 Ett fragment daterat 8 ok
tober 256 f. Kr. omtalar 5 000 bikupor. Ett
annat brev, skrivet av två greker i Egypten år
240 f. Kr., nämner att de ägde 1 000 bikupor
som de hyrde ut.4 Graham Clarke skriver:
”The wealth of evidence from ancient Egypt
makes it clear that bees-wax as well as
honey must have been produced in consid
erable quantities, facts which point to in
tensive apiculture in the Nile valley during
ancient times.”5
	I Bibeln beskrivs det heliga landet som
landet som flyter av mjölk och honung. Det
ta omnämns 16 gånger. Referenser till ho
nung förekommer vid 55 tillfällen. Fram till
nu har det dock funnits få bevis (förutom de
skriftliga) på att biskötsel bedrivits i någon
nämnvärd omfattning, men i ett slag har
en arkeologisk utgrävning 2007 givit oss en
unik inblick i ganska storskalig biskötsel.6
Fyndet vid Tel Rehov i Israel har daterats till
900–1000 f. Kr. Ett 30-tal intakta horison
tella bikupor har återfunnits. Kuporna har
visat sig vara cylindriska, 80 cm långa och 40
cm i diameter och gjorda av lera och halm.
De har haft öppningar (fluster) på fram
sidan för bina, och baktill har det funnits
ett lock för biskötaren. Fyndet skall enligt
uppgifterna vara en del av en större anlägg
ning med upp emot 100 bikupor på samma
ställe. En intressant detalj är att bikuporna
har återfunnit centralt i en mindre stad.7
	I det antika Grekland fanns det flera
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författare som behandlade bin och bisköt
sel. Främst kan nämnas Aristoteles, som i
Djurens naturhistoria, daterad till 344–342
f. Kr., bl.a. nämner, att biodlare använde nät
för att hålla borta drönare. Fram till våra da
gar har det varit vanligt med föreställningen
att drönarna var improduktiva och enbart
konsumerade honung. Därför skulle deras
antal begränsas. Aristoteles kände till olika
slags bin, drottningar, drönare och arbets
bin, även om han inte visste deras rätta ur
sprung eller funktion.
	Vissa böcker, som först tillskrivits Aris
toteles, har uppenbarligen haft en annan
författare. En av dessa okända författare,
som tillsammans benämns Pseudo-Aristo
teles, var mer kunnig om biskötsel och ut
talar sig kunnigt om olika honungssorter.
Av bisjukdomar kände han till yngelröta.8
De antika grekerna använde sig av rök när
man tog honungen från bina. För att skilja
honungen från vaxet pressades honungska
korna.9
	Även i det antika Grekland användes
honung som ett läkemedel i sig men också
som en bas, i vilken man blandade in olika
läkande örter. I Hippokrates’ läkeböcker fö
rekommer honung i en mängd recept. Även
vax och propolis10 används bland annat till
läkande plåster. Grekerna använde också
stora mängder vax till bronsgjutningar.

	I det antika Grekland har bikupor av ke
ramik använts. Detta framgår bl.a. av ut
grävningar gjorda vid Korint.11 Bikuporna
har varit av huvudsak två olika typer:
1) Liggande bikupor snarlika dem som
finns avbildade från Egypten och de i Is
rael återfunna kuporna. Dessa grekiska
kupor har varit ca 60 cm långa.
2)	Stående bikupor. Dessa har utgjorts av
runda keramikkärl med en höjd av ca 30
cm. Kärlen har också haft ett flyghål eller
öppning för bina, vilket har varit viktigt
för identifieringen. Dessa stående kupor
har daterats till 300-talet f. Kr.
Det har länge diskuterats om det i det an
tika Grekland funnits bikupor, som möjlig
gjort för biskötaren att närmare observera
och undersöka bina. I liggande kupor är
all sådan observation i det närmaste omöj
lig. Däremot innebär de stående bikuporna
helt andra möjligheter. I en sådan kupa kan
binas vaxkakor tas upp och sättas tillbaka
utan att bina störs nämnvärt.

Flätad bikupa.

Senromersk horisontell bikupa av lergods.

Biskötseln i romarriket
Flera stora romerska författare tar upp bin
och biskötsel. Några ägnar hela böcker
åt ämnet, andra berör det mera perifert.
Poeten Vergilius refererar vid 16 olika tillfäl
len till biodlare. Det är uppenbart att biod

biskötsel under antiken
ling bedrevs med framgång och i stor skala
under romartiden. Trots att man inte hade
full insikt om binas fortplanting eller binas
sjukdomar och att mycket annat av det som
ägde rum inne i bikupan var okänt, fanns
det ett flertal författare som hade praktisk
erfarenhet av biskötsel.
	K.D. White skriver, att biodling hade en
viktig plats i ekonomin, eftersom honung
var det enda sötningsmedlet.12 Hur honung
användes i det romerska köket skall jag be
lysa längre fram i artikeln. För en förståelse
av biskötselns betydelse är det dock nöd
vändigt att diskutera honungens och vaxets
betydelse. Vid denna tid fanns det i denna
del av världen inget annat sötningsmedel
än honung. Socker är en relativt modern
företeelse och fanns inte tillgängligt i romar
riket. Ville man söta något så var det i prin
cip endast honung som stod till buds. Dad
lar och andra frukter kunde användas i brist
på bättre.
	Även bivax var under många århundraden
en mycket unik produkt. Dess användnings
områden var omfattande. Från romersk tid
är de s.k. skrivtavlorna (tabulae) bekanta,
träplattor, vars yta innanför en smal ram
var urgröpt och täckt med vax. Man använde
också vax till ljus och vid metallgjutningar,
till stenlim och till färg.
	Vergilius’ syn på biskötseln var närmast
den som en småbiodlare hade. Om bina
säger han att de skulle hållas i ett skuggigt
hörn utom räckhåll för vinden och undan för
boskap. Bikuporna skall ha små öppningar
för att hålla dem varma om vintern och kal�
la om sommaren.13 Halvrunda bikupor finns
beskrivna av Vergilius, Varro, Columella
och Plinius men avbildningarna är få.14

Yrkesbiodlarna
Ett helt annat perspektiv återfinns hos Cato,
Varro, Columella och Palladus ca 400 e. Kr.
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Dessa författare beskriver en kommersiell
biskötsel, som drivs i stor skala med spe
ciella biskötare, mellarius. Ofta var denne
mellarius en slav, som var satt att sköta bi
odlingen.
	Cato nämner vax som en ingrediens i
medicamentum för att laga krukor, och ho
nung använder han i ett flertal recept. Av
Varro (De re rustica 3,16) framgår att mulsum15 var en dryck med hög status. Korsika
var rikt på honung. Livius berättar att ön
år 181 f. Kr. betalade en tribut till romarna
på 50 ton vax; två år senare fördubblades
mängden. Det skulle enligt Eva Crane mot
svara en skörd av ca 1 000 ton honung från
100 000 bisamhällen.16
	I sina dialoger berättar Varro om en
Seius, som hyrde ut sina bikupor mot en
årlig ersättning om 5 000 skålpund (1 600
kg) honung. Varro berättar vidare om två
framgångsrika biodlare, två bröder vid
namn Veianius, som hade tjänstgjort i hans
armé i Spanien. Dessa hade på ett litet mark
område etablerat en biodling, som gav dem
en ansenlig inkomst av i genomsnitt 10.000
sestertier om året.
	Varro ger en lång lista av olika material,
som man kan använda vid kupframställ
ning: Trä, bark, ihåliga träd, tegel och fän
kålsstjälkar. Varro har också beskrivningar
hur man bäst kan skaffa bin. Bäst är att flyt
ta dem på våren. Han nämner också propolis,
vars pris är högre än vax och som används
som plåster.
	När det gäller vinterfoder till bina ger
Varro tre recept. Två av dessa är ett slags
deg, tillverkad av fikon eller russin. Det
tredje är honungslösning indränkt i ull, vil
ket förhindrar att bina drunknar. Varro är
ganska modern då han förespråkar, att bi
odlaren regelbundet tar bort gamla, mörka
honungskakor. Han nämner, vilket anses
vara första gången, möjligheten att ge ett bi
samhälle en ny ledare, dvs. bidrottning.
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Kommentarer till Columellas
nionde bok om bin
Utan ett avsnitt om biskötsel hade hans ar
bete om jordbruket inte varit komplett, skri
ver Columella (9,2,2). Nästan hela bok 9 och
delar av bok 12 ägnar han åt biskötsel och
dess produkter. Jämfört med hur Columella
behandlar andra husdjur, som avhandlas på
ett par sidor, måste man säga att han skriver
såväl insiktsfullt som detaljerat om bisköt
seln. Inledningsvis beskriver Columella för
farandet av att placera bikupor i väggnischer
i själva väggarna till huset (9,pf.2). Men se
dan blir det i nionde boken tydligt, att han
förespråkar stora anläggningar med ett be
tydande antal bikupor. Dessa skall vara flytt
bara. Det blir också tydligare att han anser
att biodlingen är en så viktig hantering, att
den inte helt kan överlåtas åt mellarius.
	Columellas genomgång om bina framstår
som mycket systematisk. Han har försökt
att samla dåtidens kunskap om bina. I detta
avseende är han under antiken oöverträffad.
Han är också mycket praktiskt lagd och bryr
sig inte (säger han 9,2) så mycket om vidske
pelse och mytologi. Hans ansats är närmast
den av en kommersiell yrkesbiodlare.
	I inledningen till kapitel 2 redogör han
för sina huvudsakliga källor. Dessa är Hy
ginus, Celsus och Vergilius. I 9,3,1 diskute
rar Columella binas utseende, om de skall
vara små eller stora, mörka eller ludna bin,
det som vi idag beskriver som biraser. Han
skriver också att bina lever ända upp till 10
år, om de sköts omsorgsfullt. ”För att inte
detta [alltså att alla dör samtidigt] skall ske
i hela bigården, skall man alltid driva fram
ny avkomma, och man måste på våren, när
nya svärmar väller ut, se till att dessa fångas
in och att antalet kupor ökar.” (9,3,4)
	Kapitel 4 behandlar binas ”betesmarker”.
”Dessa bör ligga så avskilt som möjligt och
… vara fria från nötkreatur och med ett so

ligt och inte blåsigt klimat” (9,4,1). Särskilt
framhåller han timjan, som ger honungen en
särskilt fin smak. Därefter kommer honung
från kyndel, backtimjan och oregano.
	I kapitel 5 behandlar Columella valet av
platser för bin. För all framgångsrik bisköt
sel är detta en viktig fråga. Bigården bör en
ligt Columella placeras mot vinterns mid
dag, långt från livlig trafik och samlingar
av människor och djur, på en plats som är
varken varm eller kall. Bina bör också om
möjligt placeras i nedre delen av en dal, vil
ket underlättar för bina. Columella betonar
vikten av att anlägga bigården så att den kan
hållas under ägarens uppsikt, om möjligt in
till gårdens byggnader. Bina bör vidare ha
tillgång till vatten. Runt bigården bör man
enligt Columella plantera svagt växande
träd. ”Växter och allt annat, som har en
tung och skarp doft, måste man förbjuda”
(9,5,6).
	I kapitel 6 tar Columella upp val av olika
kupmaterial. Detta skall göras enligt för
utsättningarna i trakten. ”Om den är rik
på korkek, skall man utan tvekan göra de
bästa kuporna av kork” (9,6,1). Kupor kan
också flätas av stinkört eller pil. Om detta
inte finns, kan bräder eller ett urholkat träd
fungera. Sämst är enligt Columella kupor av
lergods, vilka dels hettas upp av sommarens
hetta, dels blir utkylda under vintern. Ku
porna kunde också göras av gödsel eller av
tegel. Celsus hade förespråkat kupor av te
gel, då de var mer säkra för brand eller stöld,
men detta avfärdas av Columella (9,6,4).
	Bikupor gjorda av ferula, som förekom
mer hos flera författare, avser flätverk av
grova stjälkar från stinkört, Ferula communis. Denna kuptyp används ännu idag t.ex.
på Sicilien. Ferulakupor från Sicilien har
måtten 82 cm x 23–25 cm x 23–25 cm.17 Det
kan vidare nämnas, att bikupor av kork var
vanligt förekommande i Spanien och Portu
gal under 1900-talet.
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	Vid utgrävningar gjorda i Spanien har
man funnit ett stort antal antika bikupor
från Columellas tid. Totalt identifierade
Bonet & Mata 122 bikupor, varav 25 date
rades till perioden 27 f. Kr. –250 e. Kr., då
Spanien var en romersk provins. Kuporna
är horisontella (liggande) krukor, alltså av
keramiskt material. De är mellan 54,5 och
59 cm långa, runda och mellan 24 och 29
cm i diameter.18 Eva Crane har även fun
nit liknande bikupor i Gaza. Hon skriver:
”The many common features of the hives
and their usage point to a common origin,
which I think was the beekeeping of Egypt

kontrollera den högsta.” Det är uppenbart
att det är ganska stora fasta anläggningar av
bikupor som Columella förespråkar. De kan
ha omfattat 30–100 bisamhällen, eftersom
kuporna var staplade tre på höjden.
	De bikupor, som Columella beskriver,
kunde sålunda öppnas både från fram- och
baksida men inte från sidorna. Kuporna
skulle enligt Columella slutta svagt framåt,
så att vattnet kan rinna ut. Det är lämpligt
att skydda kuporna med skärmtak eller
skugga dem med löv. Det bör alltid finnas en
byggnad på baksidan av bigården, som kan
stå emot nordanvindens angrepp. Bisam

Columellas val av material till bikupor jämfört med andra romerska författare:
Varro

Vergilius

Columella

Plinius

Palladius

Bark, kork

x

x

X

x

x

Växt (Ferula)
Pil, flätad
Trästockar
Trä(brädor)
(Ko)dynga
Lera
Tegel

x
x
x

x

X
X
X
X
X
X
X

x
x

x
x
x
x

x

x

Källa: Crane, E, 1999, The World History of Beekeeping and Honey Hunting, s. 203.

from c. 2400 BC or earlier.”19 Såväl Varro,
Columella som Vergilius nämner alvus, som
är en halvrund bikupa.20
	I kapitel 7 diskuterar Columella hur bi
kuporna skall placeras. Bisamhällena bör
ställas på ett podium av sten, tre fot (90 cm)
högt och lika brett. Mellan bikuporna kan
man foga in stenar så att kuporna hålls på
plats, men man lämnar öppningar på framoch baksidan.
”Det är tillräckligt”, skriver Columella
(9,7,3), ”att det finns tre rader kupor på var
andra på höjden, eftersom skötaren även
med den inskränkningen har svårt att rätt

hällena bör vändas ”mot det håll, där solen
går upp om vintern, så att bina har ett soligt
läge” (9,7,5). Genom att ha små öppningar,
”så stora, att de inte kan rymma mer än ett bi
åt gången” (9,7,5), förhindras att kyla släpps
in, och det försvårar också för binas fiender.
	I kapitel 8 behandlar Columella hur man
köper bin. Här ger Columella många goda
råd. Skall man köpa bin för pengar bör de
ras bistyrka uppskattas. Bina transporteras
bäst nattetid. Det är mycket viktigt att man
inte blandar in sämre sorter (bin), som för
stör för de bättre.
	Columella utvecklar också hur man
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fångar (vild)-svärmar, dels genom att märka
bin med flytande rött bläck och följa bina,
dels genom ett speciellt fångstdon. Genom
att fånga lämpligt antal bin, som krupit in
i ett rör med honung, och försiktigt släppa
ut bina ett och ett kan man följa dem. Spa
naren bör välja morgontimmarna för att
spåra bin, så att han har hela dagen på sig
att utforska binas flykt. Eva Crane visar att
fångstdon och metoder liknande de Colu
mella använde förekom långt senare.21
	Att ställa ut fångstkupor i skogen, skri
ver Columella (9,8,14), är det är bara lönt att
göra i birika trakter. Det finns också enligt
Columella en risk att förbipasserande tar
med sig de tomma fångstkuporna.
Fångstkuporna skall vara väl rengjorda
och fuktade med lite honung (9,8,13). Fram
gångsrika försök med fångstkupor har gjorts
på många håll. Professor Roger A. Moorse
m.fl. har i U.S.A. visat, att användningen av
fångstkupor kan vara synnerligen effektiv.
De blir ofta befolkade. Columella skriver:
”Man bör även ha tomma kupor stående i
bigårdarna. Det finns nämligen åtskilliga
svärmar som, när de flugit ut, genast söker
sig en plats i närheten och då tar en i besitt
ning, som de påträffar tom.” (9,12,4)
	Ett bevis på att Columella var en för sin
tid kunnig biodlare är, att han kände till att
det finns bidrottningar, även om han kallar
dem kungar eller ledare. Han känner också
till en praxis med drottningbyte, där biskö
taren avlägsnar en gammal bidrottning och
ersätter den med en ny. Han beskriver även
hur samhällen, som försvagats, kunde för
enas med andra (9,11,1).
	Columella känner till flera olika sorters
bisjukdomar (9,13). Däremot är hans bo
temedel ofta fyllda av vidskepelse. Det är
osäkert om de kunnat fylla någon som helst
praktisk funktion. Ett annat exempel på råd
från Columella, som är märkligt, är när han
säger att man under vintern kan lägga in

döda fåglar till bina (9,14,15). Sannolikt är
det ett missförstånd från Columellas sida.
Han kan ha hört att man använt fågelfjädrar
som isolering.22
	I kapitel 14 beskriver Columella biåret
och vad biodlaren skall göra vid olika tid
punkter. Han ger ett råd till biodlarna: ”Od
laren, som sköter bina, måste dock noga ge
akt på att, när han skall hantera kuporna,
han dagen innan avhållit sig från kärleks
övningar eller dryckenskap.” (9.14.3)
	Bina skattas enligt Columella på honung
vid två tillfällen under året (9,14,11). Man tar
endast så mycket honung, att bina kan klara
sig över vintern på det de har kvar. Vid skatt
ningen används rök (9,15,5–6). Honungen
bör beredas samma dag som den skattats,
medan den fortfarande är varm. Vaxka
korna placeras i en korg eller kon och får
självrinna (9,15,13). Det ger en finare honung
än de sista resterna som pressas ut. Om hur
man framställer rent vax skriver Columella
ganska kortfattat (9,16): ”Vaxet från vaxka
korna skall silas efter att det rengjorts i vat
ten och upphettats i ett vattenbad. ”

Columellas honungsrecept
I bok 12 behandlar Columella husförestån
darinnans bestyr. I ett recept (12,5,1) be
skrivs ett sätt att förbättra vin med hjälp av
bl.a. jäst, torkade fikon, ¼ sextarius (1,4 dl)
honung, salt och vinäger.
	Vidare beskriver han, hur man gör ho
nungsvatten och vatten sötat med honung.
Det första gör man genom att koka ho
nungsvatten i ett kärl av bly (!) och ta bort
alla orenheter. Därefter lagras vätskan
på tjärade krus. Speciellt lämpligt, enligt
Columella, är den att använda till inlägg
ning av oliver (12,11,2). Honungsvatten kan
blandas av en sextarius (0,55 l) gammalt vat
ten och ett eller tre fjärdedels skålpund (320
eller 240 g) honung.

biskötsel under antiken
	Myrtenvin var bra mot flera krämpor så
som magplågor, lös mage och len mage. Det
kunde beredas med attisk honung eller så
bra honung som möjligt (12,38,5). Det bästa
honungsvinet kunde enligt Columella (12,41)
beredas på en blandning av druvsaft och den
bästa honungen. Till en urna (13 l) druv
saft tillsattes 10 skålpund (3,2 kg) honung.
Blandningen hälls så på flaska som försluts
med gips. Efter tre veckor silas drycken över
till ett annat kärl. Columella nämner ock
så hur kvittenfrukter bevaras i lättflytande
honung (12,47,3) och hur oliver läggs in i en
lag av honung och vinäger (12,50,3). Avslut
ningsvis (12,59,4–5) har Columella ett recept
på en kryddblandning med bl.a. peppar och
honung som var verksamt mot förstoppning.

Honung i mat och dryck
under romartiden
Under romartiden var som sagt honungen
det främsta och i praktiken det enda söt
ningsmedlet. Enligt Lise Hannestad var ho
nung ett viktigt element i kosten och pro
duktionen därav enorm.23 Det finns endast
en romersk kokbok bevarad. Det är Apicius’
De re coquinaria. Den är bevarad i form av
två handskrifter från 800 e. Kr.24 Marcus
Gavius Apicius var en romersk rikeman och
gourmé, som levde under kejsar Tiberius’
tid (han regerade 14–37 e. Kr.). Intressant
är att notera, att Columella omnämner tre
kokböcker, vars författare i handskrifterna
anges som Gaius Matius (12,46,1).
Gustav Berg skriver i förordet till den
svenska översättningen av De re coquinaria
följande: ”Vi veta att Apicius’ kokbok blev
högt värderad av renässansens människor,
och vi kunna säkerligen utgå från att den
spelat en roll vid den successiva framväxten
av det italienska köket …” 25
	Verket är indelat i tio böcker. Samtliga
innehåller honungsrecept. Totalt återges 115
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huvudrecept. Av dessa används honung eller
honungsvin i hela 72. Många av recepten har
underrubriker. Räknat på detta sätt finns
det 464 recept, varav honung eller honungs
vin förekommer i 201 fall: fisksåser (57),
sås till fågel (22), sås till kött (56), sås till sal
lader (33), sötsaker (10), konservering (10)
och soppor (5). 26
	Det finns 4 recept på aladåber och 4 re
cept på drycker med honung.27 Det är alltså
inte någon överdrift att säga att honungs
recepten dominerar i Apicius’ kokbok. Den
första boken heter husföreståndaren. Redan
i det första receptet, som nämns (1,1), an
vänds honung till en kryddblandning: ”Man
tar 15 pund (4,95 kg) honung, två sextarier
vin (ca 1 liter) … och kryddor.”
	Det andra receptet som återges är ett re
cept för honungsvin för resande. Det fjärde
receptet beskriver ett rosenvin. Även här
utgör honung en viktig ingrediens. Ett an
nat exempel är hämtat från 7,5,3: ”du stöter
torkade, urkärnade myrtenbär med spis
kummin, peppar, honung, garum, defrutum
[druvmust] och olja. När du kokat upp det,
reder du med stärkelse och häller såsen över
koket, sedan saltat och stekt kött, peppra
och bär in.”
	Den huvudsakliga användningen av ho
nung tycks ha varit till såser, sötsaker och
konservering. I sås ger honung smak och
konsistens särskilt om man låter det hela
koka in något. Kryddor kunde lätt lösas
upp i honungen och honungen gav vid upp
hettning en vacker färg åt maten. Vid två
tillfällen anger Apicius att recepten kan ha
medicinska verkningar. Bl.a. återger han ett
recept från Varro.

Mulsum – ett honungsvin
Vinet hade en stark ställning i det antika
Rom. Trots detta syns det som om honungs
viner också var mycket populära. Kanske
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antyder detta en förkärlek för söta matvaror
och drycker. Mulsum beredes genom att:
”man blandar 1 urna (13 l) saft från druvor,
med 10 pund (3,3 kg) honung och häller det
i en kanna som förseglas med gips. Efter 31
dagar silas saften över i en annan kruka, som
förseglas och lägges att mogna.” 28
Populärt var också ett kryddat honungs
vin. Stött peppar hälldes samman med
skummad honung och när det skulle drickas
blandades det med vin.29 Det finns bevarad
en historia om hur kejsar Augustus en gång
frågade en 100-åring vid namn Romilius Pol
lio, hur han lyckats bli så gammal. Han skall
ha fått svaret att det berodde på användning
av mulsum invändigt och olja utvändigt.30 Pli
nius d.ä. beskriver i sin Naturalis Historia ho
nungens nyttighet (22,50ff). Han inkluderar
även aqua mulsa i resonemanget. Plinius skil
jer på två sorters honungsvin, det som gjorts
för stunden och som används färskt och det
som lagras. Han skriver vidare att det bästa
honungsvinet alltid är gjort på gammalt vin.
Plinius skriver också att det bästa vaxet var i
turordning det puniska eller kartagiska, vax
från Pontus, Kreta och från Korsika.

Columella och eftervärlden
Utan tvivel har Columellas text om bin
haft stort inflytande på eftervärlden. Hans
beskrivning av bijakt, dvs. hur man fång
ar vilda bin, är omnämnd av många efter
följande författare. Eva Crane har visat att
Columellas metoder med fångstdon har
tillämpats i många olika länder. Bijakt finns
omnämnd i äldre medeltida svensk lagstift
ning. Även användningen av fångstdon finns
med.31 För svensk del kom Columellas texter
att spela en stor roll vid tillkomsten av Peder
Månssons skrift Bondakonst, ca 1520. John
Granlund skriver att delar av Bondakonst
är ”föga självständigt och till stora delar en

avskrift och en bearbetning bl.a. av romaren
Lucius Columella …”.32
	Man kan av rubrikerna i Bondakonst
direkt se att Peder Månsson haft tillgång
till Columella. Rubrikerna är: Aff Bij, Bij
Födha, Köpa bij, Wpleta Bij, Swerma bij, Förökia bin, Bij borth flygha, Bij faa sywkdom När
stokkana ypnas, Taka honagith fran bin och
skira wax oc honagh.33 Även Olaus Magnus
hämtade mycket från de antika auktorite
terna till sitt arbete Historia de gentibus septentrionalibus, som utkom i Rom 1555. Olaus
Magnus har flera avsnitt om biskötsel och
det finns också ett par träsnitt som visar
bin och biskötsel.
	Hans Hildebrand (1884) ansåg att Olaus
Magnus var en god källa till biskötselns
historia. Mot detta reagerade Albert Sand
klef starkt. Sandklef menade att Olaus
Magnus inte kunde haft någon egen känne
dom om biskötseln, eftersom han bygger på
de antika auktoriteterna och då bl.a. Colu
mella.34 Ett exempel som Sandklef tar upp
för att visa hur pass bristande kunskap han
hade var rådet att ge bina fåglar under vin
tern (se ovan).
	Sammanfattningsvis ger Columellas
texter en god inblick i biskötseln, som den
bedrevs i det av romarna styrda Spanien.
Biskötseln bör, om den bedrivits som Colu
mella beskriver, ha givit den romerska går
den ett betydande årligt överskott av vax och
honung.
	Columella ger också många intressanta
belägg på användningen av binas produkter
i det vardagliga livet. Enligt min uppfatt
ning ger Columella många praktiska råd
som faktiskt är fullt användbara ännu idag.
Andra avsnitt, och då främst de om binas
sjukdomar och binas härkomst, bygger där
emot knappast på Columellas egen erfaren
het utan på vad han har hämtat från andra
auktoriteter.

kjell lundquist
Columella, tr ädgården
och växter na
om odling, konster och
växtmaterial i De re rustica
Tag här, Silvinus, den sista återstående

avbetalningen på min skuld till dig, som
jag lovade dig, när du bad mig om det
[…] Det återstår alltså skötseln av
trädgårdarna, senkommen och fordom
försummad av de gamla lantbrukarna
men nu till och med den allra mest upp
skattade […] Din önskan gick ju ut på,
att jag på vers skulle fylla i de delar, som
saknades i dikten Georgica, vilka även
Vergilius själv hade förklarat, att han
lämnade åt senare släkten att framställa
(10,pf.1).
Varför skall den moderna växt- och träd
gårdsintresserade läsaren av De re rustica
överhuvudtaget befatta sig med en tvåtusen
år gammal text från Medelhavskusten?
	Medelhavskosten, svarar den ene. Den
hälsosamma medelhavskosten. Kanske är
det denna som tydligast står fram när en
modern kulturmedveten och intresserad lä
sare närmar sig Columella med trädgårdsoch kulturväxtglasögon. Bröd, fårost och
vin. Oliver, sallad och fikon. Samma växter
och råvaror då som nu. Vardagsmaten i an
tikens Rom har blivit trendriktig kulturoch hälsokost i Nordeuropa.
	Medelhavsträdgården, svarar den andre.
Om medelhavskosten är trendig så är Me
delhavsväxterna det om möjligt ännu mer.
Fikonodling, på friland i Skåne och i krukor
i stora delar av övriga Sverige, är inte längre

något ovanligt. Vänner av kultur och bild
ning odlar sina egna små olivträd i fönster
karmen under vintern, för att möblera alta
ner och terrasser med dem under sommaren.
Terroir-begreppet, om än aldrig så grumligt,
sprider sig i de allmänna folklagren av vin
kännare. Timjanshonung på yoghurten eller
i teet signalerar en god smak.
	Kultur- och trädgårdsväxterna, svarar
den tredje. Columella behandlar runt 400
olika slag. Det är i mycket samma växter,
samma Medelhavsflora, på marken då som
nu. Det Columella såg, plockade och skrev
om, växer på i stort sett samma platser även
idag, eller grävs fram under Pompejis ruiner.
Varje turist möter cypresser, olivträd och
granatäpplen. I detta ligger per defintion
inget förgånget; Medelhavsväxterna växer
alltid i realtid.
	Den moderna växt- och trädgårdsintres
serade läsaren av De re rustica kommer hur
som helst att bli överraskad och på flera oli
ka sätt. Till att börja med att det blommar
på nästan varje sida i lantbrukstraktaten,
eller rättare sagt att det är få sidor där inte
någon kultur- eller trädgårdsväxt spelar en
huvud- eller biroll. De dyker upp där man
till synes minst anar det, och av slag som vi
knappt känner till.
	Växtrikets betydelse kan inte nog un
derstrykas. Här ligger förutsättningen för
överlevnad, då som nu. Det är växter till
mat och läkedom, till foder och redskap,
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till byggnader och hägn, till verktyg och spe
cialutrustning av olika slag, och inte minst
till prydnad och som statusmarkörer. Vi
möter ett livligt utnyttjande av hela land
skapet.
	Den moderna och trädgårdskunnige lä
saren finner även på ett annat sätt varför
Columellas behandling av växtmaterialet
är så utmanande. Denna möter å ena sidan
praktiker, råd och recept som är genuint er
farenhetsbaserade. Columella ger flera ex
empel där man får känslan att han av egen
erfarenhet verkligen vet vad han talar om,
och visar upp sina gröna fingrar. Å andra
sidan flätas dessa goda råd samman med
anvisningar som bara kan etiketteras som
grov vidskepelse, övertro eller i bästa fall
gissningar eller förhoppningar. Det är
faktiskt en utmaning för läsaren att för
söka sortera råden och anvisningarna i två
huvudgrupper. Det är inte lätt. Allt fram
ställs med samma retoriska styrka. Man
förleds lätt att tänka att det kanske skulle
kunna ha fungerat på det viset i Rom för så
länge sedan och under Columellatid…
	Kort sagt, den moderna växtintresserade
läsaren kommer både att känna igen sig och
inte alls. All odling och alla odlare i alla ti
der är förbundna med varandra. När Peder
Månsson (se nedan) under 1500-talet över
sätter och tolkar Columella i fråga om växt
bäddarna - ”Oc skifftes krydasängana swa
ath man kan ga j mellen them pa alla sidhor
oc rensa borth gräs” 1 – så uttrycker han nå
got som varje koloni- eller villaägare redan
vet och känner igen. Det är hopplöst med
ett krydd- eller grönsaksland som inte kan
skötas rent praktiskt.
Lika lätt är det att gå vilse i Columellas
text och inte känna igen sig överhuvudta
get. Referenserna till den antika mytolo
giska världen lägger lätt en slöja över texten
för den oinvigde och pockar på en tolk
ning. Mötet med den antike fruktbarhets

guden Priapus, i form av en grovt tillyxad
trädstam, kan kännas överraskande, likaså
uppmaningen att helga hela trädgården åt
honom. Rådet att så ruccolasallaten (Eruca sativa) intill denna stam, som ett nästan
under hela året tillgängligt grönt afrodisia
kum, kan både locka, irritera och få oss att
skaka lätt på huvudet (10,101–139).
	Trädgårdsläsningen av Columella låter
sig dock inte enkelt kategoriseras. Texten är
samtidigt både hopplöst föråldrad och evigt
grön. Vi kan le lite överseende åt försöken
att förklara de växtfysiologiska processerna,
men kan inte annat än imponeras av krydd
ningen av druvmusten från Neapel: nardus
ört, violrotsiris, keltisk vänderot, ’fjällskära’,
behenträd, jordmandel, kamelgräs, myrra,
kalmusrot, kassiakanel, kardemumma och
saffranskrokus (12,20,3–8). Vilken modern
trädgårdsamatör känner egentligen till alla
dessa växter idag? Vi bildas av Columella
vare sig vi vill det eller inte.
Förstagångsläsaren av De re rustica gör lätt
några allmänna reflektioner om den romers
ka trädgården, dess status och om Columel
las trädgårdssyn, utifrån hans eget förord
till den tionde boken (ovan).
	Den första reflektionen kan vara att allt
som rör ”trädgård” verkar vara samlat i en
bok, i bok 10. Den andra att ’trädgården’,
med sina praktiker och sitt material, verkar
ha avhandlats allra sist av näringsfången på
det romerska lantstället. Den tredje reflek
tionen kan luta mot att ”trädgård” allmänt
sett verkar vara en rätt främmande fågel i
Columellas tolvboksverk.
	Till skillnad från den sakliga framställ
ningen på prosa om åkerbruk, djur, vin och
allsköns göromål i de andra böckerna, prö
var Columella i sin tionde bok att låta träd
gårdsväxterna dansa fram på latinsk hexa
metervers, och låta sådd, skötsel och skörd
beskrivas allegoriskt, och med referenser till

columella, trädgården och växterna
det antika samhället och hela den samtida
mytologin. I den svenska översättningen
presenteras den dock på prosa för att inte
begränsas av metriken.
	Om dessa inledande reflektioner fick
bestå, skulle det vara både illa och helt fel.
Med ”trädgård” hos Columella förhåller det
sig nämligen nästan precis tvärtom. Kulturoch trädgårdsväxter är rikligt företrädda i
alla de tolv böckerna. Odlingsinsikter och
trädgårdspraktiker genomsyrar i stort sett
hela framställningen. Trädgårdsskötseln
själv, i sin begränsade definition, framställs
vidare med stor omsorg, omständlighet och
ömhet, främst i den tionde och elfte boken
men även indirekt i den tolfte.
John Henderson är inne på en liknande
tankegång i sin kommentar till Columellas
tionde bok, ”Columella’s living hedge: The
Roman gardening book”. ”I resist this sin of
excerption [att enbart se trädgårdsskötseln
i bok 10], to explore the role of gardeing on
Columella’s farm”, skriver han.2
	Columellas egna inledande ord om träd
gårdsskötseln, ”nunc vel celeberrimus” (”nu
till och med den allra mest uppskattade”)
emotsäger vidare varje påstående om att
den inte skulle höra hemma i en lanthus
hållningstraktat. Han finner till och med
att han måste ge än mer noggranna råd om
trädgårdsodlingen än om jordbruket, efter
som trädgårdens billigare produkter också
har blivit en angelägenhet för hela folkhus
hållningen (10,pf.2–3).

Antikens trädgårdar och trädgårdsbruk
– definitioner och avgränsningar
De italienska trädgårdsanläggningarna i
äldre tider voro sannolikt endast afsed
da för odling av matnyttiga växter – ”ex
horto plebeji macellum”, säger Plinius
– och några lustträdgårdar kände man
då ej till.3
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Det möjliga ämnet ”Antikens trädgårds
konst, trädgårdsodling och kultur- och träd
gårdsväxter”, som en utgångspunkt för detta
kapitel, har med den moderna forskningens
utveckling blivit i det närmaste oöverskåd
ligt. Läroverksadjunkten Magnus Bernhard
Swederus (1840–1911) i Uppsala grep sig
dock an uppgiften. Efter att ha disputerat på
en avhandling om den Botaniska trädgården
i Upsala 1655–1807 (1877) författade han en
studie om Hortikultur hos de gamle romarne
(1885) på 34 sidor. Det skulle få ge sig på idag.
Swederus’ stora excerperingsarbete i arkiven
och allmänt omfattande trädgårdshistoriska
forskargärning väntar fortfarande på en ge
nomlysning. Hans uppsats om den romerska
hotrikulturen är fortfarande läsvärd, men på
det begränsade utrymmet tvingas han med
nödvändighet hoppa mellan olika källor och
ge exempel som inte självklart kan jämföras
eller närmare analyseras.
	Ett samlat grepp över antikens trädgår
dar, liksom av trädgårdsföreteelsen ur ett
flertal perspektiv, tar Maureen Carroll. ”The
cultivation of gardens played an integral role
in the public, private and economic spheres
of the ancient world. Whether grown as
sources for food, symbols of wealth and
prestige, or as dwellings for the gods, they
were nurtured at every level of society”,
skriver hon. I ett av hennes senaste arbeten,
Eartly Paradises. Ancient Gardens in History
and Archaeology (2003), sammanfattas och
presenteras några av de senaste (trädgårds
arkeologiska) rönen både över ett stort tids
spann och från hela Främre Orienten.4
	Redan delmängden kultur- och träd
gårdsväxter är problematisk. De re rustica
innehåller i storleksordningen 280 olika
växtnamn vilka betecknar ungefär lika
många växter. Bara att behandla dessa
skulle vara ett i det närmaste ogörligt pro
jekt: botaniskt, i sammanhanget av hela
Medelhavsområdets växter och växtlighet,
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odlings- och kulturhistoriskt, samt träd
gårdsmästarpraktiskt. Ett tidigt sådant ar
bete från Lund kan dock nämnas, professor
Anders Jahan Retzius Flora Virgiliana eller
Försök at utreda de Wäxter som anföras uti P.
Vergilii Maronis Eclogæ, Georgica och Æneides jämte Bihang om Romarnes Matwäxter
(1809), i vilken även Columella är frekvent
förekommande och citerad.
	Att teckna den romerska trädgårdssköt
seln utifrån Columellas erfarenheter i De
re rustica, och i ett nöjaktigt sammanhang,
innebär därför med nödvändighet en av
gränsning i flera olika riktningar och mot
flera discipliner.
	Det börjar förstås med det till synes både
enkla och komplicerade begreppet trädgård.
Vad är en trädgård, egentligen, i form, bruk
och innehåll, och i Rom under det första
århundradet? Vilka av de samtida latinska
begreppen för trädgårdsföreteelser skall vi
inkludera: hortus, viridarium, pomarium/
pometum, solarium, violarium, rosarium, lilietum, vinea, arbustum, leporarium, vivarium,
aviarium med flera, och vilka arbetstitlar:
villicus, topiarius, arborator, olitor, aqvarius,
piscator. Den välkända beteckningen hortulanus (trädgårdsmästare) lär dock härstam
ma från senare tid.5
En avgränsning av ämnet skulle kunna göras
bakåt i tid, mot själva odlingens och träd
gårdsbrukets födelse i Mesopotamien dryga
9 000 år före Columellas tid, och mot de
stora antika kulturerna inom den fruktbara
halvmånen och deras trädgårdsbrukande
fram till vår tideräknings början: Egyp
ten, Assyrien, Mesopotamien, Persien och
Grekland. Trädgårdsodlingen i Rom under
det första århundradet i vår tideräkning är
både en tidig företeelse och ett bruk under
utveckling i en väl etablerad tradition. En
läsning av Daniel Zohary och Maria Hopfs
verk Domestication of Plants in the Old World

(2000) ger utifrån de enskilda kulturväxt
slagen riktigt långa perspektiv på odlings
historien. Den började inte i Rom.
En annan avgränsning att förhålla sig till
gäller själva odlingsytorna för åker-, ängsrespektive trädgårdsbruket. Var slutar
egentligen trädgården och var börjar åkern?
Bestäms detta principiellt av grödan, od
lingsytornas storlek, deras belägenhet i för
hållande till byggnaderna, utformningen av
dessa, teknikerna eller omsorgerna om de
enskilda kulturerna?
En tredje avgränsning handlar om trädgård
och konst. Vilka antika trädgårdar utgör
eller innehåller konst i Rom? Vänder vi oss
till de äldre konsthistoriska skildringarna
får vi ett ganska samstämmigt svar. Det är
främst kopplat till ett namn: Plinius den
yngre (63–113 e. Kr.), och hans välkända be
skrivning av sina egna villor i Laurentum
och Toscana (Etrurien).6
Plinius d.y. är det första namn som nämns
i Carl W. Schnitlers klassiska verk Trädgårdskonstens historia i Europa (1917) i kapitlet
om ”Antikens trädgårdskonst i Italien”. Den
romerska trädgården presenteras här främst
utifrån sin form, arkitektur, organisation
och perspektiv. Huvudmotiven utgörs av vil
lans placering i landskapet, parterren med
sina geometriska kvarter, klippning av städ
segröna växter (opus topiarium), användning
av trädgårdsskulpturer och den konstnär
liga utformningen av vattnets vägar liksom
bruket av terrasser.7 Ur växtmaterialsyn
vinkel är passagerna om buxbom, speciellt
Plinius d.y:s ängsmatta med buxbomsplan
teringar i form av djurbilder, de mest kända,
liksom skuggande murgrönsklädda plata
ner och äkta cypresser, samt förstås rosor.8
	De senaste decennierna har uppvisat ett
ökande intresse, även av klassiker, för den
antika och romerska trädgården. Till delar
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beror detta på de rika arkeologiska fynden
från utgrävningarna av Pompeji och träd
gårdarna där, framhåller Lena Landgren.
En ledande ställning intar professor emerita
Wilhelmina Feemster Jashemskis (f. 1910)
många arkeobotaniska arbeten framförallt
i Pompeji, och om antikens växtmaterial i
övrigt.
	I en redovisning av en tidig utgrävning
av en vingård i Pompeji 1968 refererar Jas
hemski löpande till Columella, exempelvis
i frågor om avläggning och träpålar av äkta
kastanj till stöd i vingården.9 I A Pompeian
Herbal (1999) presenterar hon ett 40-tal väx
ter, köks- och kryddväxter, men framförallt
läkeväxter. Växtkatalogen tillsammans med
Frederik G. Meyer i det stora arbetet The
Natural History of Pompeii (2002) utgör där
vidlag en slags slutpunkt. Arbetet tar upp,
sammanställer och dokumenterar belägg för
184 olika växtslag; en vunnen och samman
lagd kunskap genom väggmålningar, mosai
ker, utgrävningar, pollenanalyser, makrofos
sil och referenser i arbeten av andra antika
författare.
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the Roman garden through its plants (2004)
det allmänna forskningsläget vad gäller den
romerska trädgården, och presenterar ock
så kort de viktigaste arbetena. Hon börjar
med Pierre Grimal och Les jardins romains
(1944), fortsätter med de viktiga arbetena
från Dumbarton Oaks i USA, och slu
tar med Maureen Carrols Eartly Paradises
(2003). Alla de olika studierna till trots, och
trots att ”Roman gardens have appeared in
today’s scholarship as a result of the interest
in various aspects of viewing and perception”

Myrten (Myrtus communis).

Lager (Laurus nobilis).

Landgren redovisar i sin avhandling
Lauro myrto et buxo frequentata. A study of

rör vi oss här uteslutande inom hägnet av det
latinska begreppet viridarium, ”a deliberate
ly planned garden area”, i trädgårdar utlagda
för lustens och prydnadens skull. Landgren
gör en funktionell avgränsning men tilläg
ger också: ”Scents, sounds, and colours were
certainly appreciated in the vegetable patch
and the neatly planted vinea as well as in the
ornamental garden. […] Many aspects of
plants, such as medical, culinary or religious
are not covered by this study.”10
	I ett traditionellt konsthistoriskt perspek
tiv hör inte självklart Columella, hans träd
gårdar och betoningen på matnytta, medi
cinskt bruk och ekonomiskt utbyte hemma
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här. Begreppet viridarium förekommer inte
hos Columella. Han använder enbart hortus, det vidare trädgårdsbegrepp som inne
fattar köksträdgården, och främst betonar
nyttodling och gårdsekonomi. Hortus kan
beläggas på ett femtiotal ställen, ett knappt
tjugotal i bok 10 och nästan lika många i bok
11.11 Plinius den äldre (23–79 e. Kr.) beklagar
sig å andra sidan själv i Naturalis Historia
flera gånger över Roms trädgårdsförhållan
den, att trädgårdarna innehöll så få pryd
nadsväxter, både av (blommande) buskar
och blomsterväxter.12 Plinius d.ä:s stora
encyklopediska verk i 37 böcker (botanik/
växtmaterial/hortikultur/oding i böckerna
12–19) behandlas inte vidare i denna artikel.
Som Sten Hedberg inledningsvis har påta
lat var Columellas verk känt för Plinius d.ä.
medan ingen referens till Plinius d.ä. finns
hos Columella.13
En fjärde avgränsning handlar om växterna.
Vilka växter kan eller skall egentligen räk
nas som trädgårdsväxter? Trädgårdsväxter
är väl de växter som odlas och växer i träd
gårdarna? Detta är sällan hela sanningen.
Förutom det mindre problemet med vad
som skall räknas som en trädgård så är hela
odlingsbegreppet glidande. ”Gränsen mel
lan odling och icke-odling är problematisk”
uttrycker Stig Welinder det i Jordbrukets första femtusen år 4000 f. Kr.–1000 e. Kr. (1999).14
Dessutom, understryker Roland von Both
mer i Kulturväxtlexikon (1998), är ”gränsen
mellan kulturväxt/domesticerad art och na
turlig art […] många gånger flytande”.15 Un
dertecknad har tidigare också arbetat med
frågan: ”När blir trädgårdsväxterna inhem
ska och vilda växter odlade?” och i sex olika
punkter problematiserat den skenbart enkla
gränsen mellan ”vilda” och odlade växter.16
	Den uppmärksamme läsaren av Colu
mella finner att fokus i de flesta fall är riktat
på den enskilda växten, på dess dygder och

bruk, och inte på om den odlas, på åkern
eller i trädgården, eller växer vild i betes
marker, längs gärden eller i skogarna. De
flesta jordbruksgrödorna odlas självfallet på
åkrarna, de flesta köksväxterna och delvis
kryddväxterna i trädgården, medan de flesta
medicinal- och läkeväxter istället samlas in
från den oingärdade stora trädgård som kan
kallas natur eller kulturlandskap. Columella
diskuterar själv förhållandet.”Slagen av des
sa [träden] är olika och mångformade, ty de
är av olika art och, som samme skald [Vergi
lius] säger, somliga spirar av egen drift, och
utan ett mänskligt ingrepp växer de vida,
och många andra växer upp planterade av
vår hand. De, som inte växer med mänsk
lig hjälp, ger dock i skogar och vildväxande
frukter och frön efter sin egen natur, men
de, som man ägnar arbete åt, blir mer läm
pade att ge nyttig frukt” (3,1,1–2).
	Varför skulle Columellas förvaltare låta
trädgårdsslavarna samla in julrosor, ore
gano, sommarfläder, sjölök, alexanderloka,
rödklöver, rödklöver, vildoliv, hundrova el
ler jättestinkfloka, för att plantera dessa i
trädgården? De växer ju bra där de växer och
där gudarna placerat dem. De ursprungligt
vilda grekiska, egyptiska, syriska och per
siska introduktionerna blir däremot per de
finition trädgårdsväxter när de kommer till
Rom.
Förhållandena har varit likartade i Sve
rige. Den ’vita liljan’ (madonnalilja, Lilium
candidum) och den ’blå liljan’ (tyskiris, Iris
germanica) introducerades under medel
tiden och odlades då i trädgården. Den in
hemska ’gula liljan’ (svärdslilja, Iris pseudacorus) fick däremot vackert stå kvar vid åar och
sjöstränder. Bruket av de tre var liknande,
men vad skulle den sistnämnda kallas? Var
den en trädgårdsväxt? Samma växter för
samma funktioner växer alltså vilda i Grek
land, men odlas i Rom, eller växer vilda i
Rom men odlas i Sverige.

columella, trädgården och växterna

Växtmaterial och trädgårdsstråk i De re rustica
– en trädgårdsläsning
Benämningen lantbrukstraktat om Colu
mellas tolvboksverk De re rustica lämpar sig
väl. Lantbruk är ju ett överordnat helhetsbe
grepp för bruket av landskapets olika delar,
av jord, åkrar, ängar, vingårdar, plantager,
trädgårdar och vatten. Det innefattar också
skötseln av alla de djur, vilda som domesti
cerade, som hör hemma i sammanhanget.

Madonnalilja (Lilium candidum).

	Det är i lantgårdens symboliska hägn
som trädgårdarna, trädgårdsomsorgerna
och alla de olika växterna förekommer, inte
vid något stadspalats. Columella behand
lar inte deras viridaria, och vad Columella
visste eller tyckte om trädgårdskonsten och
de renodlade trädgårdsväxterna får vi inte
veta så mycket om. Det finns förvisso sprid
da textställen om liljor, rosor, och ’violer’ i
sammanhang som ligger utanför det primärt
nyttiga, men liljan (Lilium candidum) är bara
belagd två gånger, rosen fyra och violerna –
innefattande lövkoja (Matthiola incana), gyl
lenlack (Erysimum cheiri) och luktviol (Viola
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odorata) – fem gånger. Det skulle måhända
gå att (över)tolka dessa, men det skulle inte
vara rättvisande mot Columella.
”They [romarna] were almost exclu
sively concerned with fruit and vegetables;
neither the aesthetic aspects of garden de
sign nor the specialisized culture of flowers
was thought worthy”, sammanfattar också
medeltidshistoriken John H. Harvey läs
ningen av den antika latinska litteraturen
i kapitlet ”The Legacy of Classical Garden
ing” i sitt berömda verk Mediaeval Gardens
(1990).17
Antikens hortikulturella arv i norr, och spe
ciellt från Columella och hans föregångares
skrifter, är ett stort, viktigt och spännande
ämne i sig, men som detta kapitel inte vidare
behandlar. Columellas agrara och hortikul
turella inflytande kan dock spåras i både
vårt land och i andra länder ända fram till
den agrara revolutionen. Det går därför svår
ligen, liksom inte heller Sten Hedberg i sin
inledningsartikel gör, att undvika att fram
förallt kort beröra Vadstenamunkens Peder
Månsson (1465–1534) selektiva översättning,
bearbetning, förenkling och koncentration
av framförallt Columellas De re rustica i sitt
ändå oberoende arbete Bondakonst. Colu
mellas inflytande framhålles explicit redan
i inledningen: ”Hon [aaker mans konsth] är
räthwis oc aff gwdy giffwin aff columella,
palladio, och mangom bescriffwin Thet skal
allom wara kwnnogth och känth at swänsk
an är aff theras böker wmwänth.”18 Hur tex
terna i detalj förhåller sig till varandra ligger
dock utanför denna kommentar.
	Hos Peder Månsson möter vi några av de
medeltida motsvarigheterna till Columellas
trädgårdsbegrepp: kaalgard, kryddegardh, yrtagardh, wingard och apalla gard. Trädgårds
kapitlet, ”Kaalgard oc kryddegardh”, utgör en
hård sammandragning av Columella, det är
bara några sidor långt men fullproppat med
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växter. Vinrutan uppehåller han sig dock
vid nästan lika mycket som Columella, och
återger också dennes uppmaning att rensa
försiktigt och med handskar, ”oc tha haff en
hanska wppa handenne annars waxa böldher
pa handenne op pysth”, och om olyckan ändå
är framme att smörja utslagen med olja.19
	Det är i kontexten av en gårds ekonomi, i
detta begrepps både ursprungliga och bästa
bemärkelse av hushållning, som Columel
las trädgårdar (horti), trädgårdsskötsel och
trädgårdsväxter hör hemma. Det handlar
alltså främst om det nyttiga.20

Nedan följer, skulle man kunna säga, en läs
ning av De re rustica med trädgårdsglasögon,
en kommentar av olika trädgårdsförhållan
den i vid bemärkelse i de tolv böckerna, bok
för bok. Fokus ligger på de enskilda växter
na, kultur-, trädgårdsväxter och vilda väx
ter, men ambitionen har varit att låta den
na kategorisering stå tillbaka för bruket av
växterna, sammanhangen de presenteras i
och i nyttan för gården. Det blir till ett slags
trädgårdsväv, med gårdens alla gärden och
landskapsrum som varp och de enskilda
växterna som färgrika inslag.

Som ovan nämnts förekommer i storleks
ordningen 280 olika namn på växter i De
re rustica. Mellan 250 och 300 olika levande
växter (arter) fyller alltså vitala funktioner i
den romerska lantgårdens ekonomi: till mat,
dryck, byggnadsmaterial, redskap, färgning,
kryddning, konservering och inte minst till
läkedom för både folk och fä. Därtill kom
mer ytterligare slag inom arterna.
	Magnus Bernhard Swederus har sam
manställt uppgifter om ökningen av växt
slag hos de romerska författarna, sålunda

Kapitlet bör, om ambitionen är full förstå
ende av vilka växter som verkligen avses, lä
sas tillsammans med och i nära anslutning
till Växtregistret. I detta presenteras och
refereras samtliga namn och växtslag som
förekommer i Columellas text. I många fall
presenteras växtslagen utförligare i regist
rets notapparat och det förs också en diskus
sion om växternas ursprung, utbredning,
(kultur)historia, odling och bruk.
	I kapiteltexten används genomgående
svenska namn. Där växtslagen uppträder
för första gången ges även det vetenskap
liga namnet, likaså i passager eller stycken
där arten behandlas lite utförligare, samt i
några viktigare listor. Ovanligare, och för de
flesta okända, växter ges också fullständiga
namn.
	Om det å ena sidan handlar mycket om
de enskilda växtslagen hos Columella, så
handlar det å andra sidan lika mycket om
hela växtriket, i det landskap som i sin hel
het har tagits i anspråk för den romerske
ägarens syften. I texten och i hanteringen
av växterna möter vi som tidigare fram
hållits både en gedigen praktisk trädgårds
mästarerfarenhet och en grov vidskepelse.
Det är en fascinerande dubbelhet. Inget er
sätter dock en läsning av originaltexten i sin
helhet.

M. Porcius Cato
M. Terentius Varro
P. Virgilius Maro
L. J. M. Columella

120 olika växtslag
107 ”
”
164 ”
”
400 ”
”

Cato, Varrro och Virgilius kände tillsam
mans ungefär 245 olika växtslag, förtäljer
Swederus, medan Columella räknar upp
inte mindre än över 400 olika slag, fördela
de på ca 260 olika arter.21 Det är en ansenlig
mängd. En trädgårdsläsning av Columella
innebär alltså med nödvändighet att de en
skilda växterna sätts i centrum. ”Gardening”,
skriver John Hendersson i sin Columellakommentar, ”however, always breaks down
operations to specifics. Horticulture means
getting to grips with individual plant care.”22
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BOK 1
Somliga kullar bör vara fria från träd, för
att helt ägnas åt spannmål, men denna
växer bättre på måttligt torr och fet jord
än i branta lägen, och därför bör även
högre belägna spannmålsodlingar vara
plana och mycket svagt sluttande samt
så lika ett läge på slättlandet som möj
ligt. Andra kullar bör klädas med oliv
lundar, vingårdar och träd som skall bli
stöd för dessa, och de bör kunna lämna
byggnadsvirke och sten, om man måste
bygga, och likaså bete åt djuren samt ge
upphov till bäckar att leda ner till ängar
na, trädgårdarna, odlingarna av vide och
pil samt husets springbrunnar (1,2,4).
Den första boken om lantbruk handlar vid
första anblicken inte mycket om trädgård.
Totalt sett nämns inte heller mer än ett dus
sintal växter vid namn. De viktigaste är vin,
fikon, ros, vide, pil, spanskginst (Spartium
junceum), italienskt rör (Arundo donax), vil
doliv (Olea europaea ssp. oleaster), oliv, vitlu
pin och alm.
	Vid en närläsning framstår emellertid
den första boken snarast som en inledning i
modern landskapsarkitektur. Den utgör ett
fascinerande påtalande av de nödvändiga
landskapliga förutsättningarna för en lant
egendom och inventerar också dessa. Vi mö
ter detaljerade platsanalyser följda av förslag
till praktiska lösningar, funktionella likaväl
som estetiska.
	Columella gör klart att både vingårdar
och trädplaneringar, liksom både nyttiga och
sköna trädgårdar, hör hemma i det moderna
romerska lantbruket. Han beklagar kraft
fullt de gårdsägare som både bortser från
de traditionella och mer inkomstbringande
delarna i lantbruket, och som ännu inte för
stått de mer subtila. Han lyfter istället fram
dem som gjort sig förtrogna med de olika
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formerna av ympning och beskärning, dem
som bedrivit odling av många olika frukter
och grönsaker, och dem som lagt ner möda
på de olika slagen av fikon och på rosengår
dar.23 Med bara en liten extra arbetsinsats,
menar han, kan det ekonomiska utbytet bli
stort. Lönsamma är ängarna och odlingar
na av vide och pil, spanskginst och italienskt
rör (1,pf.27–28). En hållbar puts för väggarna
i spannmålslagerlokalerna tillverkas till ex
empel med fördel av lera, olivdrägg och torra
blad från vildoliv eller oliv (1,6,14).

BOK 2 – ”Åkerbruksboken”
Allt det som man gör i trädgården för
grönsakernas skull är tillåtet (2,21,4).
Den andra boken tar tag i ”själva skötseln av
jorden” (1,9,9). Inte heller i denna bok signa
lerar trädgården sig i förstone utifrån kapi
telrubrikerna och det förväntade innehållet.
Diskussionen om jorden och om gödslingen
handlar dock i allra högsta grad även om
trädgårdens förutsättningar.
	Columella är klar över olika naturliga
principer och processer. Orörda och skogs
beväxta platser ger en rik skörd när de od
lats upp, meddelar han, och en nyligen an
lagd sädesåker från skogsmark är också mer
avkastande därför att den ”liksom har närts
av rikligare gödsling i form av många års löv
och gräs, som naturen själv alstrade” (2,1,5).
Columella argumenterar också med kraft
för gödslingen. Det är inte på grund av nå
gon trötthet hos jorden eller dess höga ål
der, utan på grund av vår egen slöhet och en
utebliven gödsling, som åkrarna inte ger den
större skörd vi önskar, menar han (2,1,7).
	Hos Columella förekommer den under
antiken spridda uppfattningen om att jor
dens kvaliteter kan undersökas och bestäm
mas genom att man smakar på den. Genom
smaken kan man då avgöra vilka grödor den

1 600 2

kjell Lundquist

är lämplig för (2,2,20). Uppfattningen har
levt kvar länge inom trädgårdsodlingen, un
der minst halvannat årtusende framåt.
	En genväg till kunskap om jordens kvali
teter går genom ett studium av den naturliga
vegetationen, menar Columella. Tåg (Juncus
spp.), italienskt rör, gräs, rödklöver, som
marfläder (Sambucus ebulus), björnbär och
slån kräver ”sött grundvatten”. Där är jor
den ”både söt och lämplig för spannmålsod
ling” (2,2,20). Idag använder vi begrepp som
indikatorarter, signalarter eller ledarter för

Vete (Triticum aestivum).
Emmervete (Triticum dicoccon).

att vid bonitering av skog, urval av skydds
värd natur eller plantering av en potentiellt
naturlig vegetation, beteckna våra egna läs
ningar i naturen.
	Det vimlar av kulturväxter i den andra
boken. Det handlar i första hand om jord
bruksgrödorna och om sädesslagen. Fram
förallt avhandlas de olika veteslagen med
emmervetet (Triticum dicoccon) som det
främsta, ”the cereal of ancient agricultural
populations”. Vetets ursprung och tidiga
historia, liksom de olika slagen av vete, ut
gör ett stort stycke kulturhistoria i sig. De
olika arterna ifråga är förutom emmervete,

durumvete (Triticum durum), vete (Triticum
aestivum), engelskt vete (Triticum turgidum)
och möjligen speltvete (Triticum spelta).24 De
olika köks- och foderväxterna behandlas in
gående, nästan omständligt: bondböna, lins,
ärt, ögonböna, kikärt, hampa, hirs, kolvhirs,
sesam, vitlupin, lin och tvåradskorn. Bland
foderväxterna märks blålusern, bockhorns
klöver, fodervicker, stäppvial, linsvicker och
även tvåradskorn (2,7,1–2).
	Två växtslag har historiskt sett förekom
mit både på åkern och i trädgården: kålroten
(Brassica napus) och rovan (Brassica rapa).
Columella behandlar dem ingående. Han
håller rovan högst. Den växer kraftigare och
föder både människor och djur. Beroende på
jordmånen kan en rova efter något år för
vandlas till en kålrot, och en kålrot omvänt
till en rova, påstår Columella (2,10,22–23).
Han känner väl ärtväxternas gödslingsef
fekt och gröngödslingens stora betydelse
och namnger de arter som har störst be
tydelse. Uppräkningen är som hämtad från
en modern anvisning: vitlupin, bondböna,
fodervicker, linsvicker, lins, ’liten vial’ och
ärt (2,13,1).
	Den andra boken behandlar också ängen,
åkerns moder, den ursprungligaste trädgår

Vitlupin (Lupinus albus).

columella, trädgården och växterna
den i Norden.25 Columella går igenom hur
ängarna skall anläggas och skötas: bortgräv
ning och ryckning av buskar, törnen och
kraftigare ogräs. Några arter är speciellt be
svärliga: björnbär, tåg, cikoria, olika ’tistlar’
och örnbräken (Pteridium aquilinum) (2,17,1).
Svin och andra större djur har inte på äng
arna att göra. De förstör marken och växter
nas rötter med sina trynen och klövar.
	Det vackraste som står att finna om ängen
och trädgården återfinns i slutet av boken, i
en lista om vad som är förbjudet respektive
tillåtet under olika helger. Man får gå efter
med skäran på ängarna, samla frukt från en
hyrd olivodling, lägga ut äpplen, päron och
fikon till torkning och bära hem träd för
plantering. ”Allt det som man gör i trädgår
den för grönsakernas skull är tillåtet”, avslu
tar Columella (2,21,3–4).
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Den tredje, fjärde och femte boken hänger
samman och utgör en enhet. De handlar
nästan uteslutande om vin (Vitis vinifera),
om vinet själv, vingården, hela vitikulturen
och om vinodlingens ekonomi.26
	Den tredje boken uppehåller sig vid oli
ka slag av vin för olika jordar och för olika
funktioner, de olika vinslagens namn, vin
rankans, vinstockens och vingårdens sköt
sel, plantering av nya vinrankor och vinets
förökning. Den fjärde boken behandlar yt
terligare vinets och vingårdens skötsel. Här

BOK 3–4–5
”Första, andra och tredje
boken om träd och buskar”
Nu följer odlingen av träd, som till och
med är den viktigaste delen av lantbru
ket (3,1,1).
Jag skulle dock anse såväl att inget slags
lantbruk kan bli fruktbärande, om det
inte sköts med flit, omsorg och kunskap,
som att detta i synnerhet gäller för vin
gårdar. Vin är nämligen en späd växt,
ömtålig och mycket lite tålig för skador,
och det lider ofta av att lämna för mycket
frukt. Det bryts nämligen ner av sin egen
bördighet, om man inte begränsar det.
Då det däremot etablerat sig någorlunda
och fått något som liknar en ungdomlig
kraft, tål det slarv (4,3,4).
Det finns nämligen ingen enda vetenskap
eller yrke, som helt kan behärskas av en
enda individ (5,1,2).

Vin (Vitis vinifera).

avhandlas både övergripande frågor, som
exempelvis restaurering av äldre vingårdar,
och mycket praktiska detaljer: plantering,
beskärning, vattenskott, uppbindning, olika
stöd, avläggning och ympning. Odlingen av
spanskginst, italienskt rör och äkta kastanj
till uppbindningsmaterial i vingården berörs
också. Den femte boken handlar främst om
de vingårdar som stöds av träd.
	Vinodlingens stora betydelse i gårdseko
nomin och i den romerska kulturen fram
kommer löpande i skrivningarna. Den som
står i avsikt att anlägga en vingård skall akta
sig för att förlita sig på någon annans omsor
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ger, skriver Columella (3,4,1). Han bör inte
heller införskaffa ett ospecificerat växtma
terial utan det som redan bevisat sin växt
lighet och produktivitet. Växtplatsen skall
väljas med omsorg, marken djupgrävas och
varenda planta omsorgsfullt planteras. Med
största flit skall han sedan sköta sin odling,
betonar Columella (3,4,3).

Hammarsticklingen, malleolus
Malleolus, hammarsticklingen, är en viktig
förökningsdel och den ägnas därför ett stort
utrymme i den tredje boken. Columella be
handlar sticklingen och dess handhavande
utförligt. Ämnet är dock komplicerat i sak,
och texten är också svår att tolka.
	Hammarsticklingen ”består av ett nytt
skott, som växer ut från ett fjolårsskott, och
den har fått sitt namn av att den liknar ett
föremål. I den ända, där den skärs av från
den gamla grenen, sticker den ut åt båda håll
och liknar så en hammare till utseendet”,
skriver Columella (3,6,3). Hammarstickling
kallas även höststickling på svenska. Den
lämpar sig just för växter med en huvudgren
som har mindre sidoskott, exempelvis en lö
pare på en vinranka. Hammarsticklingarna
tas mot slutet av sommaren eller på hösten,
och ges ett par centimeter av hammarhuvud
av den äldre veden.
	Columella menar att hammarsstickling
ar skall tas från den mest rikbärande vin
stocken, och var gång man beskär den. Han
polemiserar friskt mot både tidigare förfat
tare och aktiva vinbönder (3,10,5). Det är en
fascinerande läsning av både tidiga växtfysio
logiska observationer hur man skall undgå
att låta sig luras att ta sticklingsmaterial
högst upp på stocken och längst ut på rank
orna (3,10,2–4), och en intressant allegorisk
jämförelse mellan vinet och människan
(3,10,9–12).
	Vingårdar planteras framförallt på två
olika sätt, framhåller Columella. Det är

genom att sätta hammarsticklingar och att
plantera vanliga (rotade) plantor. Hammar
sticklingar är det gängse i provinserna, där
saknas det nämligen plantskolor, medan
vinodlarna i Italien föredrar vanliga plantor.
En vanlig planta är säkrare att etablera och
den växer också snabbare (3,14,2–3).
	En detalj gäller hur stort själva ”huvudet”
på hammaren skall vara. Tidigare sattes
den med en del av den äldre, i regel tvååriga,
veden kvar vid det nya skottet. Praxis har
emellertid visat att den gamla veden ruttna
de och skadade de nya och späda rötterna.
Sedan torkade hela sticklingen, skriver Co
lumella (3,17,3). Därför har han följt råden
från de mest framstående författarna och
skurit bort allt som fanns kvar av den gamla
veden, och sedan satt sticklingen med sitt
eget lilla huvud (3,17,4).
	En annan detalj gäller hur sticklingen
skall sättas, dess lutning och vridning, ytter
ligare en annan sticklingarnas längd (3,19,1).
Allt beror på ståndort och läge. Sticklingen
bör göras kortare om den har tätt placerade
ögon, längre om ögonen sitter glesare, i nor
malfallet handlar det om mellan 22 och 30
cm:s längd (3,19,1–2).
	En utformningsanvisning av vingården av
mer estetiskt slag återfinns i slutet av boken.
I de yttersta raderna, i den ända av vingår
den som vetter åt norr, kan vingårdsägaren
med fördel sätta toppsticklingar av fikon,
päron- eller äppelträd, meddelar Columella
(3,21,11).
	Uppgifter om andra trädgårdar eller
trädgårdsväxter förekommer sparsamt. I
förbigående nämner Columella vad som
blommar i Roms trädgårdar. ”Man ser ju på
många ställen i staden”, berättar Columella,
”redan en grönskande tibast och ’rökelse’ och
att trädgårdarna blommar av alexanderloka
(Smyrnium olusatrum) och saffranskrokus
(Crocus sativus)” (3,8,4).

columella, trädgården och växterna
Plantering, beskärning
och uppbindning av vin
Columella förordar en djupare plantering av
vinet, drygt 80 cm, än vad som rekommen
derats tidigare. Han vill dessutom ge varje
nyplanterad vinranka ett eget stöd. Dju
pet är betingat av vad för slags vingård det
handlar om. Vingårdar som stöds av levande
träd skall helst grävas om och vinet plante
ras ända ned till 90 cm djup. I samband med
planteringsanvisningarna ges en lång och
mycket intressant inblick i djupgrävningens
konst och historia (4,1,1–8).
	En luckring av jorden i de etablerade vin
gårdarna bör göras för att tvinga fram en
rotning av vinstocken på djupet. Den skall
utföras efter 15 oktober men innan frosten.
Proceduren blottlägger sommarrötterna,
och dem skall den förståndige odlaren skä
ra bort, meddelar Columella. ”Om han låter
dem bli kraftiga, tillbakabildas nämligen de
djupare rötterna, och följden blir att vinran
kan får rötter enbart i det översta jordlagret,
rötter som dels skadas av köld, dels i större
utsträckning drabbas av värme” (4,8,1).
	Den nysatta vinrankan skall bindas upp
direkt. Förslagsvis görs detta med hjälp av
käppar av italienskt rör. Den kan också bin
das till en nedtryckt gren med en käpp på
tvären, och på ena sidan om raden, en slags
stödkäpp som bönderna kallar cantherius
(häst). Denna bör ligga på högst 1,2 m höjd
(4,12,1–2). Rankan binds upp med spansk
ginst, tåg, starr eller blad av rör (4,13,2). Hela
det omgivande landskapet blir till en slags
redskapsbod som levererar material för vin
odlingen.
	Efter tre år, och under hösten, skall vin
gården stödjas med en betydligt kraftigare
konstruktion. Columella diskuterar ingåen
de vertikala pålar, horisontella bjälkar, olika
avstånd och material (4,16,2). Vi får veta att
bjälken, vingårdens tak, som lägst skall ligga
på 1,2 m, men högst på 2,1 m (4,19).
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	Det går nästan att säga hur mycket som
helst om beskärningen av vin. Det finns två
tider på året, när det är lämpligt att beskära
menar Columella (4,10,1). Det är i regel bäst
på våren innan lövsprickningen, dock inte
i alla trakter. Där klimatet är varmare och
vintrarna milda är beskärningen på hösten
den bästa och mest naturliga (4,10,3). Kom
mentaren är insiktsfull. De första fem åren
skall vinet i princip inte beskäras alls. Det
skall bara ledas upp till bjälken och fördelas
på fyra ”armar” (4,21,1).
	Beskärningen av vinstocken skall inledas
efter skörden, i varmare trakter strax efter 15
oktober. Om det finns tecken på en stundan
de hård vinter är det dock bättre att skjuta
upp arbetet till mitten av februari komman
de år. Om man har en alltför stor vingård
måste man också dela upp arbetet. Då skärs
de kraftigaste stockarna när det är som kal�
last (4,23,1–2). Teorin blir en sak, praktiken
en annan. Samma praktiska hållning märks
exempelvis bland svenska fruktodlare. Man
skall egentligen inte skära i lövsprickningen,
det vet alla, men om man inte hunnit med så
får man göra det i alla fall.
	Columella företräder ifråga om själva
snittet en praktik som stått sig ända till våra
dagar, nämligen att ”med hackan rensa bort
allt, som är dött, och därefter med kniven
skära bort ända ner till levande ved”. Colu
mella tar dels sin utgångspunkt i den aris
toteliska humusteorin, dels i en allegorisk
jämförelse mellan människan och trädet
(4,24,5). Praktiken har först börjat ifråga
sättas genom sena trädbiologiska rön om
de vedartade växternas anatomi, fysiologi,
skydds- och försvarssystem. Vid all beskär
ning gäller det att inte bryta igenom den ke
miskt starka men mekaniskt svaga väggen
av suberin, vilket kan leda till ytterligare
angrepp av svampar och bakterier. 27 Colu
mella rekommenderar vidare att smörja in
de renskurna snittytorna med olivdräggs
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fuktad jord (4,24,6) och kommenterar även
lös bark och mossa på stockarna, vilken i
princip skall tas bort. Detta är praktiker
som från biologisk synpunkt sett nu i stort
sett spelat ut sin roll.
	Beskärningen handlar även om att ba
lansera vinstockens olika grenhierarkier för
att saven skall fördels jämt (4,24,9), menar
Columella, liksom att använda ”stadiga, fina
och vassa verktyg” (4,24,21). I detta har han
både (mest) rätt och (lite) fel. Kvar finns ett
resonemang om läkning av sår. Vedartade
växter ”läker” emellertid inga sår i vår mo
derna definiton av begreppet. De kapslar
istället in sina sår och skador, och lever vi
dare genom nya celler på nya platser.28
	Uppbindningen, att ”oka vinrankan”, är
en konst i sig. Columella avslöjar en djup
gående materialkännedom beträffande de
olika vertikala stöden och horisontella bjäl
karna. En fyrkantig stolpe förklaras vara
bättre än en rund. Det bästa trädslaget är
olivträd, härefter skogsek eller korkek, och
sedan följer en, lager, äkta cypress, säven
bom och fläder (4,26,1).

Ympning av vin
Ympningen var en välkänd företeelse i Rom.
En viss reservation för den fulla förståelsen
av terminologin och teknikerna måste dock
göras. Columella menar att ympningstiden
sträcker sig från 1 november ända till 1 juni,
men menar också att ”ingen del av året un
dantas, om man har tillgång till ympar, som
inte slagit ut”, d.v.s. att man i princip skulle
kunna ympa (vin) under hela året (4,29,1).
	Columella presenterar två metoder, att
”ympa i en kluven stock” och att ”ympa i ett
borrat hål”. Vid den förra skärs vinstocken i
regel av ovanför markytan, ibland även ned
anför, på det stället där den är som kraftigast
och utan knutar. Själva ymparna, som han
liknar vid skrivpennor, och deras tillredning
behandlar han ingående. Efter ympningen

skottar man jord över stocken om man ym
pat nära markytan, annars smörjer man istäl
let ympstället ordentligt med finfördelad lera
och binder om med mossa (4,29,8–9).
Metoden att ”ympa i ett borrat hål” är säkra
re, men torde vara obekant för de flesta idag.
Med dagens terminologi kan vi benämna
den som ett slags avsugning (sugympning).
Man borrar helt enkelt ett hål i en vinstock
nära en annan rikbärande stock. Från denna
drar man en ranka ”som hänger kvar vid sin
moderplanta liksom en avläggare” och för
den genom hålet, förklarar Columella. När
rankan sedan vuxit fast, inom ett–två år,
skärs den av från sin moderplanta” (4,29,13).
Columella beskriver i samband härmed en
egen uppfinning, den galliska borren. Äldre
borrar kunde ge upphov till ett finkornigt
spån som låg kvar i hålet. Borrhålet sved
des också lätt. Det blev då svårt för ympens
respektive vinstockens kambier att kom
ma i kontakt och växa samman. Med den
nya borren erhölls istället spånor och ett
slätt hål vilket gynnade sammanväxningen
(4,29,15–16).

Odling av stöd och uppbindningsmaterial för vingården
En vingårdsägare måste inte bara plantera
vin, han har också att se till att det material
som behövs för att bygga vingården, fram
förallt stolpar, stöd och bjälkar, odlas till
rätt slag, i tillräckligt antal och i en mängd
som räcker till, samt i god tid till dess det be
hövs. Det handlar framförallt om kulturer
av spanskginst, italienskt rör, äkta kastanj,
vide och pil [gulpil (Salix alba var. vitellina),
mandelpil (Salix triandra) och korgvide (Salix viminalis)] (4,30,2–4).
	Spanskginsten (Spartium junceum) är en
stor taggfri buske på upp till 3 m och hem
mahörande i Medelhavsområdet. Den till
hör ärtväxtfamiljen, är gynnad av kalk och

columella, trädgården och växterna
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	Italienskt rör (Arundo donax) är ett myck
et kraftigväxande bambuliknande gräs,
Medelhavsområdets största, och upp till 6
m höjd. Det växer på fuktiga ställen, i diken
och vid bäck- och flodkanter. Rör har plan
terats och odlats sedan länge, och använts
till mattor, korgar, tak, läplanteringar och
solskydd, förutom till uppbindningskäppar.
Det förökas genom att man antingen sätter
en rotklump, en del av ett rör med en nod
som en stickling, eller lägger ner hela röret
(plantan) på marken. Det växer då upp nya

Spanskginst (Spartium junceum).

blommar med stora lysande gula blommor.
Den växer i torra sluttningar, i maquis, öp
pen skogsmark och längs vägar. Den har od
lats sedan länge för sina mjuka grenar som
använts till korgflätning och annan flätning.
Den är enkel att föröka med frön (4,31,1).
Björnbär kan också användas till bindning
i bristsituationer.

Äkta kastanj (Castanea sativa).

Italienskt rör (Arundo donax).

plantor från varje nod (4,32,1–2). Att odla rör
är enkelt, menar Columella. Föryngringsar
betet kallar de italiska bönderna något oe
gentligt för castratio (kastrering) (4,32,3–4).
	Den äkta kastanjen (Castanea sativa) od
las också för att erhålla uppbindningskäp
par till vingården. Kastanjen både gror och
växer snabbt och kan efter 5 år skäras ner
och skördas på samma sätt som vide och pil.
Columella beskriver alltså ett slags skott
skogsbruk. Den planteras från november
och genom hela vintern, omskolas efter två
år och gallras till 60 cm avstånd. Ett plog
land (1/4 ha) skall kunna bära 2 880 kastan
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jeplantor och kunna producera 12 000 pålar.
Den nedre delen av stammen klyvs i fyra de
lar, och den övre delen till två (4,33,4). Även
skogsek kan odlas på ett motsvarande sätt
(4,33,5). Den fjärde bokens avslutning blir på
detta sätt en påminnelse om hela verkets och
lanthushållningskonstens syfte. Det är hela
landskapet som bidrager till vinproduktio
nen, bokstavligt genom att stödja vinstock
arna till en högre produktion.

Vingården stödd av levande träd
Columella meddelar att det finns flera olika
slags vingårdar ute i provinserna. Principi
ellt är de uppbyggda på fyra olika sätt. De
vingårdar som uppskattas mest är de ”där
stockarna står för sig själva som små träd
med en kort stam och utan stöd”. Därpå föl
jer de där varje stock har ett eget stöd med
en tvärbjälke på toppen. Det är de stockar
som lagts på ”hästar”. Härefter följer de
som stöds med flera käppar på vilka rank
orna sedan böjs i rundlar och ringar. De
stockar som får utveckla sina rankor direkt
på marken har (förstås) de sämsta villkoren
(5,4,1–2).
	Vingården som ”stöds av träd”, av levande
träd, utgör den femte bokens huvudsak. En
levande rotfilt i anslutning till vinstockarna,
med en konkurrens om både vatten och mi
neralnäring, är knappast vad de flesta odlare
idag skulle tänka sig. Idag håller vi helst jor
den bar med återkommande harvningar och
eventuella skyddsplanteringar av träd på be
hörigt avstånd.
	Till vin-trädgården är poppel allra bäst,
silverpoppel (Populus alba) och/eller svart
poppel (P. nigra). Därnäst kommer almen.
Den galliska vresalmen (Ulmus laevis), Atinia, är den bästa. Kan inte denna anskaffas
får man istället välja den i Italien inhemska
lundalmen (Ulmus minor). I tredje hand väljs
ask (Fraxinus excelsior). Valet beror på land
skapet, och till vilka djur som lövet kan er

bjudas. Ask i bergiga lägen för getterna, alm
i låglandet till nötboskapen (5,6,2–5).
	De nyplanterade stödjeträden skall topp
huggas efter två år, på 2,7 m:s höjd och gärna
över en sidogren, och därefter stammas upp
till mellan 2,1–2,4 m. Där anläggs den första
”hyllan”. Från denna skall trädet sedan för
grenas i tre riktningar. Ca 90 cm högre upp
anläggs nästa hylla, med en ny fördelning
av grenar i de riktningar som inte redan
är upptagna. Vi möter en sofistikerad och
mycket skötselkrävande skapelse. Vartannat
år skall allt grönt skäras bort. Därefter skall
själva vinrankan ”förmälas med trädet”. Inte
med ett för ungt, då klarar inte almen bör
dan, men heller inte med ett för gammalt,
för då ”kommer detta [trädet] att döda sin
maka” (5,6,12–18). Det är en balansgång. En
levande filt av täta och aggressiva almrötter
ger just inget utrymme åt en späd och ny
planterad vinranka. Columella diskuterar
ingående hur själva ”flätningen” av trädgre
nar och vinrankor skall gå till, beskärningen
av dem samt de olika slagen av knoppar och
skott. Det är en komplicerad text. En vin
gård stödd på träd behöver ständigt skötas,
kompletteras och förbättras.
	Columella nämner avslutningsvis ett spe
ciellt slags vingård, rumpotinum, som skall
stödjas av lägre och mer lövfattiga träd. Han
håller den ungerska lönnen (Acer opalus ssp.
obtusatum) för den främsta bland dessa.
Andra arter är körsbärskornell (Cornus
mas), avenbok (Carpinus betulus), mannaask (Fraxinus ornus) och även pil på de vat
tenrikare jordarna. Om alm skall användas i
en rumpotinum måste den toppas som ung så
att den inte överskrider 4,5 m höjd. De fles
ta vingårdar av detta slag inrättas dock med
sina hyllor på 2,4 m till 3,6 m höjd. Träden
planteras i regel på ett avstånd av 6 m. En
vingård som bärs upp av levande träd pro
ducerar både vindruvor till vin och lövfoder
till djuren, men kan också klara en odling av

columella, trädgården och växterna
spannmål mellan raderna om måtten utökas
till det dubbla (5,7,1–3).
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Olivträd (Olea europaea).

körs helt ner i jorden så att de täcks av ca 7
cm lucker jord (5,9,1–4). Det tredje året in
leds beskärningen, varvid två grenar tillåts
växa upp på varje rotad stickling.
	Olivträd förökas idag på flera olika sätt,
vanligen med sticklingar eller avläggare.
Sticklingarna kan vara upp till en hel meter
långa och sättas djupt ner i gödslade växt
bäddar. Kortare sticklingar, som de Colu
mella beskriver, kan också läggas horison
tellt. Olivträd kan också förökas med frön
och med rotskott. Träden skickar villigt upp
skott när de huggs ner, vilka sedan kan oku
leras eller ympas.30
	Olivplantorna bör fördelas på två lundar
som tillåts att bära frukt vartannat år. Oliv
träden lämnar sällan rik skörd två år i rad,
meddelar Columella (5,9,11). Träden stam
mas så småningom upp till mankhöjden för
den största oxen, så att marken kan beredas
under. Columella beskriver vidare en metod
hur ofruktbara träd skall kunna göras bör
diga igen genom att ”borra i [dem] med en
gallisk borr och i hålet sätta trångt en grön
kvist av vildoliv” (5,9,16). Han beskriver en
ganska drastisk ympning av olivträdet med
vildoliv (Olea europaea ssp. oleaster). På vil
ket sätt detta biologiskt skulle kunna påver
ka fruktsättningen är oklart.

träd från Columellas tid, eller till och med
ännu äldre träd, bl.a. på Kreta, i Getsemane,
på Sardinien och i Kroatien.29
Plantskolan för olivträd anläggs bäst på
en normal åker- eller trädgårdsjord. Den
bör dikas runt om för att hålla betesdju
ren borta. Den engelska landskapsparkens
ha-ha-diken kan således sägas ha en antik
och ändamålsenlig förlaga. Jorden kräver
en djupbearbetning till 90 cm djup. Stick
lingarna väljs från rikbärande träd och av ett
träskafts tjocklek, och kapas i längder av ca
45 cm. Dessa smörjs sedan med en bland
ning av aska och gödsel i båda ändarna, och

Fruktträdgården
I kapitlen om fruktträdgården behandlar
Columella framförallt fikon, granatäpplen,
päron och busklusern. De olika fruktslagen
bör planteras med stora avstånd, 9–12 m,
både för att de skall ha god plats för tillväxt,
och för möjligheten att odla (spannmål)
mellan raderna. Generellt sett framhålls en
tidig vårplantering. Beträffande förökning
en gör Columella en intressant och korrekt
iakttagelse: ”Träd, som man ympat, är mer
rikbärande än de som inte blivit ympade,
alltså än de som sätts som sticklingar eller
plantor” (5,10,6).

Olivodlingen
Olivträdet (Olea europaea), plantskolan
för detta och skötseln av olivlundarna ägnas
bara några sidor av Columella. Proportio
nerna mellan utrymmet för vin- och olivod
lingen är slående. Skälet må vara att olivod
lingen är uråldrig, bekant för de flesta och
förhållandevis okomplicerad i jämförelse.
Det finns för övrigt idag ännu levande oliv
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Fikon (Ficus carica)31 är högt uppskattade
av Columella. Han namnger hela nio olika
slag: ”Liuiana, Africana, Calchidica, Chia,
Lydia, Callistrutia, Marisca, Rhodia, Libyca
och Tiburna” (5,10,11).

visso växtbetingelserna, men det finns en
genetisk faktor som ingen urin kan föränd
ra. Ett annat recept tillhör definitivt de helt
overksamma. ”Jag brukar späda ut lite saft
av ’stinkfloka’ [Ferula tingitana] i vin”, skri
ver han, ”och smörja de högsta topparna av
trädet med det. Detta har brukat bota den
sura smaken hos frukten” (5,10,15).

Fikon (Ficus carica).

Mandeln (Prunus dulcis)32 hålls också högt
av Columella. Den behandlas i flera böcker.
Det är det första trädet att blomma på vå
ren, och det kan också odlas speciellt för bin.
Innan sådd bör mandeln blötas upp i ett la
gom sött honungsvatten, menar Columella
vidskepligt, för att trädet sedan både skall
växa snabbare och ge frukt (mandlar) med
en angenämare smak (5,10,12). Märkligast är
nog Columellas tips för att göra ett mandel
träd mer rikbärande. Man ”skall man borra
hål i stammen och sätta dit en sten samt
därpå låta trädets bark växa ut över stenen”,
menar han (5,10,20).33
Granatäpplet (Punica granatum)34 gödslas
med fördel med svin- och människogödsel
och gammal urin för att få träden att växa,
ge rik, söt och kärnfri frukt, och en smak av
vin under de första åren, menar Columella.
Med gödsling och vattning förbättras för

Granatäpple (Punica granatum).

Päron (Pyrus communis) behandlar Co
lumella i blott två paragrafer. Det handlar
framförallt om hur man gör ”ovilliga” pä
ronträd fruktbara igen. 18 olika slag namn
ges, liksom 12 olika slag av äpple (5,10,19).35
I fruktträdgården förekommer även den
för oss nordbor obekanta äppelrönnen (Sorbus domestica), aprikos, persika, plommon,
svarta mullbär och johannesbröd (Ceratonia
siliqua) (5,10,20).
Ett avslutande kapitel ägnas ympnings
konsten. Det är ett viktigt, komplicerat
men också förvirrat avsnitt. Klyvympning,
barkympning och okulering behandlas. Till
dessa lägger Columella en av honom själv
utarbetad metod (5,11,12).36 Han redovisar
dessutom en metod för okulering av fikon

columella, trädgården och växterna
och olivträd (5,11,9–11).Tidpunkterna under
ordnas månens faser (5,11,2).
	Columellas uppfattning om vilka växtslag
som går att ympa på vilka är intressant att ta
del av, men den är också problematisk. Han
fronderar mot forna auktoriteter som me
nade att ”man inte kunde ympa in alla slags
ympkvistar på alla träd”. Columella häv
dar istället att ” jag måste bevisa misstaget
i denna uppfattning och till senare släktled
överlämna en metod att ympa in alla slags
kvistar på alla slags träd” (5,11,12), och ger
därefter ett exempel med olivträd.
	Metoden han beskriver kan liknas vid av
sugning. Man planterar ett litet fikon i en
grop i olivträdets kronperiferi. Två år senare
böjs den vackraste olivträdsgrenen ner och
binds vid fikonets fot. Fikonet skärs av, det
klyvs med en kil, olivträdets kvistar spet
sas till och sätts sedan i klyvnaden. Kilen
tas bort och kvistarna kläms ihop. På tre år
kommer fikonträdet att växa ihop med oliv
trädet, lovar Columella, och under det fjärde
skall olivträdet skäras av från moderträdet.
”På detta sätt skall du ympa in alla slags träd
på vilket träd som helst”, hävdar han (5,11,15).
Naturligtvis fungerar detta inte. Avsugning
en kräver och följer samma lagar som all an
nan ympning. Ett olivträd kan inte ympas på
ett fikon. Ämnet kan inte vidare avhandlas
här. Det kan också vara frågan om en be
greppsförbistring. Så länge som ”ympkvis
tarna” inte är avskurna från moderträdet så
försörjs de med vatten och mineralnäring av
detta. De kan förvisso ’växa fast’, genom att
de vallas över och kapslas in, men fysiolo
giskt kommer de inte att försörjas annat än
möjligen mycket tillfälligt eller momentant.
	Columella skattar högt den silvergrå
och upp till fyra meter höga busklusernen
(Medicago arborea). Den är hemmahöran
de i Medelhavsområdet och har historiskt
spelat en stor roll i både lanthushållningen
och som trädgårdsväxt. ”Det är viktigt att
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Busklusern (Medicago arborea).

det finns så mycket busklusern som möjligt
på ägorna”, säger han, ”eftersom den är
mycket viktig för hönsen, bina, fåren, get
terna, nötkreaturen och alla slags husdjur”
(5,12,1). Djuren får gott hull, den ger mycket
mjölk, busken kan betas under åtta måna
der och därtill nyttjas som torrfoder. Den
växer på all slags mark och tål nästan vilken
misshandel som helst utan att ta allvarlig
skada. Den är också utmärkt att hägna in
ägorna med. Det blir en både praktisk och
vacker avgränsning, en buskluserngård och
en foderproducent i ett.

BOK 6 – ”Husdjursboken”
Fel på ögonen botas oftast med honung
(6,17,7).
I ”Husdjursboken” behandlas de stora hus
djuren: oxar, tjurar, kor, hästar och mulor,
deras skötsel, sjukdomar och botande. De
avhandlas närmare i en egen artikel i denna
bok. Av rubriken framgår inte att vi skulle
finna något nämnvärt om trädgård eller om
växter i boken. Men av och med vad botades
egentligen husdjuren i antikens Rom? Den
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sjätte boken handlar tvärtemot rubriken
mycket om växter, trädgårdsodlade såväl
som vilda. Det handlar om det bästa och
rätta fodret, dess givor för varje djurslag,
färskt som torkat, och vid vilken tid på året
det skall ges. Det handlar om de viktigaste
recepten på mediciner för de vanligaste och
besvärligaste sjukdomarna.
	Trädgårdens läkeväxter, liksom hela
landskapets, odlades inte bara för männi
skorna. Därtill var värdet av en häst eller en
oxe alldeles för stort.

Oxen och växterna
En omfattande bukett av både odlade och
vildväxande foderväxter skulle kunna
plockas till oxarna, allt grönt bete, hackelse
och hö oräknat: fodervicker, ’liten vial’, hirs,
korn, durumvete, frön av linsvicker och vit
lupin, vindruvsskal, blad av alm, ask, pop
pel, fikon, lager, ek och stenek, ekollon och
bondbönor.
	Den största delen av boken ägnas dock åt
oxarnas sjukdomar, olika besvär och möjliga
bot. ”… det kommer inte att tjäna något till
att boskapen blir mätt av foder, om man inte
lägger all noggrannhet på att de är friska till
kroppen och behåller sina krafter”, kom
menterar Columella (6,4,1).
Läkeväxtbuketten för oxarna innehåller
i ett nordiskt perspektiv både välkända och
okända, ätliga och starkt giftiga läkeväx
ter. Vi möter både odlade och vildväxande
örter, buskar och träd i Columellas listor:
kapris (blad), stickmyrten, äkta cypress
(barr), vildpurjolök, vitlök, kransborre, pur
jolök, rökelse, sävenbom, vinruta, hundrova,
linsvicker, backtimjan, sjölök, silja, martorn,
fänkål (frön), durumvete, tibast, medicinskt
myrraträd och grön julros (rot av consiligo).
Klara och säkert också verksamma recept
blandas med vidskepelse. Den gröna julro
sen (Helleborus viridis) skall till exempel grä
vas upp med vänster hand och före solupp

Grön julros (Helleborus viridis).

gången för att ges större kraft (6,5,3), menar
Columella.
Listan kan göras längre: kål, mastixbus
ke (toppskott), vildoliv, linsvicker, getfikon
(torkade), papyrus, lök, äkta cypress (kot
tar), galläpplen, myrten, rör, lager, grå hel
gonört, sommarkyndel, olivträd, vin (blad,
skott), korn och kornmjöl, gräs (finskuret),
bondbönor, linser, espartogräs, lin (frön),
hirs (frön), madonnalilja (rot), trampört,
vanlig korsört, ’törel’ (saft), pinje (bark),
stor kardborre, sårväppling, rödklöver, spi
skummin, ’stinkfloka’, vildmorot (frön) och
åkerrättika (saft). Tillkommer gör alla sub
stanser (salter) från mineralriket, liksom se
kundära växtprodukter, lösnings- och bin
demedel som vatten, vin, honung, olivolja
och salt oräknade (6,4–19).

Tjuren, kon och växterna
Kor som kalvat ägnas en speciell uppmärk
samhet. De skall ges en särskild diet, för ”om
man inte stöttar kon med foder, när den fött
sin kalv, tröttas den ut av arbete, hur god
mjölkko den än är, och får inte mjölk till kal
ven” (6,24,4). Den behöver färsk busklusern,
rostat korn och uppblött linsvicker. Kalven
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skall i sin tur ges rostad och mald hirs, mal
da bondbönor och vin. För att bekämpa kal
varnas spolmask kan man ge dem kakor bl.a.
innehållande vitlupin (frö), strandmalört,
torra fikon, linsvicker och isop. På samma
sätt verkar saften av kransborre och purjo
lök (6,25,1).

Hästen och växterna
De enskilda växterna spelar en stor roll i
skötseln av hästarna. En gödning på våren
med korn och linsärt rekommenderas till
hingstarna för att de skall orka med sin par
ning (6,27,8). Ett sto som inte tar emot en
hingst kan också få sina könsdelar smorda
med ’scilla’ för att få sin åtrå väckt (6,27,10).37
	Det är som medicin, förutom till foder,
som både kultur- och trädgårdsväxterna till
sammans med de vildväxande träden, bus
karna och örterna, spelar den största rol
len för Roms hästar. Följande läkeväxtslag
kan tolkas ur texten (6,30–34): durumvete
(rostat), korn, kli, bondbönor, rökelse, korn,
fodervicker, purjolök, sommarkyndel, gift
riddarsporre, myrra (mald), kapris (rot),
stötta linser, vildväxande murgröna, ceder
(olja), mastixbuske (olja), ’nässla’ (frön), jul
ros, vildmorot (frön), groblad (saft), krydd
timjan, koriander, svartkummin och vitlök.
Till detta kommer ospecificerade gröna väx
ter liksom toppskott av träd.
	Mot stonas galenskap, att förälska sig i
sin egen spegelbild, sluta äta och dö av olyck
lig åtrå, hjälper dock ingen växtdrog. Då får
man klippa håret på stoet, ojämnt och fult,
så att hon vid en förnyad spegling glömmer
sitt tidigare och behagfulla utseende (6,35).
Mulåsnan och växterna
Medicinerna för mulåsnan korresponderar
i stort sett med dem Columella anger för de
andra husdjuren. Febriga mulåsnor rekom
menderas äta rå kål, hostande dricka saft av
kransborre och lårledssjuka äta korn. De
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mulåsnor som drabbats av åderbråck kan
behandlas med ’ julros’ eller bolmört, de
slöa och magsjuka kan ges myrra och alltför
magra mulåsnor blålusern (6,38).
	Columellas bok om de stora husdjuren är
till stora delar en slags praktisk husdjurslä
kekonst. Grunddragen i strukturen, liksom
dess pragmatism, återfinner vi senare i både
medeltidens och 1600-talets läkeböcker i
Sverige, exempelvis i de tämligen obekanta
hästläkeböckerna Een nyttigh Läkiarebook
För alla them som Hästar hafwa til at sköta
(1647) av Johannis Simonis och Een ny och
ganska nyttigh Läkiare-book Om Häste Läkedomar (1648) av Mårten Behm.

BOK 7 – ”Om småboskapen”
Fet och plan jord bär högresta får, ma
ger och kullig bär medelstora och skogig
och bergig trakt föder små får. Klädda
får betar lämpligast på ängar och plana
trädesåkrar (7,2,3).
Den sjunde boken fortsätter genomgången
av lantgårdens husdjursbestånd. Den be
handlar framförallt den mindre åsnan, få
ret, geten, svinet och hunden. Det handlar
om djurens skötsel i vid bemärkelse, om
deras bästa foder och mediciner, och i stor
utsträckning om växter. Ungefär hälften
av alla de arter som presenteras tillhör den
vilda floran, det är företrädesvis betes- och
medicinalväxter, medan den andra hälften
kommer från odlingar på åkrar och i träd
gårdsland.

Fåret och växterna
Fåren är viktiga. Bilden av antikens fårbe
teslandskap, tolkat som pastorala idyller,
imiterat och kopierat över hela Europa,
framförallt i 1700-talets landskapspark, har
också en av sina ursprungliga källor i Colu
mellas beskrivningar av fårskötseln.
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Fåren sköter sitt betande själva. De upp
skattar främst det spirande ogräset på åk
rarna, därefter det torra ängsgräset och i
sista hand de olika skogs- och kärrväxterna.
Ett visst tillskottsfoder rekommenderas
ändå för lammens tillväxt: busklusern, blå
lusern, kli, kornmjöl eller linsvicker (7,3,19).
På vintern kan också ett tillskottsfoder krä
vas för hela flocken, främst löv av alm eller
ask, liksom ett ”hösthö” (7,3,20), men även
busklusern, fodervicker eller bortrensade
delar av olika baljväxter kan komma ifråga.
Korn, mald ’liten vial’ eller bondbönor skul
le vara det bästa, menar Columella, men är
vanligtvis alldeles för dyrt (7,3,21–22).
	Medicinerna för får är framförallt växt
baserade. Det finns ett stort antal växter till
förfogande (7,5), men då de inte är tillgängli
ga överallt i riket är det viktigt att behandla
alla, menar Columella.
	En komprimerad lista ser ut som följer:
vitlupin, vit nysrot eller julros, olivdrägg
och galläpplen, den mycket giftiga odörten
i åkanterna mot skabb, granatäpplen mot
valkar mellan klövarna, grön julros mot
sommarens lungsjuka, sommarkyndel eller
stenkyndel mot slem. Om fåren har ätit av
den även i Sverige förekommande trampör
ten (Polygonum aviculare) gäller det att strax
åderlåta dem under svansen. Magen spänns
annars ut, djuren fradgar och avsöndrar en
tunnflytande spillning med en stark lukt.
Lammen har speciella besvär. Det död
liga utslaget ostigo kan behandlas med isop
eller barr av äkta cypress. Som för de större
husdjuren spelar åderlåtningen genomgåen
de en stor roll.

Geten och växterna
Columella uttrycker en uppskattning av get
ternas anspråkslösa beteskrav. De föredrar
dungar mer än fält, och de betar utmärkt
även i oländig och skogig terräng. De betar
på björnbär och törnbuskar men är särskilt

förtjusta i smultronträd, getapel, sydgull
regn, stenek och ek. Liksom lammen behö
ver killingarna ett tillskottsfoder. Columella
rekommenderar framförallt almfrö, busklu
sern, murgröna, toppskott av mastixbuske
och andra späda löv.
	Recepten mot fårsjukdomarna kan i stor
utsträckning appliceras på getterna (7,7,4).
Vissa sjukdomar kan botas med en dryck på
italienskt rör och rundhagtorn. Getterna
skiljer sig från de andra husdjuren genom att
de vid en alltför rik tillgång på foder ”plöts
ligt [kan] falla ihop och liksom fällas hjord
vis liksom i någon sorts katastrof ”. Då gäller
bara åderlåtning.
Får- och getost kan ystas med ett par oli
ka växter, berättar Columella. Blommorna
av en vildväxande tistel, agrestis carduus, frön
av färgväxten safflor (Carthamus tinctorius),
mjölksaften från gröna fikongrenar, liksom
pinjenötter kan användas. Uppgifterna tor
de vara nya för de flesta. Själva osten smak
sätts med behållning med kryddtimjan och
äppelved (7,8,7).

Svinet och växterna
Svinet är ett tacksamt djur. Det uppskattar
de fuktigare markerna. Columellas beskriv
ning av beteslundarna ger en viktig kunskap
om de öppna skogar eller lundar som tidi
gare var så vanliga i hela Medelhavområdet.
De bästa lundarna för svinbete är de som
består av ollonväxterna ek, korkek (Quercus
suber), bok, turkisk ek (Quercus cerris) och
stenek (Quercus ilex). Vidare de som inne
håller vildoliv, terpentinträd, hassel och
vilda fruktträd, såsom rundhagtorn, johan
nesbröd, en, bäralm (Celtis australis), vin,
körsbärskornell, smultronträd, plommon,
kristitörne (Paliurus spina-christi) och ’vilt
päron’ (Pyrus amygdaliformis). I dessa lundar
mognar trädens och buskarnas frukter vid
skilda tidpunkter och de kan därför mätta
flocken under en stor del av året (7,9,6).

columella, trädgården och växterna
	Om lundar saknas kan svinens benägen
het att böka i sankmarkerna utnyttjas. De
kan livnära sig både på maskar och på röt
ter av flera olika vattenväxter som säv, tåg
och ’vass’. Odlade fält med olika fruktträd
– äpplen, plommon, päron, olika slags nöt
ter och fikon – är självfallet en stor tillgång.
Tillskottsfoder kan ändå behövas på våren,
ollon och framförallt bondbönor.
	Columella presenterar, parallellt med
åderlåtning, ett tiotal nya läkeväxter för svi
nen. Vid feber används kornmjöl, mjöl av
durumvete och kluvna bitar av jättestink
floka (Ferula communis). Vid kräkning ges
svinen fint malda bondbönor. Vid ålder
domssvaghet får de mald rot av sprutgurka
(Ecballium elaterium), följt av ’liten vial’ eller
bondböna. Svinens lungsjukdom botas lik
som för oxar och får med den gröna julro
sen. Växande mjälte kan botas med vatten
genom rör av tamarisk och stickmyrten.

Hunden och växterna
Columella har en kort kommentar om hun
darnas foder. Vid gårdar med boskap bör
hundarna ges kornmjöl med vassla. Växt
odlingsgårdar bör istället mätta sina hundar
med bröd av emmervete eller durumvete och
med ett avkok på bondbönor (7,12,10).
Läkeväxterna för hundarna är få. Såriga
hundögon kan dock smörjas med malda bit
termandlar och lusiga hundar behandlas
med mald spiskummin och julros uppblan
dat i vatten, alternativt med sprutgurkesaft
eller olivdrägg. Har hunden fått skabb krävs
gips, tjära och den i hela den hellenistiskaromerska världen så intensivt odlade sesam
(Sesamum indicum) (7,11).

BOK 8 – ”Om djuren nära
husen: Fåglar och fisk”
De marker, som man har intill gårdens
byggnader, bidrar nämligen precis som
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de, där nötboskapen betar, i icke ringa
mått till avkastningen för bonden, efter
som de dels med gödseln från fjäderfä
botar de magraste vingårdar och alla
sorters odlingar av träd och gröda, dels
berikar familjens härd och middagsbord
med dyrbara måltider och slutligen ökar
avkastningen genom värdet av sålda djur
(8,1,2).
I den åttonde boken behandlar Columella
höns, duvor, trastar, påfåglar, gäss och an
kor, deras foder och sjukdomar, men också
de landskapliga arrangemangen av de olika
gårdarna för djuren. Simfåglarna bildar en
slags övergång till olika slags fiskar och fisk
dammar vilken avslutar boken.
Från trädgårdssynpunkt står några de
lar speciellt fram. Det gäller uppfödningen
av påfåglar, vilken i tillägg till matnyttan
framstår som ett slags estetiserande och
statushöjande arrangemang. ”Dessa fåglar”,
skriver Columella, ”förnöjer med sitt vack
ra utseende besökarna, för att inte tala om
ägarna…” (8,11,1). Detta gäller delvis även
dammarna. Dammen har som trädgårds
element följt trädgårdskonsten ända sedan
antiken. Med eller utan fisk förekommer
dammar och annat både stillastående (ka
naler), strömmande (terrasserade bäckar)
och sprutande (fontäner) vatten i varje vik
tig trädgårdsanläggning.

Hönsen och växterna
Hönsens foder hämtas både från naturen,
främst blad och frön av busklusern, och från
de egna odlingarna. Det bästa fodret, me
nar Columella, är krossat korn, fodervicker,
’liten vial’ (vial), hirs och den ursprungligt
östasiatiska kolvhirsen. Är kornpriset för
högt kan hönsen istället ges durumvete el
ler kokt dårrepe. Vindruvskärnor skall man
dock vara restriktiva med så länge hönsen
värper (8,4,1–2).
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Fodret påverkar värpningen. För att tidi
garelägga den, normat börjar den i börjanmitten av januari, kan hönsen ges halvkokt
korn och blad och frön av busklusern, möj
ligen även lite fodervicker eller hirs. När
fåglarna slutar värpa, runt 13 november, ger
man dem istället vindruvskärnor med lite
kli av durumvete (8,5,25).
För att motverka pips bör de nykläckta
kycklingarna föras över på ett slags galler av
fodervicker eller dårrepe (rajgräs) som rökts
med kvistar av polejmynta. De skall sedan
matas med vattenkokt kornmjöl eller mjöl
av emmervete med vin. Vid fortsatta pipsangrepp kan man föra in små bitar av vitlök
i gapen på fåglarna. Den även i Sverige fö
rekommande och giftiga nattskattans, agria
staphyle, bär kan också användas.
Gödningen av höns (8,7) sker uteslutande
med kornmjöl, ”som blöts upp i vatten, bear
betas och formas till bullar, varmed fåglarna
proppas fulla”. Vill man därtill ha hönsen
mjälla, kan man blöta upp bullarna med ho
nungsvatten. Lyxhönsen göds med vetebröd
uppblött i vatten och vin.

Duvorna och växterna
Det finns flera olika slag av duvor. Duvornas
bästa foder utgörs av fodervicker men även
av linsvicker från Anatoliens och Anti-Li
banons berg. Även lins, hirs, dårrepe, kli av
durumvete och de andra baljväxterna som
hönorna äter rekommenderas. Turturduvor
göds bäst på hirs, som de också tycker mest
om, eller på durumvete, även om de äter allt
som de serveras. Brödbullar uppblötta i vin
rekommenderas vintertid (8,9,2).
Trastarna och växterna
Trastar är både vilda och hemkära fåglar
som endast med svårighet kan flyttas till
en annan trakt. Med list kan redan tämjda
trastar blandas med nyfångade eller flyt
tade fåglar för att ”mildra deras sorgsen

het genom att flyga omkring bland dem”.
Columellas beskrivning är både poetisk och
praktisk.
	Trastarna bör alltid erbjudas torra fikon,
noggrant krossade och blandade med mjöl.
För att öka variationen framhåller Columel
la frön och frukter av myrten, lins, vildoliv,
murgröna och smultronträd. Hirs betrakta
des som ett kraftfullt kosttillägg (8,10,3–5).

Påfågeln och växterna
Påfågelsuppfödningen handlar inte enbart
om en livsmedelsproduktion (8,11). I fram
ställningen tangeras det extravaganta. Fåg
larna förnöjer både ägare och eventuella be
sökare med sitt vackra utseende. De hålls
bäst på skogiga små öar.38 Här riskerar de
varken att komma till skada eller rövas bort,
de finner själva sin föda och behöver bara lite
extra korn. Fastlandspåfåglarna kräver där
emot en mer omständlig skötsel med stall,
gallerier och bås för sin värpning.
Påfåglarnas kärleksdrift kan väckas re
dan i slutet av vintern om man i en mått
ligt varm aska rostar bondbönor och ger
fåglarna detta på fastande mage (8,11,6). Då
kan man erhålla tre värpningar per år med
fem, fyra respektive två-tre ägg. Stora hönor
”anställs” att ruva påfågelsäggen. Kyckling
arna bör utfodras med kornmjöl med vin.
Gröt på vilket sädesslag som helst går också
bra. Efter några dagar kan de ges tarentinsk
purjolök och hela korn. Sjukdomsbehand
lingen överensstämmer med hönsens. Pärl
höns kan avlas fram på samma sätt. Skogs
höns berör Columella bara flyktigt.
Gässen och växterna
Gäss kräver både vatten, mycket foder och
en säker inhägnad, en 2,7 m hög mur, för att
inte beta av allt grönt. De kräver annars lite
skötsel, och de producerar både ägg, dun
och kött (8,13,2–3). De trivs bäst på en sank
men gräsbeväxt åker, där man bör så speci
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ella foderväxter: fodervicker, klöver, bock
hornsklöver, sydcikoria, som grekerna kal
lar seris, och vanlig sallat (8,14,2).
	Under gåsäggen måste man lägga ’näss
lor’. De håller äggen friska men måste tas
bort när gässlingarna kläckts. Den första
kosten utgörs av sönderdelade blad av syd
cikoria eller sallat, senare hirs och durum
vete, och ännu senare korn. En alternativ
kost innehåller mer korn och finskuren grön
smörgåskrasse.

Änderna och växterna
Ankgården kan nästan ses som en slags
trädgårdsanläggning, om än en nyttig så
dan. Den är ingärdad, markbearbetad och
består av olika vatten- och planteringsar
rangemang. Anvisningarna för anläggning
en är mycket praktiska och tekniska men
även estetiserande (8,15,1–5).
	Ankgården kräver 4,5 höga murar med
galler och stormaskiga nät för att hindra
både de olika andfåglarna att flyga ut, rov
fåglar att slå till och katter och illrar att
smita in. Mitt i ankgården anläggs den 60
cm djupa dammen. Den kräver minst 6 m
breda stränder åt alla håll som gradvis skall
sänka sig ned mot vattnet. Bottnen måste
förstärkas med sten och tegel för att hindra
vattenväxter att etablera sig och för att hålla
vattenytan klar.
	Mitt i dammen bör det anläggas en ö.
Där föreslår Columella en etablering av
taro (Colocasia esculenta), liksom tamaris
ker och säv för att skugga fåglarnas reden.
Intill muren bör förbyggas reden i sten och
tegel. Dessa bör skyddas med buxboms- el
ler myrtenbuskar. Ett tillskottsfoder från
fält och trädgårdar erfordras: kolvhirs, hirs
och korn, men även ollon av olika slag och
vindruvskärnor går bra. Vid parningstiden
behöver ankgården också halm och kvistar
till bon och reden (8,15,6–7).
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Dammarna, fiskarna och växterna
Dammar, fisk och fiskodling under både
antiken och i trädgårdens och lanthushåll
ningens historia är ett eget och mycket stort
ämne. De olika fiskslagen i Columellas vat
ten och odlingen av dessa behandlas i ett eget
kapitel i denna bok. Columella uttrycker en
allmän tveksamhet i fråga om fiskodlingen,
och om denna egentligen tillhör gårdseko
nomin. Nu ”har jag lämpligen kommit till
skötseln av fiskar”, säger han ”något som jag
visserligen skulle anse vara en mycket främ
mande inkomstkälla för lantbrukare – vad
finns det, som är så motsatt, som land och
vatten? – men som jag dock inte skall för
bigå” (8,16,1).
Fiskodlingen med sina markarbeten och
rumsliga arrangemangen handlar i högsta
grad om en slags landskaplig arkitektur,
dock mindre om växter. Columella näm
ner både instängning av flodlevande fiskar i
sött vatten och anläggning av fiskdammar,
men när det gäller nyanläggning för egen
del (8,16,6–10; 8,17) handlar det om havs
nära dammar med saltvatten. Det är stora
företag som kan innebära både huggningar
i berg och byggande av fördämningsvallar.
Födan för de olika fiskslagen skiftar. Vi mö
ter både rovfiskar, allätande fiskar och rena
växtätare. Columella rekommenderar några
frukter som kan tjäna till fiskföda. Det är
främst gröna skalade fikon (eller torra un
der vintern), de mjuka frukterna av smult
ronträd samt bär av äppelrönn. Allt skall
serveras krossat (8,17,13–15).

BOK 9 –”Om djuren nära
husen: Vilda djur, bin”
… omvårdnaden av djuren i skogen och
… biodlingen, som jag likaledes med rät
ta skulle vilja hävda hör till djurhållning
en i närheten av gården… (9,pf.1).
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Den nionde boken (om bin) är en av de
böcker av Columella som ägnats störst upp
märksamhet generellt. Boken har översatts
till franska och ingående kommenterats och
tolkats av Jean-Christian Dumont (2001).
Den vidare intresserade hänvisas till denna.
Columella själv behandlar alla de vilda fyr
fota djuren i ett kapitel, de följande fjorton
ägnas bina, biodlingen och honungsfram
ställningen. Bin och honung behandlas in
gående i ett annat kapitel i denna bok.
	Var börjar och slutar egentligen en lant
gård, geografiskt, funktionellt, form- och
innehållsmässigt? Var börjar och slutar träd
gården inom lantgården? Den nionde boken
aktualiserar dessa frågor. Vi möter både
en domesticering av de vilda djuren genom
att på olika sätt hägna in dem, och domes
ticerade men friflygande bin som använder
hela naturen som en trädgård. Bibuketten
av kryddtimjan, stick-en, busklusern, ma
donnalilja och saffranskrokus är både ”vild”
och ”tam”. För slutprodukten, den gyllene,
doftande, lena och välsmakande honungen,
spelar ursprunget ingen roll. Bina och bi
skötseln är i denna mening gränsöverskri
dande.
	Djurgårdarna har inom lanthushållning
en mycket gamla anor. Vi möter dem redan
under det sjätte årtusendet före Kristus hos
de persiska kungarna; i de trädplanterade
kungliga jaktparker som då gick under nam
net pairidaeza. Namnet fördes vidare i gre
kiskans paradeisos, belagt och beskrivet av
framförallt Xenofon, och i latinets paradisus. Det lever vidare i vårt eget paradis, med
allt vad detta begrepp står för. Djurgårdarna
och deras historia har både innehållsmässigt
och begreppsmässigt tvinnats samman med
trädgården och trädgårdens innersta väsen.
Ett sant paradis, som Edens lustgård, inne
håller ju inte bara växter utan även djur.39
	De persiska kungarnas jaktparker adop
terades konkret av Alexander den Store

i Babylon strax innan hans död. De kom
att skattas högt av den romerska överklas
sen och avbildades också ofta. Jaktparkerna
blev därmed ett uttryck för de forna per
siska härskarnas makt och väldiga lyx, och
den medvetna avbildningen av dem upp
rättade en slags ideologisk koppling. Det
fanns också konkreta exempel. Den mycket
välbärgade politikern och generalen Lucius
Licinius Lucullus (117–56 f. Kr.) lät anlägga
en berömd djurgård vid sin villa utanför
Neapel. Han byggde både fiskdammar och
trädgårdar. Statsmannen och talaren Quin
tus Hortensius Hortalus (114–50 f. Kr.) sägs
ha ätit med sina gäster i en djurpark utanför
sin villa nära Ostia, vilket omvittnas av både
Plinius och Varro.40

De vilda djuren och växterna
Columella menar att både omvårdnaden av
djuren i skogen, och själva biodlingen, hör
till gårdens angelägenheter och är till både
nytta och nöja. Han berättar att tidigare
”brukade hägn åt vilda harar, rådjur och svin
oftast inrättas nära gården intill husbon
dens boningshus, så att dels ett slutet vilt
hägn med sin åsyn förnöjde ägarens blick,
dels man kunde ta något därifrån liksom
från källaren att sättas fram till en måltid”
(9,pf.1). Djuren kan antingen skattas genom
jakt i det vilda, eller genom ” jakt” i olika
hägn. Det handlar om råbockar, antiloper,
olika slags dovhjortar, hjortar och vildsvin.
De ”tjänar ibland till ägarnas överdåd och
njutningar, ibland till vinning och inkomst
er”, menar Columella (9,1,1).
	En mur är det bästa till hägn. Columella
rekommenderar i första hand en mur av sten.
I andra hand kan den byggas av soltorkad
tegel och lera. Saknas den möjligheten får
hägnet istället byggas av trä, ett slags kraf
tigt staket med 2,4 meter mellan stolparna
och horisontella brädor mellan (9,1,4). Det
byggs bäst med olivträ, annars med trä från
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ek eller korkek. Till hägn skall man välja
skogar som är rika på både undervegetation
och träd och helst också naturligt vatten.
Särskilt uppskattade är ollon från bergek,
stenek och turkisk ek, och frukter av smult
ronträd. Dessa gillas av både de vilda och de
tama svinen. Ett tilläggsfoder av korn, gröpe
av emmervete, bondbönor och vindruvsres
ter kan behövas under vintern.
	Till harar krävs det ett muromgärdat
hägn. I detta besår man små tegar med
olika bladväxter ’kål’, sydcikoria och sallat.
Hararna äter gärna också uppblötta puniska
och inhemska kikärter, korn och ’liten vial’
(9,1,5).

Bina och växterna
Sammanställningen nedan koncentrerar sig
på några få saker: landskapet, de både vild
växande och odlade biväxterna (9,4,2–7),
samt de växtbaserade kurerna för bina. Co
lumellas beskrivning av binas ”betesmarker”
med alla de olika önskade biväxterna, utgör
en målande framställning av det ideala ita
liska landskapet. Detta bör sammanfattan
de innehålla:
Små buskar
kryddtimjan
grekisk oregano
		
’huvudkyndel’
		
sommarkyndel,
”satureia”
Stor a buskar
rosmarin
busklusern
sydgullregn
lagerolvon
ljung
trädljung
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murgröna
		
		

(Hedera helix)
– producerar mycket
honung

Tr äd
rödaktig/vit
kinesisk jujuber
tamarisk
mandel
persika
päron
fruktträd
		
bergek
terpentinträd
mastixbuske
stick-en
		
lind
idegran
		

(Zizyphus jujuba)
(Tamarix spp.)
(Prunus dulcis)
(Prunus persica)
(Pyrus domestica)
(Malus, Prunus, Punica,
Sorbus m.fl.)
(Quercus petraea)
(Pistacia terebinthus)
(Pistacia lentiscus)
(Juniperus oxycedrus)41
– väldoftande
(Tilia sp.)
(Taxus baccata) – är
skadlig för bin och ratas

Örter (på åkrar)
brittsommaraster
(Aster amellus)
mjukakantus
(Acanthus mollis)

(Thymus vulgaris)
(Origanum vulgare ssp. hirtum)
(Satureja thymbra
och/eller Thymbra capitata)
(Satureja hortensis)
(Rosmarinus officinalis)
(Medicago arborea)
(Laburnum anagyroides)
(Viburnum tinus)
(Calluna vulgaris)
(Erica arborea)
– ogillas av bina

Sommarkyndel (Satureja hortensis).
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(Asphodelus sp.)
(Narcissus tazetta,
N. poeticus)

Tr ädgårdsväxter (örter och buskar)
madonnalilja
(Lilium candidum)
lövkoja
(Matthiola incana)
punisk ros
(Rosa sp.)
gyllenlack
(Erysimum cheiri)
luktviol
(Viola odorata)
’hyacint’
(blåstjärna (Scilla bifolia)),
		
Scilla hyacinthoides
		
eller romersk riddar		
sporre (Consolida ajacis)
saffranskrokus (Crocus sativus)
		
– färgar honungen och
		
gör den väldoftande
Enklare örter (”på odlade marker och
betesmarker”)
åkerrättika
(Raphanus raphanistrum)
’vild rättika’
(R. raphanistrum
		
ssp. landra)
rättika,
”holus rapistri” (Raphanus raphanistrum)
cikoria
(Cichorium intybus)
svartkummin
(Nigella sativa)
vildmorot
(Daucus carota ssp. carota)
morot,
”staphylinos”
(Daucus carota)

Columella rangordnar också de olika bi
växterna utifrån honungen. En särskilt fin
smak ger kryddtimjan, följd av ’huvudkyn
del’, backtimjan och grekisk oregano, samt
rosmarin och Roms inhemska kyndel, ”sa
tureia”. Medelgod smak ger tamarisk och
kinesisk jujuber. Oren och av sämsta slag är
den honung som bina producerar av blom
morna från spanskginst och smultronträd,
samt den honung som vunnits från blom
morna av olika slag av ’kål’ och på gödsel
stacken (9,4,7).

	I bigården rekommenderade redan Ver
gilius att vildoliv och dvärgpalm skulle plan
teras för att skugga kupans ingång (9,5,4).
Han menade även att tomma kupor som
gnuggades med citronmeliss och stor vax
blomma vid vårens början, och sedan sat
tes ut i skogen, snart skulle fyllas med nya
bin, varefter de enkelt kunde flyttas tillbaka
till gården (9,8,13). Växtvalet för binas hälsa
kräver likaså en medveten plantering. Bäst
är busklusern, därefter tibast, lagerolvon,
rosmarin, sommarkyndel, kryddtimjan och
olika ’violer’ (9,5,6).
	De bästa kuporna görs av kork av korkek
eller av stjälkar av jättestinkfloka som flätas.
De håller en jämn temperatur hela året runt.
Saknas dessa får man istället fläta kuporna
av vide- eller pilvidjor eller göra dem av ur
holkade trädstammar eller brädor (9,6,1).
Själva kupmaterialet diskuteras ingående i
Erik Husbergs artikel i boken.
	Alla växter är dock inte nyttiga för bina.
Av törel och lundalm drabbas bina ofta av
diarré på grund av sin glupskhet på fröna
på våren (9,13,2). De kan då botas med att
täckas av aska från fikonträ eller ges kros
sade kärnor av granatäpplen i vin eller rus
sin tillsammans med bärsumak. Kokt ros
marin i binas egen honung kan också hjälpa
(9,13,6).
	Det finns en sjukdom som gör bina burri
ga och stela. Mot den hjälper också honung
riven med galläpplen eller torra rosor, ser
verad genom rör in i kupan. Roten av britt
sommaraster kokt i vin kan också fungera
(9,13,7–8). Biskötaren har egna förhållnings
order. Dagen innan han skall arbeta i ku
porna måste han ha ”avhållit sig från kär
leksövningar eller dryckenskap”. Han måste
vara rentvättad och ha avstått från all starkt
(illa)luktande mat, framförallt vitlök och lök
(9,14,3).
	Vid höstdagjämningen görs den sista
skattningen. Därefter får bina samla ho
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nung från höstblommande tamarisker ifred
under ca fyrtio dagar till vinterfoder. Om
detta inte skulle räcka kan bina ges torra,
malda och uppblötta fikon. På förvåren kan
biskötaren också föra in olika söta vätskor
med rör in i kupan (9,14,15–17).

BOK 10 – ”Trädgårdsboken. Om
trädgårdsodling”
Whitty, even occasionally funny, this
[Book 10] is rich in horticultural advice,
both practical and aesthetic – it gives
advice on laying out the garden and also
describes the beauties of several flowers.
(Patrick Taylor 2006)42
Columellas övergripande motiv till den
tionde boken är att ”det fattigare folket
[tvingas] bort från de dyrbarare livsmed
len och hänvisas till de ordinära”. Han fin
ner därför att han måste ge ännu mer nog
granna råd om trädgårdsodlingen än om
jordbruket. Trädgårdens billigare produk
ter är helt enkelt en angelägenhet för hela
folkhushållningen (10,pf.2–3). Columella
författar boken på hexametervers enligt sina
vänners, Publius Silvinus och Gallio, önske
mål (9,15,2). I översättningen har prosa valts
framför hexameter för att undvika en för
vanskning av texten.
	Ett försök till en meningsfull kommen
tar stöter strax på ett problem. Språk, form,
innehåll och sammanhang är vävt i ett
stycke. Sakprosan i bok 11, med ett motsva
rande innehåll, är en annan sak. Bok 10 har
därför också ofta sammanfattats kort, exem
pelvis i den encyklopediska kommentaren av
Patrick Taylor (ovan) eller i en motsvarande
av Wilhelmina Jashemski: ”The layout of
the garden, the water supply, the plants to
be grown, and details regarding their cultu
re are all treated. Attention is given to flow
ers as well as vegetables and herbs.”43
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	Uppläggningen av bok 10 påminner om
den som görs för hela egendomen i De re
rustica, om än i en slags miniatyr. Läsaren
kan möjligen tillföras något genom ett blott
läggande av den bakomliggande strukturen
och en hård systematisering av innehållet,
och det är också så som kommentaren här
är skriven.

Trädgården – läge och jord
Columella önskar en fet åker med lucker
och välbearbetad jord till en trädgård. En
sådan jord kan spåras upp med hjälp av som
marfläder. Idag vet vi att denna, liksom den
vanliga flädern, är starkt kvävegynnad och
näringsindikerande. Andra indikatorer är
lundalm, ’vilda päron’, plommon och vild
växande äpple. Marker med julros, vit nys
rot, idegran, alruna, odört, jättestinkfloka,
björnbär och kristitörne skall däremot und
vikas (10,6–22). Columellas goda ståndorts
kunskap, med enskilda växter som indika
torarter för odling, har inte betonats särskilt
tidigare.
	Trädgården skall vidare ligga i närheten
av vatten, eller äga sin egen källa. Den skall
hägnas in ”med murar eller taggiga stängsel”,
både mot betande boskap och människotju
var (10,23–26). Ambitionen sammanfattar
väl det som Humphrey Repton uttrycker i
sitt berömda försök till definition av träd
gården:
Let us then, begin by defining what a
garden is, and what it ought to be. It is
a piece of ground fenced of from cattle,
and appropriated to the use and pleasure
of man: it is, or ought to be, cultivated.44
Anne van Erp-Houtepen understryker yt
terligare hägnadens och odlingens betydelse
i sin uppmärksammade språkliga utredning
om trädgårdens ursprung:
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A garden then is fenced and cultivated.
This in entirely in accordance with the
description we find in dictionaries, which
tell us that a garden is an enclosure, cul
tivated in some way. And indeed, from
an etymological point of view the garden
defines itself by its fence.45
Efter anläggningen helgas trädgården till
Priapus (Priapos). Priapus var en antik
fruktbarhetsgud med ursprung i nordvästra
Mindre Asien. Han var särskilt trädgårdens
beskyddare, men tillbads även av sjömän
och fiskare. Kulten spreds först i den gre
kiska världen, senare i hela det romerska ri
ket. Priapus avbildas oftast som en man med
övernaturligt stor och erigerad penis. Det
behövs dock inga märkvärdiga eller konst
närliga excesser, skriver Columella. En kraf
tigt tillhuggen stam från ett gammalt träd
räcker gott (10,29–34).

Trädgården – jordbearbetning och gödsling
Under senhösten är det dags att vända jor
den. En alltför våt jord väntar man med till
vintern. Bilderna är målande och kraftfulla:

Lövkoja (Matthiola incana).

”… sarga med plogen och dess böjda tand de
nu gröna håren [trädans växter]! Riv nu itu
klädnaden!” Jordberedningen innefattar så
väl grävning, hackning, sönderfrysning som
sol- och vindtorkning (10,41–76).
På våren, efter svalans ankomst, är det
dags att gödsla trädgården. Columella re
kommenderar fett märgelgrus, torkad ås
negödsel eller dynga. Ytan bör först luckras
med en tvåkloig hacka, och jordkokor och
ogräs slås sönder med spetsen på röjhackan.
Sedan skall själva bäddarna läggas ut med
hjälp av kuphackan: ”… smala stigar tvärs
över och åter dela dem på tvären med en
smal stig” (10,86–93).

Trädgården – sådd och växtmaterial
Vårsådden i trädgården inleds med en un
gefärlig ordning av prydnadsväxter, läke
växter och grönsaker. Vi möter dem med
både direkta namn och sköna och underliga
omskrivningar. De flesta förekommer även i
de andra böckerna, medan dryga två dussin
växter/växtnamn är unika för bok 10.46
	I trädgårdssängarna, med jorden ”kam
mad i god ordning och befriad från smuts”
skall sås och sättas ’vita lövkojor’, snöklocka
(Leucojum vernum) eller lövkoja (Matthiola
incana), åkerringblomma, tazetter (och eller
pingstliljor), lejongap, madonnaliljor och snö
vita eller mörkblå ’hyacinter’ (10,94–100).
	Härefter sås och sätts andra både vack
ra, läkande och ätbara arter: luktviol, gyl
lenlack, rosor, ’kranssilja’, röd hornvallmo
(Glaucium corniculatum), opievallmo, fjäder
hyacint (Muscari comosum, den Columella
kallar ”löken från Megara” i Grekland),
dansk körvel, friséesallat, sallat, ormlök, vild
purjolök, palsternacka, ’syrisk rättika’, vitlu
pin, kapris, ålandsrot, ’giftig gulrot’ (Thapsia
garganica), krypande mynta, dill, vinruta, vitoch/eller svartsenap, alexanderloka (Smyrnium olusatrum), lök, bitterkrassing och flera
olika slags kål. Senapskålen eller rucolasal
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Senapskål (Eruca sativa).

laten (Eruca sativa) får inte glömmas bort.
Den bör sås intill Priapus själv ”för att locka
de senfärdiga karlarna till kärlek”, meddelar
Columella (10,101–139).

Trädgården – skötsel och vattning
Efter sådd väntar den dagliga skötseln
(10,140–251): vattning, luckring, ogräsrens
ning och utplantering. Columella berättar
om persilja, purjolök, morot, saffranskro
kus, mejram, myrra, alexanderloka47, ’hya
cint’ (möjligen romersk riddarsporre (Consolida ajacis) och de ”odödliga ’amaranterna’”.
	I april ägnas kålen en särskild uppmärk
samhet, liksom fem olika slag av sallat
(10,178–186). Boken når här en slags kulmen
och Columella utbrister: ”Nu är det tid för
världens fortplantning, nu skyndar kärleken
till samlag, nu svärmar jordens ande för Ve
nus, och driven av lustens eggelser förälskar
den sig i sin egen avkomma och gör den ha
vande.” Han fortsätter: ”Det är växandets
tid. Moder Jord försmår inte sin avkommas
kärlek.” ”Därför eggar haven, bergen, kort
sagt hela världen, våren, ja lustan hos män
niskor, fyrfota djur och fåglar, och kärleken
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bränner i sinnet och är vild i märgen, tills
Venus mättats, fyllt sin fruktbara kropp …”
	Det är beskärningstid och trädbeskära
ren sägs hänga i träden. Det är likaså dags
att komplettera i sängarna och så och sätta
smörgåskrasse, sommarkyndel, ’huvudkyn
del’, gurka, flaskkurbits (Lagenaria siceraria)48 och kardon. Flaskkurbits hette tidiga
re kalebass. Det är en mångsidigt användbar
växt, ursprungligen från Afrika men odlad
redan i förhistorisk tid i Europa. Som ung
är frukten ätbar meddelar Plinius; som mo
gen används den till att förvara vatten och
mat i. Kardonen ägnas fem målande rader.
Arten var måhända förhållandevis lite an
vänd. Kronärtskockan (Cynara cardunculus
Scolymus-Gruppen) är en successivt föräd
lad kulturform av kardon men började odlas
i Italien först på 1400-talet.
	När granatäpplet blommar är det dags att
så (sätta) taro, liksom koriander, svartkum
min, spiskummin, sparris, mangold samt
stockros eller rödmalva. Det är också tiden
då den oönskade hundrovan, eller djävuls
druvan, klänger kraftigt bland ’vilda päron’
och alar.

Trädgården – blomning och blomsterskörd
Under den purpurfärgade våren stundar det
till skörd av de doftande blomstren, skal
dar Columella (10,255–310). Det sprakar av
färger och bilder i beskrivningen, och det
doftar i själva texten. Det handlar om den
frygiska lotusen, lövkojor på sina violaria,
’violbäddar’, lejongap, rosor, ja, vårens alla
blommor. ”Nu är det ljum vår”, fortsätter
Columella, ”nu är det den mildaste årstiden,
medan Apollon [solen] är späd och råder oss
att ligga ner i den späda växtligheten och det
är skönt att dricka ur de källor, som rinner
i det frasande gräset och som inte längre är
kalla och inte heller varma av solen.”
	I de praktfulla trädgårdarna blommar
nu rosen mer moget än lysande purpur från
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Sarra, mejram väver sina väldoftande skug
gor, och det är dags att skörda både blom
morna av tazetten och av det vilda granat
äpplet. ’Violer’ och saffranskrokus bärs i
korgar, balsamblad skall bindas med ligus
ter och tibast. Gråa vidjekorgar fylls med
rostfärgade ’hyacinter’49, rosor och eldröda
åkerringblommor (Calendula arvensis). Det
är sommar.

Trädgården – tidig krydd- och
grönsaksskörd. Skadedjursbekämpning
I slutet av juni skördas färsk färsk vitlök, lök,
opievallmo och dill i buketter och förs till
torgs(10,311). I trädgårdarna måste vissa väx
ter skyddas mot skadedjur: basilikan mot
löss och myror, kålhuvuden och mangold
mot vägsniglar och borstiga larver och alla
grönsaker mot regn och kraftiga hagelskurar.
Columella åberopar därtill en serie etruskis
ka kulthandlingar, innefattande både växter
och djur, mot svamprost, odjur och rasande
vindar. De innefattar en plantering av röd
hundrova (Bryonia dioica) runt gårdens ägor
och av saften av kransborre eller fetknopp.
Hjälper inget annat får en ung menstrueran
de kvinna, barfota och med upplöst gördel
och utslaget hår, vandra barfota runt både
trädgårdssängar och trädgårdsstängsel. Ef
ter tre gånger faller maskarna ”till marken
med förvriden kropp inte olikt när ett regn
av runda äpplen eller ollon, täckta av skal,
faller från ett skakat träd” (10,355–368).
	Kunskap och beprövad erfarenhet blan
das i bekämpningen med både grymhet och
ren vidskepelse. Vi återfinner den i så gott
som all tidigmodern trädgårdslitteratur. De
antika stråken av både trädgårdsvishet och
övertro har också letat sig fram till vårt land
och ända fram i våra dagar.
	Skörden fortsätter (10,369–399). Det är
tid att plocka den tartesiska och pafiska sal
laten, persilja och purjolök, senapskål och
spenatskräppa (Rumex patientia). Lockar

gör även portlak, hängande och klängande
ögonbönor (Vigna unguiculata), trädgårds
målla, gurkor och mångformiga flaskkurbit
sar. Djävulsdruva, sjölök (Drimia maritima),
taggig stickmyrten och ’vild sparris’ kommer
av sig själv och skördas i naturens apotek.

Trädgården – frukt och fruktskörd
Nu dignar även de fruktbärande träden i
trädgården med frukter i alla olika färger:
blodrött saftande svarta mullbär, förstaskör
den av fikon, gyllenorangea aprikoser, Da
maskus’ vaxgula plommon och rödkindade
persikor, skaldar Columella. Han känner
två slags persikor (10,405–412): de stora från
Gallien som mognar tidigt, och de asiatiska
som ”kommer med sen frukt under kölden”.
Plinius och Columella är de två första an
tika författarna som nämner persikan. Den
introducerades i Rom under det första år
hundradet efter Kristus. Väggmålningarna i
Pompeji utgör vackra och välkända belägg.50
Fikonet skulle vara värt en egen mässa
(10,413–418). ”The fig, Ficus carica L. […] the
third classical fruit tree associated with the
beginning of horticulture in the Mediterra
nean basin”, skriver Danel Zohory och Ma
ria Hopf i sitt klassiska verk om domesticer
ing av växterna i Gamla Världen.51 Fikon har
odlats sedan tidig bronsålderstid och få kan
nog föreställa dess stora betydelse som söt
ningsmedel, energivare och tillskottsfoder
under antiken. Fikon ger färsk frukt på som
maren och torkad frukt hela året runt. Det
är mycket lätt att föröka, det är snabbväxan
de och bördigt efter bara 3–4 år. Columella
beskriver åtta olika namnsatta slag.
	De sista versraderna (10,419–422) ägnas
rovan (Brassica rapa) och kålroten (Brassica
napus Napobrassica-Gruppen). Columella
vill kort informera om att det är dags för de
ras (höst)sådd och/eller plantering. Det är
intressant att Columella för dem till träd
gårdens odlingar.

columella, trädgården och växterna
	Ett år har gått i trädgården. Det är dags
att stänga trädgårdsgrindarna, säger Colu
mella. Vi har skördat vad vi kan. Mankraf
ten behövs nu på andra ställen. Det stundar
till skörd i vingårdarna (10,423–432).
	Columella får själv avsluta:
Så här långt, Silvinus, har jag lärt ut
skötseln av trädgårdarna, i det jag åter
givit råden från den stjärnbeströdde dik
taren [Vergilius] Maro, som var den för
ste som vågade öppna de gamla källorna
och skaldade på versmåttet från Askra i
romarrikets städer (10,433-436).

BOK 11 – ”Förvaltaren och
trädgården”
The last third of Book 11 is a prose trea
tise on gardening with specific instruc
tions regarding the selection of the gar
den site, the best way to enclose it, the
preparation of the soil, the use of fertili
zers, the choice of specific vegetables and
herbs to be grown, and details regarding
their culture. (Jashemski 1991)
Columella kom inte undan med trädgårds
framställningen i den tionde boken. Trots
att han själv hävdade att han förutom hex
ameterdikten redan hade behandlat träd
gårdsfrågorna i den första och andra bo
ken, och därtill skulle komma att spränga
det tänkta formatet på traktaten, drevs han
av ett flertal intresserade lantbrukare med
prästen Claudius i spetsen även till en sam
manställning av trädgårdsskötseln på prosa.
Med Columellas egna ord blev detta ”ut ho
litoris curam subtexterem uilici officiis”, att
”foga köksträdgårdsmästarens åligganden
till förvaltarens plikter” under året (11,1,2).
	Den elfte boken är lång, innehållsrik,
ganska omständlig, och mycket växttät.
Boken har två tyngdpunkter. Den handlar
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dels om förvaltaren och hela egendomens
förvaltning, dels om trädgården (hortus)
och dess skötsel. Förvaltarens plikter sam
manfattas i en månadsvis uppställd ka
lender som tar ca två tredjedelar av boken
i anspråk, ”föreskrifter om vad som skall
göras varje månad” (11,2,1) beträffande de
olika ägorna, trädgårdarna och grödorna.
Kalendern följer en princip som baseras på
klimat och väder. Den är lika tillämplig på
hela egendomens skötsel som på trädgården
och dess odling. Kalendern har levt kvar i
lanthushållnings- och trädgårdslitteraturen
ända fram i våra dagar.
	Själva trädgården och arbetet i denna
upptar den sista tredjedelen av boken. Colu
mella uttrycker sitt syfte lakoniskt. Förval
taren bör ägna omsorg åt trädgårdsskötseln
av två skäl, dels för att ”minska utgifterna för
det dagliga uppehället”, dels för att ”kunna
erbjuda husbonden […] rätter han [annars]
ej hade köpt sig” (11,3,1).
	Den elfte boken låter sig inte samman
fattas och kommenteras som de tidigare.
Här handlar det allra mesta om både växter
och trädgård. I kalenderdelen kommente
ras framför allt det som rör trädgården och
trädgårdsväxterna. Trädgårdsdelen sam
manfattas här hårt, i en längre växtlista och
med exempel på några intressanta kulturer.

Trädgårdsutdrag ur kalendern
Redan i januari är det dags att ympa alla
de tidiga fruktslagen: surkörsbär, azarol
hagtorn (Crataegus azarolus), mandel och
persika (11,2,11). Azarolhagtorn är en art som
bara förekommer i den elfte boken. Det är
en lövfällande buske eller träd på upp till
10 m höjd, med en tätvuxen krona och med
stora (15–25 mm) orangeröda/orangea fruk
ter. Den har odlats just för sina ätbara och
syrliga men smakliga frukter, och senare
också naturaliserats i hela Medelhavsom
rådet.52
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	I februari rekommenderar Columella
plantering av poppel, pil, ask och alm innan
träden slår ut. Av de två förra slagen får man
förstå att det handlar om att sätta grovstam
miga sticklingar. Februari är också tiden att
se till och anlägga nya rosengårdar (se ned
an). Det är dags att sköta om odlingarna av
italienskt rör och alla viden – ”beskära, gall
ra och gräva om” – liksom att anlägga nya
plantager. Detta gäller även spanskginsten
som både kan sås och planteras.
Mars är den bästa månaden för ympning
av både vinstockar och de flesta fruktträd,
liksom att sätta saftspända toppstickling
ar av fikon, hävdar Columella (11,2,26–28).
Alla som sticklingsförökar fikon idag vet att
toppsticklingarna går till bäst, till skillnad
från flera andra kulturer av vedartat växt
material. Mars är även tiden för anläggan
det av nya plantskolor. I sängarna sås lager,
myrten och murgröna. Murgrönan kan både
sås och sättas som stickling. Columella skil
jer ut och benämner murgrönan i sin florala
form (med hela och spetsigt ovala blad) för
”ortocissus”.53
	Den sena rosengården skall grävas om
och skötas (11,2,29). Noteringen avslöjar att
det möjligen fanns flera rosengårdar, och att
det också förekom en produktion av rosen
blad (kronblad), kanske till desserter, små
kakor, vin, honung, gelé och medicin. Rosen
förvandlas under kejsar Augustus tid (63
f. Kr.–14 e. Kr.) från att ha varit en lyxvara
i Rom till att bli var mans egendom, och ro
sen kom också i viss bemärkelse att prägla
romarnas liv. Doft, rosenvatten och rosen
olja blev viktiga, ståndsmässiga och mycket
uppskattade produkter, liksom snittrosor
för inomhusdekoration. Under kejsar Ne
ros tid (37–68 e. Kr.) kom användningen av
rosor att eskalera. Romarnas kärlek för ro
sen urartade ej sällan till det vildaste slöseri,
sammanfattar Magnus Bernhard Swederus
användningen.54

Provinsros (Rosa gallica).

	Enorma summor spenderades på inköp
av rosor. Det krävdes således mycket stora
planteringar för att tillgodose det ”alltmer
absurda behovet av rosor” som Lars-Åke
Gustavsson uttrycker det. Det är möjligt
att det är något av detta vi kan läsa ut mel
lan raderna i Columellas text. En detaljerad
framställning om rosenodlingen – sådd,
sticklingsförökning, plantering, beskärning,
gödsling och vattning – under romersk tid,
om än betydligt senare än hos Columella,
möter vi hos Palladius. Tilläggas kan Pli
nius d.ä:s (23–79 e. Kr.) stora intresse för ro
sorna i Naturalis historia.55
	Belagda är romarnas odling av gallicaro
sor (Rosa Gallica-Gruppen), damascener
rosor (Rosa Damascena-Gruppen), jung
frurosor (Rosa Alba-Gruppen) och troligen
också borstpimpinellros (R. spinosissima var
myriacantha) och stenros (R. canina). Mer
tveksamt men möjliga odlade rosor i Rom är
även myskros (R. moschata) och medelhavs
ros (R. sempervirens), liksom höstdamasce
nerrosor (Rosa Bifera-Gruppen).
I april är det dags att tvätta fåren från Tarent
i södra Italien i ett såpnejlikebad (Saponaria
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officinalis) (11,2,35). Såpnejlikan är nu natura
liserad och spridd i den svenska naturen. Till
Norden introducerades den som tvättmedel
redan under vikingatiden. I maj skall det
mesta vårarbetet vara avklarat. Nu handlar
det mest om en löpande ogräsrensning.
	Om betet sinar i juni rekommenderar
Columella att ”ge boskapen löv, som skurits
från träden” (11,2,48). Den antika lövtäkten,
i Rom likaväl som än tidigare längs Eufrat,
är en föregångare till den nordiska. Denna
har ännu inte tillräckligt uppmärksammats
och jämförts från vår nordeuropeiska hori
sont sett.
	I juli bör fikonskörden garanteras
(11,2,56) genom kaprifikation. Den går till
på så vis att man hänger upp grenar av getfi
kon (Ficus carica var. caprificus), som bara har
hanblommor, i ’ädelfikonen’ med sina hon
blommor. Columella känner väl till prakti
ken. Först halvannat årtusende senare kun
de det mycket komplicerade samspelet med
fikonstekeln (Blastophaga psenes) och dess
pollination av fikonblommorna förklaras.56
I augusti är det dags att okulera fikonen,
om det inte hunnits med tidigare (11,2,59).57
Den första vinskörden tas nu på de allra var
maste platserna. Torkningen av fikon inleds,
vanligen trädda på tråd eller utbredda på
marken, och av druvor till russin. Ormbun
kar, företrädesvis den aggressiva örnbräken
(Pteridium aquilinum) som förekommer rik
ligt på övergivna fält och ängar och i bergs
trakter, som vuxit till under hela året, skall
rensas bort, liksom starr, varhelst de växer
och tar mark i anspråk från beten och grö
dor (11,2,61–62).
	I slutet av september skördas vinet i de
flesta trakterna (11,2,64–69). På de torrare
markerna är det tid för skörd av kålrötter
och rovor, hirs och kolvhirs, samt av vinter
foder för boskapen.
	Den senare delen av oktober utgör den
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stora och viktiga planteringstiden (11,2,79–
81); den gäller för såväl örter, buskar, vin som
träd. Möjligheten till lövtäkt går mot sitt
slut. Columella rekommenderar löv av ask
eller manna-ask (Fraxinus ornus) till oxarna.
I nödfall får de hårda städsegröna bladen på
steneken (Quercus ilex) duga. ”Om någon vill
skapa en vild skog” (11,2,83) med flera olika
slags träd, skall ollonen och de andra fröna
sås nu. Upplysningen är viktig. Stenekens
ollon, liksom dess släkting i östra Medel
havsområdet, kermeseken (Quercus cocci-

Stenek (Quercus ilex).

fera), behåller nämligen bara sin grobarhet
under en kort tid.
November kan ge förvaltaren lite respit
beträffande gårdens och trädgårdens syss
lor. Fram till mitten av månaden går det bra
att avsluta det som inte hanns med i oktober,
menar Columella. Härefter väntar den vik
tiga gödslingen.
	Columella framhåller vikten av ett kon
centrerat arbete under de allt färre ljusa tim
marna utomhus, men också av ett underhållsoch tillverkningsarbete vid lampans sken.
Jättestinkfloka till bikupor, Europas enda
inhemska palm, dvärgpalm (Chaemerops hu-
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milis) och espartogräs till fisknät och korgar,
olika buskar till grövre korgar av vidjor, vide
och pil till band, samt stenek, avenbok eller
ask till verktygsskaft (11,2,90–92).
	Om inte novembers arbeten hanns med i
november kan få de avslutas i början av de
cember istället. En mycket sen, eller myck
et tidig, ympning förordas i jul- och nyårs
tid för flera bärande träd: för surkörsbär,
azarolhagtorn, aprikos, mandel och andra
tidigblommande fruktträd. Även en sen/ti
dig sådd av olika köks- och foderväxter vara
aktuell (11,2,95–96).
	Columella fogar ett tillägg om oxarnas
foder till kalendern, även det preciserat till
månad, vikt och volym. Till födande av ox
arna tas hela gårdens resurser i anspråk:
landskapet, åkrarna och trädgårdarna.
Det handlar från januari till december om
halm, linser, ärtor, löv (ek, poppel, fikon),
hö, blandfoder, korn, bete, linsvicker (Vicia
ervilia), ollon, vitlupin (Lupinus albus) och
torrt löv. Det är anmärkningsvärt att no
tera att oxarnas huvudföda från april och
t.o.m. utgörs av färskt löv av framförallt ek
och poppel. Vårt nordiska löv, framförallt av
ask, framstår i jämförelse som en delikatess
(11,2,99–101).

Trädgården (hortus) – hägn
Den egentliga trädgårdsdelen i bok elva
följer ganska väl både den underliggande
strukturen och innehållet i bok 10. Vissa sa
ker upprepas, andra utelämnas, medan yt
terligare andra är nya. Vi uppehåller oss här
vid de senare.
	Att hägna trädgården är viktigt, upprepar
Columella, till skydd mot både inträngande
människor och djur.58 Vanliga stängsel hål
ler dock inte måttet. Tegelmurar anfräts lätt
av väder och vind och stenmurar blir alldeles
för kostsamma. Hägnet bör därför vara ”le
vande” (11,3,1–3). Hägnet han presenterar tar
sig knappast någon igenom.59

I två djupa beredda fåror med 90 cm avstånd
”sås” ”buskar med stora törnen”, framförallt
’buskbjörnbär’ (Rubus ulmifolius), kristitörne
(Paliurus spina-christi) och en ros, ”kynos
baton”, medelhavsros (Rosa sempervirens).
Insamlingen av taggbuskarnas frön görs på
hösten. Fröna läggs i en fuktad blandning av
mjöl av linsvicker. Blandningen stryks på rep
som läggs att torka. Efter vintern, ”vid svalans
ankomst” läggs sedan repen, likt våra dagars
såband, grunt i fårorna och myllas över. I mit
ten av mars börjar fröna att spira.

Buskbjörnbär (Rubus ulmifolius).

Mellan raderna kan sättas en armering, ett
staket av käppar som de taggiga klängväx
terna kan få klättra på. Detta levande hägn
är nästintill omöjligt att avlägsna, lovar Co
lumella, och det återkommer även efter en
eventuell brand (11,3,6–7).

Trädgården – mark och läge
Columella sammanfattar och skärper några
av de viktigaste kraven och önskemålen på
mark och läge. Han önskar en ”fet plats”,
bevattning från en bäck eller grävd brunn,
och en belägenhet långt ifrån eller i motsatt
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riktning från tröskplatsen. Höstsådda köks
växter vill han se på torrare marker och vår
sådda på fuktigare. En djupbearbetning av
jorden bör ske ner till 90 cm djup. Det ger
en odlingsbädd efter återfyllnad av hela 1,2
meters djup (11,3,9–10).

Trädgården – jordbearbetning och gödsling
Trädgårdssängarna för vårsådd skall bere
das i november, sängarna för höstsådd i maj.
Gödslingen skall ske bara fyra dagar innan
sådd, och i samband med en andra omgräv
ning, menar Columella. Självfallet hand
lar det om både vilken gödsel som används
och framförallt vilken giva. Columella hål
ler åsnegödseln för den främsta, ”ty den ger
minst ogräs”. Därnäst kommer den av oxar,
kor och får. Människogödsel bör på grund
av sin ”kraft” bara användas på ren grus och
sand (11,3,11–12).
	Columella redovisar trädgårdssängarnas
mått och indelning. I mitten av januari skall
man gräva om jorden och sedan dela in den i
sängar på så sätt ”att händerna på dem, som
rensar, lätt når in till mitten av bredden på
dem, så att inte de, som bekämpar ogräset,
tvingas trampa bland plantorna utan hellre
kan gå på stigarna och rensa halva sängen
från varje sida” (11,3,13). Denna, den praktis
ka nyttans funktionella och estetiska orga
nisation, gällde vid den första vattenkrävan
de odlingen vid Eufrats strand, den gällde i
Rom, och den gäller i varje koloniträdgård
och på varje odlingslott än i dag.
Trädgården – sådd och växtslag
Columella delar in köksväxterna beroende
på när på året de kan eller bör sås (11,3,14–18).
Indelningen är precis, noggrann och kom
menterad. I följande såtidsbaserade lista
sammanfattas också för en överblick det
sortimentet av köks- och kryddväxter som
Columella rekommenderade till odling i den
elfte boken.
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Köks- och kryddväxter som kan sås
både på hösten (runt 1 september) och på
våren (senare delen av februari, en månad
tidigare i varmare trakter)

kål
sallat
kardon
senapskål
smörgåskrasse
koriander
dansk körvel
dill
morot
		
palsternacka
opievallmo

(Brassica oleracea)
(Lactuca sativa)
(Cynara cardunculus)
(Eruca sativa)
(Lepidium sativum)
(Coriandrum sativum)
(Anthriscus cerefolium)
(Anethum graveolens)
(Daucus carota
ssp. sativus)
(Pastinaca sativa)
(Papaver somniferum)

Köks- och kryddväxter som bara bör
sås på hösten (i varma lägen)

vitlök
lök
vild purjolök
senap
		

(Allium sativum)
(Allium cepa)
(Allium ampeloprasum)
(Sinapis alba
och/eller Brassica nigra)

Kål (Brassica oleracea).
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Köks- och kryddväxter som bör sås på
våren

bitterkrassing
(Lepidium latifolium)
		
– direkt på nyåret
vinruta
(Ruta graveolens)
		
– februari, frö eller
		
småplantor
sparris
(Asparagus officinalis)
		
– februari
lök
(Allium cepa)
		
– andra sådden
purjolök
(Allium ampeloprasum
		
Porrum-Gruppen)
		
– andra sådden, omskolas
		
runt 1 mars, nysådd runt
		
1 april, omskolas runt
		
15 maj
’syrisk rättika’
(”radix Syriaca”)
		
(Raphanus sativus)
rova
(Brassica rapa)
kålrot
(Brassica napus
		Napobrassica-Gruppen)
vitlök
(Allium sativum)
vild purjolök
(Allium ampeloprasum)
’silja’
(Opopanax hispidus?)
		
– sista delen av mars
ålandsrot
(Inula helenium)
		
– runt 1 april
vinruta
(Ruta graveolens)
		
– sen sådd runt 1 april
gurka
(Cucumis sativus)
flaskkurbits
(Lagenaria siceraria)
kapris
(Capparis spinosa)
mangold
(Beta vulgaris
		Mangold-Gruppen)
		
– ”sås bäst först när
		
granatäpplet blommar”
selleri
(Apium graveolens)
		
– ca 15 maj

Köks- och kryddväxter som kan sås i
augusti (vid Vulcanusfesten, 23 augusti)

rättika
(Raphanus sativus)
rova
(Brassica rapa)
kålrot
(Brassica napus
		Napobrassica-Gruppen)
palsternacka
(Pastinaca sativa)
alexanderloka
(Smyrnium olusatrum)

Trädgården – specifik skötsel
Några av trädgårdskulturerna behöver ingen
annan insats än en omsorgsfull ogräsrens
ning under sommaren, medelar Columella,
och tillägger att man ”vid alla tillfällen skall
se till att utrota ogräs”. De flesta av köksoch kryddväxterna i trädgården kommente
rar han dock närmare, och preciserar varje
slags hantering för det bästa skördeutbytet.
Denna del är högst konkret, lättläst och
modern. Den kan med behållning läsas i sin
helhet. Här ges blott några exempel.
Vild purjolök (Allium ampeloprasum) var
förmodligen en relativt ny bekantskap för
både Columella och det romerska köket.60
Den förekommer hos Columella under två
namn, ”ulpicum” och det grekiska ”afroscor
don”; några kallar den även för ”karthagisk
vitlök”. Den är större än vitlök, konstaterar
Columella, och planteras med klyftor, i raka
rader med 15 cm radavstånd och med 7,5 cm
avstånd i raden, i upphöjda bäddar, likt lant
brukarnas ”svinryggar”, för bästa dränering.
Man måste vara noga med ogräsrensningen,
och också bryta av eller böja ner blomställ
ningen mot marken för att gynna lökens till
växt (11,3,20–23).
Kardon (Cynara cardunculus) var högt vär
derad i det romerska köket. Den är en fler
årig ört som ibland odlas som ettårig. Den
sås bäst runt första mars för en utplantering
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innan första november, rekommenderar
Columella. Det bästa gödselmedlet är aska
(11,3,28). Kronärtskockan (Cynara cardunculus Scolymus-Gruppen) är en successivt
förädlad kulturform av kardon, och började
inte odlas i Italien förrän på 1400-talet.61
Alexanderlokan (Smyrnium olusatrum)
är en okänd art för de flesta nordbor. En
närstående Medelhavssläkting, vinglokan
(Smyrnium perfoliatum), är dock spridd och
naturaliserad här och var i södra Sverige.

Alexanderloka (Smyrnium olusatrum).

Alexanderlokan spelade en stor roll som
grönsak i Medelhavsområdet under antiken,
bl.a. användes rötterna som palsternacka
och de unga skotten som grönsak. Lokan
är en stor flockblommig ört, ca 1,5 m hög,
med ihålig stjälk. Bladen är lysande gröna.
Blommorna är gula till limegröna, och sitter
i rundade flockar tillsammans i stora runda
de huvuden. Den trivs på fuktigare platser, i
vägrenar, häckar, skogsbryn, fuktiga strand
ängar och på klippkuster, gärna nära havet.
Lokan uppskattas av Columella (11,3,36).
Han ger även de grekiska namnen ”petro
selinon” och ”smyrnaion”, till förväxling lika
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andra arter och släkten. Alexanderlokan
frösås för bästa resultat och trivs överallt.
En gång sådd finns den alltid i trädgården,
åtminstone i en mansålder, om någon planta
tillåts att fröa av sig varje år.62
I samband med ett gallringsråd för vinru
tan (Ruta graveolens) avslöjar Columella
en vad det verkar personlig erfarenhet av
växten och av dess odling. Vinrutan skall
”rensas med beklädd hand”, skriver han, ”ty
om man inte täcker huden blir det elakar
tade sår”. Jag har personligen råkat ut för
detta. Arten är starkt fytotoxisk. Columella
rekommenderar olja mot klådan och svull
naden; jag använde aloe- och hydrocorti
sonsalva. I det avseendet kan Columellas
erfarenhet beläggas. Med det följande blir
det däremot svårare. Vinrutan är en perenn
växt till halvbuske, den lever i flera år. Men,
hävdar Columella, om en kvinna som har sin
menstruation kommer åt den, ja då torkar
den in och dör (11,3,38). Gör den det?
Gurka (Cucumis sativus) och flaskkur
bits (Lagenaria siceraria) är två viktiga men
också utmanande kulturer för Columella
(11,3,48–53). Ingen av arterna är ursprung
ligt hemmahörande i Medelhavsområdet.
Gurkan kommer från Himalaya och flask
kurbitsen (eller kalebassen) från Afrika.
Columella nämner även en flaskkurbits från
Alexandria. Båda arterna domesticerades
tidigt, flaskurbitsen först, gurkan under
senantiken.63 Arterna är båda ”mycket för
tjusta i fukt”, skriver Columella. De är med
andra ord mycket vattenberoende, och ju
större tillgång till vatten de har desto bättre
blir smaken och desto mindre blir samtidigt
skötseln, meddelar han vidare. Om tillgång
en på vatten är begränsad måste de planteras
och bevattnas i djupa diken.
	Sådden skall göras så tidigt som möjligt
men inte före 1 mars. Columella menar att
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frön från olika delar av flaskkurbitsen läm
par sig bäst för att producera antingen kärl
och ämbar eller grönsaker. Det har vidare
en betydelse om fröna sås med ”toppen” upp
eller ned. Columella återkommer så till det
känsliga ämnet om kvinnornas påverkan,
speciellt i samband med menstruationen.
Kvinnor har i princip inte att göra med
gurk- eller flaskkurbitsodling, säger han.
Genom beröring avtar nämligen tillväxten.
”Om hon dessutom har menstruation”, til�
lägger Columella, ”kommer hon till och med
att döda de små plantorna redan genom att
titta på dem” (11,3,50).
	Vad gäller gurkodlingen introducerar
Columella en mycket tidig form av korg
odling för en extra tidig skörd. Hela orang
eriträdgårdskonsten halvannat årtusende
senare ser i dessa versrader ett embryo.
Till att börja med rekommenderar han en
uppblötning av fröna i mjölk eller honungs
vatten, därefter en sådd i flätade korgar med

Gurka (Cucumis sativus).

väl gödslad jord. Efter groning och spirning
ställs de under varma och soliga dagar i lä
invid huset, ovädersdagar får de bo under

tak eller inomhus. Så håller man på fram till
vårdagjämningen, då korgarna i sin helhet
grävs ner i marken.

Flaskkurbits (Lagenaria siceraria).

	De som hade råd rekommenderades att
sätta hjul på de stora korgarna så att de en
kelt kunde rullas ut och in (11,3,52). Framför
oss kan vi nästan se de specialbyggda vagnar
med vilka man rullade ut och in de dyrbara
Citrus-träden i Versailles och andra barock
anläggningar under 1600-talet. Korgarna
kunde dessutom täckas med glas eller föns
terglimmer för att klara av att stå utomhus
även under kalla men klara dagar. Den mo
derna växthusodlingen är född (11,3,48–50)!
Swederus (1885) uppehåller sig också fasci
nerat vid Columellas ”melonodling”.
Columella berättar kort om gurkproduktio
nen åt kejsar Tiberius (42 f. Kr.–37 e. Kr.).
Denna återges även av professorn i natural
historia i Lund Anders Jahan Retzius (1742–
1821): ”Om TIBERIUS dagligen ville äta
Gurkor, behöfdes rätt wäl fenster om win
tren i Rom öfwer bänkarne, i synnerhet den
tiden, då wi weta at klimatet war kallare.”64

columella, trädgården och växterna
Columella menar att denna ägde rum med
mindre möda, men med en annan och minst
sagt anmärkningsvärd odlingsmetod.
På en solig och gödslad plats i trädgården
planteras rader med omväxlande jättestink
floka och ’buskbjörnbär’. Efter höstdagjäm
ningen skärs de av, under markytan. Märgen
lossas, gurkfröna läggs dit in, osagt hur, och
marken gödslas. När fröna sedan gror kom
mer de att ”gå ihop med ’buskbjörnbäret’ och
jättestinkflokan”, ”ty de får inte näring av
sin egen rot utan av moderplantans”, menar
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provat detta men utan resultat…”, medde
lar han (11,3,62). Han röjer här, om han ta
lar sanning, liksom på flera andra ställen,
att han faktiskt stått och står den praktiska
trädgårdsskötseln nära. I fallet med jord
frukterna framhåller han den bearbetade
jordens betydelse, men röjer också ”den
gamla sedvänjan” att vid sådd ”be till gudar
na” om en rik skörd både till sig själv och till
grannarna.

BOK 12 –
”Husföreståndarinnan”
Lägg i en mortel sommarkyndel, mynta,
vinruta, koriander, selleri, purjolök el
ler, om inte det finns, färsk lök, blad av
sallat, blad av senapskål, färsk krydd
timjan eller stenkyndel och likaså färsk
polejmynta samt färsk salt ost. Riv ihop
detta till en jämn konsistens och blanda
i lite pepparkryddad vinäger. Då du lagt
denna blandning i en liten burk, häll då
på olivolja.
(Columellas recept på pesto (12,59,1).)

Jättestinkfloka (Ferula communis).

Columella. Han hävdar vidare att en planta
som ”ympats” på det sättet ger gurkor även
i kyla. Förklaringen är inte möjlig, det finns
inga anatomiska eller fysiologiska koppling
ar. Om det fungerat bör det ha berott på all
mänt goda mark- och väderomständigheter
och på det skydd som de taggiga björnbären
och de snabb- och högväxande jättestinkflo
korna erbjöd (11,3,51–53).
	I ett avslutande stycke om graden av jord
bearbetning inför sådd av rotsaker, framför
allt kålrot och rova, förekommer en mening
som bör fånga de flesta trädgårdsläsares av
Columella uppmärksamhet. ”Jag har ofta

Den tolfte boken är den längsta i hela De
re rustica. Den behandlar de flesta av hela
egendomens, och framförallt trädgårdens,
vegetabilier – grönsaker, frukter, krydd- och
läkeväxter – och produkterna av dessa, lik
som deras ytterligare förädling och konser
vering. Blott ett kapitel i hela boken handlar
om kött (12,55,1–4). Oliver och övriga livs
medel ges egna kapitel i denna bok.
	Textmassan är omfattande, sortimentet
av både råvaror och förädlingsprodukter är
stort, och betydelsen av husföreståndarin
nans arbete kan knappast överskattas. Vad
som bereds och tillverkas i köket handlar
både om en renodlad hushållsnytta, som ex
empelvis torkning av frukt, och en sofistike
rad finkultur, som kryddning av sött vin och
tillverkning av pesto.
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	Ett kort förord inleder boken. Det tar sin
utgångspunkt i den atenske militären och
författaren Xenofons (ca 428–354 f. Kr.)
verk Oikonomikos (”Om hushållningen”) i
Ciceros latinska översättning av denna. Det
handlar om mannens och kvinnans natur
givna och gudaålagda fördelning av de olika
arbetsuppgifterna på egendomen. ”Kvinnans
natur [är] anpassad till en noggrann skötsel
av hemmet”, skriver Columella, ”mannens
till verksamhet utomhus och på främmande
platser” (12,pf.4).
Åliggandena, och det stora antalet recept,
kan sammanfattas på flera olika sätt. Hur en
kommentator än försöker att kompromissa
mellan viktiga detaljer och övergripande
principer kommer han till korta. Ett sätt att
strukturera kapitlet är att utgå från de vikti
gaste råvarorna eller produkterna och deras
vidare förädling. Dessa kan sägas vara:
• vinäger och saltlake
• grönsaker
• krydd- och läkeväxter
• ost
• honung och honungsvatten
• frukt
• vin och druvmust
• oliver
• olivolja
Columellas framställning följer en slags års
tidsbaserad kalender. I kommentaren nedan
ligger fokus på de enskilda växterna, deras
hantering och användning.

Vår – skörd och inläggning av
”kryddväxter” (12,7–9)
I vårdagsjämningstid är det bråttom. Då
skall ett stort antal kryddväxter samlas in
från både markerna på egendomen och från
trädgårdarna, och läggas in i en lag om två
delar vinäger och en del mättad saltlake.
Columella nämner ett stort antal arter vid

namn, både vilda och odlade, ätliga och
starkt giftiga: broccoli, kål, kapris, selleri
(eller persilja), vinruta, alexanderloka, jätte
stinkfloka, morot, vildmorot, röd hundro
va, sparris, stickmyrten, djävulsdruva, fet
knopp, polejmynta, stenkyndel, åkerrättika,
strandsilja, slöjsilja, fänkål, sommarkyndel,
sallat, cikoria, sydcikoria, björnbär, krydd
timjan, sommarkyndel, grekisk oregano och
åkerrättika.

Sommar – skörd och inläggning
av lök och frukt (12,10)
Under sommaren handlar det mest om lök
och frukt till inläggning. Löken torkas och
läggs sedan in i en lag om tre delar vinäger
och en del saltlake och kryddas med krydd
timjan och sommarkyndel. Frukterna läggs
in i lika delar vinäger och must/druvmust
med lite salt: körsbärskornell, plommon
(onyxfärgade), slånbär, päron – slagen ”Do
labella, Crustumina, Regia, Veneria, Vo
lema, Naeviana, Laterisiana, Decimiana,
Laurea, Myrapia och Purpurea” – och äpp
len. Allt kan för övrigt läggas in i honung,
slag för slag, avslutar Columella (12,10,5).
Några grönsaker som trädgårdsportlak och
strandsilja kan också läggas in under som
maren (12,13,2).
Sensommar/höst – torkning av frukt
(12,14–17)
En viktig del i trädgårdens och hela gårdens
ekonomi, inte minst ur hälso- och närings
synpunkt, utgör torkningen av frukt för vin
terbruk. Av äpplen och päron väljs måttligt
mogna exemplar av slag med mycket söt
smak. De delas i två–tre delar och får torka
i solen. Att se till att vindruvor torkas till
russin (12,16) ingår också i husföreståndarin
nans plikter.
Fikon spelar en särskild roll, som ett av de
sju växtslag på vilken den västliga civilisatio
nen sägs vila, och är en av de viktigaste kol

columella, trädgården och växterna
hydratkällorna.65 Torkningen (12,15) kan ske
på vassmattor 60 cm ovanför marken. Dessa
bör täckas med snedställda ramar av halm,
starr eller ormbunkar på natten, till ”ett
skärmtak på en koja”. Förvaringen sker se
dan i tjärade tunnor. Fikonen kan också ren
sas, torkas lätt i solen, trampas till en massa
likt mjöl, och blandas med sesam, egyptisk
anis och spiskummin och förvaras i olika
kärl. Fikonmassan kan vecklas in i fikonlöv,
bindas om, torkas i korgar för att förvaras i
tjärade kärl. Några väljer ”de fetaste fikonen
färska”, delar dem, breder ut dem i solen och
formar dem sedan till ”stjärnor, blommor el
ler bröd” innan de torkas vidare. Idag torkas
fortfarande de flesta fikon i Medelhavsom
rådet utomhus och i solen, på snören eller på
presenningar eller motsvarande på marken,
och pudras eventuellt med lite mjöl.

Vin och druvmust – utrustning, beredning
och kryddning (12,18–26)
Druvmust erhålles genom att druvsaft av
så söt smak som möjligt kokas ihop till ca
en tredjedel av den ursprungliga mängden
(12,21,1). Den kan lätt surna och det är därför
viktigt att den håller sig så länge som möj
ligt. Några växttillsatser kan kompensera
smaken från de ärgande bronskärlen, såsom
violrotsiris (Iris germanica ’Florentina’),
bockhornsklöver (Trigonella foenum-graecum) och det populära citrongräsets släk
ting, kamelgräs (Cymbopogon schoenanthus)
(12,20,2).
	Ett av flera recept, ”det neapolitanska”,
för att krydda vin eller snarare druvmust
– och för att göra denna mer hållbar – är
iögonenfallande växtrikt och omständligt
(12,20,3–8). Det kan inte heller ha varit bil
ligt: nardusört, violrotsiris, keltisk vänderot,
’fjällskära’, behenträd, jordmandel, kamel
gräs, myrra, kalmusrot, kassiakanel, karde
mumma och saffranskrokus.
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Vin – söta viner, kryddning och läkemedel
(12,27–45)
Columella ger ett kort och enkelt recept på
tillverkningen av ett hälsobringande sött
vin. ”Plocka druvorna och bred ut dem i so
len i tre dagar”, skriver han, ”och trampa där
efter på den fjärde dagen vid middagstiden
de varma druvorna.” Detta tillvägagångssätt
praktiseras fortfarande i Mellanöstern för
att tillverka ett sött vin.
	Några kryddningar erhåller egna kapitel
av Columella. Växterna som rekommende
ras torde överraska de flesta. Vinet övergår
nu från att vara en renodlad måltidsdryck
till att även bli ett läkemedel. Kryddning
kan ske med:
• kransborre
• sjölök (Drimia maritima)66
• malört, isop, grå helgonört, kryddtimjan,
fänkål, polejmynta
• rosmarin
• myrten67
• frukt (”dia oporas”): kvitten, granatäpple,
äppelrönn, bärsumak (Rhus coriaria).68
Russinvinerna utgör en kategori för sig själv
och ägnas ett stort utrymme. Två andra söta
viner rekommenderas också. Ett ”eftervin”
framställs genom att ett lakande vatten hälls
över redan pressade vindruvsskal, vilka se
dan smaksätts med druvmust eller sirap och
därefter både trampas och jäses. Vidare ett
honungsvin som framställs genom att en
urna (13 l) av den första mycket lätt pressade
druvmusten blandas med dryga tre kg av
den bästa honungen (12,39–41).

Höst – inläggningar, frukt och
grönsaker (12,46–48)
”Efter vinskörden”, meddelar Columella,
”följer så inläggningen av höstens produk
ter.” Det handlar mest om olika frukter,
men även om ålandsrot.
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Granatäpple (Punica granatum) är ett an
nat av de växtslag på vilken den västliga civi
lisationen sägs vila. Dess största hälsofräm
jande betydelse ligger framförallt i den höga
C-vitaminhalten, och detta långt innan Citrus-frukterna var introducerade i Medel
havsområdet. Den enda art i släktet Citrus
som, dock sällsynt, fanns i Rom under Colu
mellas tid var suckatcitronen (Citrus medica)
från Medien i Persien, hemförd efter Alex
ander den Stores fälttåg på 300-talet f. Kr.
Citronen (Citrus x limon) och pomeransen
(Citrus aurantium), från bortre Indien och
sydöstra Asien, introducerades inte förrän
runt 1000-talet e. Kr. Apelsinen nådde inte
Portugal förrän på 1500-talet.69
	Columella meddelar flera olika bepröva
de sätt att bevara de C-vitaminrika granat
äpplena färska så länge som möjligt. Ett går
ut på att plocka kvistar med granatäpplen
som sticks in i märgen i tjocka men ganska
korta grenar av fläder. Dessa sticks i sin tur
ned i meterdjupa gropar som därefter täcks
med lock. Columella presenterar här (12,46)
helt enkelt en antik jordkällare.
Kvitten (Cydonia oblonga) introducera
des till Norden redan under medeltiden.
Det är en stor guldgul äppel-päronlikande
frukt som mognar sent och framförallt har
använts till marmelad och gelé. Columella
återger att många plockar frukterna på
kvist, smetar in dem med lera, torkar dem
i solen och sedan hänger dem kallt till för
varing, på samma sätt som med granatäpp
len. De kan också förvaras i gropar och ler
kärl eller slås in i fikonlöv. Exklusivt är att
hälla lättflytande honung över väl mogna
och vältorkade frukter i en flaska och sedan
förvara dem honungsbegravda. Då erhålles
inte bara färsk kvitten utan också en slags
honungsvatten, ”äppelhonung”, mot feber
(12,47,1–4).

Äpplen (Malus domestica)70 kan också för
varas i honung, skriver Columella (12,47,5–
6), men de blir gärna för söta och förvaras
därför bäst i lådor av bok eller lind, slag för
slag, med flugorna uppåt och skaften nedåt,
och utan att röra vid varandra. Det är precis
så som de flesta av oss lagrar våra egna äpp
len i källare, garage eller jordkällare idag.
Ålandsroten (Inula helenium) är en kul
turväxt av rang.71 Roten skördas i oktober,
skrapas, klyvs, kokas, torkas och täcks med
russinvin eller druvmust. Inläggningen för
varas sedan i en tjärad kruka. Ytterligare
tre, lite mer exklusiva och omständliga re
cept presenteras: med den nästan allestä
des närvarande sommarkyndeln, med salt
lake och äppelrönn, och med riven kvitten
och honung (12,48,1–5). Columella berättar
dock inte till vad ålandsroten används, i vil
ka mängder den äts, och vad den eventuellt
kan läka.

Oliver – beredning, inläggning,
kryddning och bindemedel (12,49–54)
Columella ägnar tre långa kapitel åt oliven.
Olivträdet är historiskt sett, och vid sidan
av sädesslagen, en av Mellanösterns och hela
Medelhavsområdets allra viktigaste grödor,
odlingsbelagd sedan mer än 5 000 år till
baka. I Columellas framställning handlar
det framförallt om de olika slagen av oliver
och recept på inläggningen och kryddning
en av dessa. I de olika inläggningsrecepten,
med olika ingående proportioner av vatten,
druvsaft, honungsvatten, saltlake, vinäger,
sirap med flera vätskor, förekommer också
ett flertal örter, från både trädgård, skog och
mark, till kryddning.
	Två växtslag dominerar i recepten. Det
handlar om fänkål (Foeniculum vulgare),
både som frön och med färska blad, och
om mastixbuske (Pistacia lentiscus) i form
av frön. Den förra ingår i det svenska kost

columella, trädgården och växterna
hållet som både krydda och grönsak, känd
av de flesta, medan den senare nog är täm
ligen obekant. Förutom fänkål och mastix

Mastixbuske (Pistacia lentiscus).

buske kan bara fyra andra kryddande örter
spåras i recepten: purjolök, vinruta, selleri
och mynta. Ytterligare några tillkommer i
en slags olivpasta eller tapenad: kummin,
spiskummin och egyptisk anis. I tre längre
och avslutande kapitel avhandlar Columella
olivoljan.

”Några mindre saker” – rotsaker,
vinterinläggning, pesto och senap (12,56–59)
I några avslutande kapitel samlar Columella
en handfull sinsemellan ganska skilda re
cept. Några är matnyttiga. De avslutande
utgör dock avancerade förstoppningsmedi
ciner med stött vit- eller svartpeppar, sel
lerifrö, rot av ’stinkfloka’ (Ferula tingitana)
blandat i honung, vinäger och garum. Ett
annat görs på libbsticka, russin, mynta, vit
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eller svart peppar, blandat i honung, och
med tillsatt dyvelsträck (Ferula assa-foetida),
om man har råd.
	Vi ges även ett spännande recept på alex
anderloka. Det är växtens rot som efterfrå
gas. I Italien grävs den upp under januari el
ler februari innan den börjat växa, i Sverige
skulle vi få vänta någon månad. Roten tvät
tas, läggs in i vinäger och salt, och efter en
månad kan skalet tas av. Den läggs därefter
tillbaka i ett rent kärl och täcks av en lag av
sirap, druvmust och vinäger (2,1,1) som kryd
dats med en stött blandning av mynta, rus
sin, torr lök, emmervete och honung. Röt
terna äts med lite olivolja. Palsternacka kan
läggas in på ett motsvarande sätt (12,58).
	Columellas fem olika ört- och smakrika
recept på pesto utgör något slags avslutande
crescendo i hela boken. Det doftar över si
dorna. Produktprincipen är densamma som
för dagens pesto (mortelstötning av färsk ba
silika, vitlök och pinjenötter, tillsättning av
riven parmesanost och olivolja), medan in
gredienserna skiljer sig åt. Framförallt sak
nas basilikan. Det första receptet återfinns
i bokens ingress. De ingående växtslagen är
sommarkyndel, mynta, vinruta, koriander,
selleri eller möjligen persilja, purjolök el
ler lök, sallat, senapskål, kryddtimjan eller
stenkyndel, polejmynta och färsk salt ost.
Örterna stöts först i mortel. Därefter
blandas allt till en jämn konsistens, peppar
kryddad vinäger tillsätts och peston tappas
sedan på burk och täcks med olivolja. De
följande pestorecepten i boken lägger till
valnötter, torkad sesam respektive gallisk
ost, pinjenötter, hasselnötter eller mand
lar, medan det fjärde istället ger ett alterna
tiv med fyra torkade kryddor: polejmynta,
kryddtimjan, grekisk oregano och sommar
kyndel.

ulrica söderlind & sven lindgren
romar nas kosthåll
och livsmedelshanter ing
Enligt Columella

Under perioden före vår tidräkning utkom

några böcker som informerade om agrikul
tur och dess betydelse för livsmedelspro
duktion. Redan den första prosaskriften på
latin, Catos verk Om åkerbruket, ger en de
taljerad instruktion för produktion av vin,
oliver, vete och alla sorters vegetabilier, för
att nämna ett exempel.
	Columellas verk De re rustica ger ett antal
beskrivningar om beredning och tillvaratag
ning för olika livsmedel, huvudsakligen ve
getabilier.
	Ett lands eller regions kosthållning är
beroende av ett flertal faktorer, och dessa
faktorer är avgörande för människans val av
mat och dryck. I korthet kan dessa samman
fattas i följande termer: ätbarhet, tillgänglig
het, människans sinnen och matkultur. Var
och en av dessa termer rymmer en komplex
itet, som gör att innebörden i termerna inte
behöver vara densamma från en individ till
en annan. Även om intaget av näring är ett
av människans basala behov för att kunna
fungera och överleva, så äter människan inte
vad som helst när som helst. Intagandet av
mat och dryck är således komplext.1 Under
den period, som är aktuell, rådde förråds
hushållning, och därför är även förädlingsoch förvaringsfaciliteter av intresse.
För att förstå Columellas praktiska råd
måste man ta i beaktande, vilket kosthåll
som tillämpades av romarna. Artikeln
kommer att ge en kort generell överblick om

livsmedel, måltider och recept, innan texten
övergår till livsmedlen och deras behandling
hos Columella. Texten avslutas med några
avslutande reflektioner.

Livsmedel,
måltider och recept
Militärens kosthållning var en av baserna
för det kosthåll, som kom att växa fram och
vara rådande under den tid Columella levde
och verkade. Militärens kosthållning i fält
var spartansk och maten lagades ofta över
en öppen eld i så kallade tripoder.2 En tripod
var ett kärl tillverkat i metall, till exempel
brons, eller keramik och med tre ben (därav
namnet).3
	Torrprovianten utgjordes av bröd, som
kan liknas vid torra och hårda skeppsskor
por. Dessa var en del av spannmålsransonen.
Fettet från bacon användes som ett substitut
för olja, som var besvärligt att transportera
längre sträckor, när armén var på marsch.
Acetum var ett vin av låg kvalité, som blan
dades ut med vatten, och soldaterna fick då
en dryck som kallades för posca. Vinerna av
högre kvalité späddes inte ut med vatten i
någon större utsträckning vid de tillfällen de
serverades. Det var en härförares uppgift att
se till att armén under sommaren inte led
brist på färskvatten, och detsamma gällde
för ved, spannmål, surt vin och salt. Under
fredstider bestod den vardagliga kosten av

romarnas kosthåll och livsmedelshantering
spannmål, bacon, ost och mycket troligt
även grönsaker samt vin, salt och olivolja.
Önskade soldaterna något extra utöver det
ta fick de betala det själva med egna medel.4
Spannmålet kunde beredas på olika sätt:

Bageirinteriör med degknådningsmaskin och bak
bord. Relief från M. Valerius Eurysaces gravmonument vid Porta Maggiore, Rom. Ca 30 f. Kr.

det kunde bakas till bröd, men det kunde
även utgöra basen i soppor och gröt. Oav
sett tillagningssätt måste spannmålet först
malas till mjöl eller krossas. Såväl kejsare
som de vanliga soldaterna bakade sitt eget
bröd. Plinius nämner i sina skrifter ett bröd
vid namn Panis militaris, vilket var ett full
kornsbröd, smakfullare än ett vitt ljust bröd
samt med ett högre näringsvärde. Tillika var
det rikare på vitaminer (speciellt B1).5 Under
speciella högtider och festligheter utökades
kosthållningen med till exempel vete, olika
sorters linser, skinka, nötkött (inkl. kalv
kött), get- och griskött (färskt), vin av högre
kvalité samt olja utvunnen från rädisor.6
	Arkeologiska utgrävningar av romerska
fort har visat, att det fanns ett väl fungeran
de system av förvaringslokaler för baslivs
medel, som till exempel säd, i anläggningar
na. Anledningen till detta var förmodligen
att forten och dess innevånare skulle vara
väl rustade inför en fientlig belägring.7 Om
det rådde misstanke om en belägring eller
invasion skulle all proviant flyttas innanför
fortets murar. Detta inkluderade även foder
till hästarna, vin (av både bättre och sämre
kvalité), cerealier och frukter, om sådana
fanns. Grisarna skulle slaktas av på en gång
och förädlas. Detta gällde även för andra
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djur, som inte kunde hållas vid liv under en
belägring.8 Vid de utgrävningar som gjorts
har det framkommit stora mängder ben
från olika djur, vilket indikerar att, när for
ten inte var under belägring eller soldaterna
inte var ute på övningar, den vardagliga kos
ten bestod av en stor mängd animaliska pro
dukter. Det vanligast förekommande djuret
är oxe, följt av får, get, gris, kronhjort, rådjur,
vildsvin och hare. De fyra sista djuren visar,
att soldaterna hade möjlighet att jaga under
sin tjänstgöring.
	Kosten bestod även av mollusker såsom
ostron, musslor, hjärtmusslor, iglar, valt
hornssnäckor samt ätbara sniglar. Även
fiskben från arterna gädda, abborre, stör och
torsk har påträffats. Det är dock osäkert om
dessa fisksorter är de enda som ätits, efter
som de arkeologiska undersökningarna inte
fäst stor vikt vid detta material.9 Fiskarter
med hög fetthalt i benen har med stor san
nolikhet försvunnit under årens lopp10 varför
de ovan nämnda fiskarterna bör ses som ett
minimum. Bevarade brev från soldater visar,
att fisken inte alltid var tjänlig som föda, ef
tersom de drabbades av matförgiftning, vil
ket satte dem totalt ur spel.11 Även fjäderfä
ingick i kosten, där kyckling förefaller att ha
varit vanligast, följt av anka och gås. Utöver
de redan nämnda spannmålen och linserna
visar undersökningarna av forten, att den
vardagliga kosten bestod av vegetabilier som
hasselnötter, fläderbär, druvor, vitlök, bönor
och gröna växter, till exempel harsyra. De
sjukas kost bestod av kött, ägg och ostron
samt olika sorters bönor, ärtor, fikon och
vin.12
	När ett jordbruk börjar växa fram är om
diskuterat. Enligt en sägen, som återfinns
hos Livius (1,9–10), var de som samlades
kring Roms grundläggare Romulus mest en
samling män som levde som soldater. För
att trygga samhällets fortlevnad organise
rade Romulus ett brudrov i stor skala från
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grannfolken, och den påföljande hämndak
tionen förhindrades av de rövade kvinnor
na själva. Denna händelse, ”sabinskornas
bortrövande”, för övrigt ett omtyckt motiv
för senare tiders konst, bör ha medfört en
civilisering av samhället Rom, en ny era där
männen började odla egna grödor. Oavsett
sanningshalten i detta är det ett faktum att
den dagliga kosten bestod av en bas av ve
getabilier, grödor och baljväxter. Kött och
köttprodukter var livsmedel för de mer väl
beställda samhällsklasserna.13
Längre fram kom det etruskiska infly
tandet över det romerska kosthållet att få
bestående konsekvenser. Inga recept har
överlevt från etruskerna, men arkeologiska
utgrävningar vid Bolsena har identifierat
lämningar av bönor, ärtor, kikärtor, nöt
ter, fikon, plommon och andra frukter samt
get- och fårost och mjölk. Det enda kött som
återfanns var kött från gris, vilket ansågs
som en lyxartikel. Etruskerna var mycket
skickliga att arbeta i brons och tillverkade
speciella kokkärl, grytor och tripoder med
långa, höga ben, så att maten kunde sjuda en
bit över elden. Vissa pannor var flatbottnade
och breda för snabb tillagning. De rostade
även livsmedel på grillar över het aska och
använde sig av grillspett. Bakugnen, som
introducerades av etruskerna, förändrades
mycket lite över tiden. Vindrickandet, se
den att ligga tillbakalutad vid måltiderna
och den avancerade matlagningstekniken
bidrog till en förfining av gästabuden hos
de etruskiska kungarna i Rom, vilket senare
fortsatte. I likhet med den etruskiska kok
konstens inflytande kom även det grekiska
att få ett stort inflytande på kokkonsten,
till skillnad från det kulinariska och högt
utvecklade köket i Karthago. Det grekiska
köket, som nådde Rom, har av vissa forska
re klassats som en exotisk orientalisk hybrid
med inslag från både perserna och egypter
na i och med Alexander den stores erövring

ar av dessa områden.14 Det troliga är, att de
utifrån kommande influenserna inom mat
lagningen och kosthållningen hade större
inflytande i de högre, välbeställda samhälls
klasserna än inom de lägre samhällsklasser
na, där kött länge var en artikel som ansågs
som lyx och reserverades för högtider.
	Även om influenserna endast påverkade
en del av samhällsklasserna reagerade vissa
starkt på de allt mer exotiska livsmedlen och
matlagningen. Cato d.ä. argumenterade till
exempel för den enkla kosten från landsbyg
den, som i huvudsak bestod av frukter, vege
tabilier och baljväxter.15
	I och med att romarriket över tid kom att
behärska det västra Medelhavsområdet fick
romarna kontakt med och en viss kontroll
över handelsrutterna till Kina och Indien,
vilket medförde att nya kryddor började an
vändas i det romerska kosthållet vid sidan av
de lokala örterna. Som exempel kan nämnas
svartpeppar. En summering av de örter och
kryddor, som nämns hos de klassiska förfat
tarna, visar en totalsumma på 132 stycken,
varav 26 var producerade inom romarnas
kärnområde.16 Övervägande delen av kryddoch örtkonsumtionen var således importva
ror, dyra i förhållande till de lokalproduce
rade. Under kejsartiden växte det fram ett
samhällssystem med en mycket rik och väl
mående överklass, många slavar, fria med
borgare och utlänningar. Inget land, som en
gång ingått i romarriket, har upphört med
vanan att dricka vin och äta vitt bröd.17
	Det romerska köket övergick således från
det enkla köket med rötter hos bönderna
och soldaterna till att bli allt mer överdådigt.
Det som tidigare hade setts som främmande
och konstigt blev nu en dagligvara. Det blev
en statussymbol att skämma bort gästerna.
De mycket välbeställda gav bort mat till sina
vänner, slavar och de mindre bemedlade in
vånarna. Ju mer extravagant måltiden var,
desto mer ökade värdens popularitet, även

romarnas kosthåll och livsmedelshantering
om värden och dennes hedersgäster fick
de finaste bitarna av anrättningarna. Vär
darna försökte även sinsemellan överglänsa
varandra. Den dagliga dieten för ordinarie
medborgare var betydligt enklare än den för
överklassen, men dessa såg de lyxiga midda
garna som ett eftersträvansvärt mål. Många
var medlemmar av ett så kallat kollegium,
vars enda uppgift var att anordna fester, där
inte utgifter sparades. Även kvinnor och
slavar kunde vinna medlemskapet i något av
dessa kollegier.18
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	Dagens första mål var frukosten, och för
de flesta var den något som åts ute på gatorna
på väg till arbetet eller skolan, som startade
i gryningen. De välbeställda åt sin frukost
hemma, uppassade av slavar. Dagens första
offer av mat till gudarna gjordes på altaret i
hemmet, och det bestod av ungefär samma
saker som man själv åt till frukost, d.v.s. vin,
mjölk, ost, frukt och honung. Även de, som
inte tillhörde de välbeställdas skara, offrade
några brödsmulor till gudarna genom att
slänga dem i elden. Uppstod då ett spra

Slakteributik. Slaktaren är i färd med att stycka en gris och har hängt upp de färdiga delarna.
T.v. för hans hustru (?) räkenskaper i en ”bok” av vaxtavlor. Relief från Rom, ca 150 e. Kr.,
nu på museet i Dresden.

	I Vergilius’ poem Moretum beskrivs mål
tiden hos en enkel bonde. Han åt bröd och
en stuvning av kryddor och grönsaker. Ost
kunde även förekomma. Medelklassens
matvanor inkluderade både kött, grönsaker,
ägg och frukt. Överklassen hade, som påpe
kats, en passion för exotisk och aromatisk
mat, som inkluderade skinka, honung och
vin men även ytterligheter som ostron. Både
salt- och sötvattensfisk odlades.

kande var det ett tecken på starten på en bra
dag. Dagens viktigaste måltid (middag) åts
till en början mitt på dagen. Det stod dock
relativt snart klart, att det var trevligare
att tillbringa dagens hetaste timmar på ett
badhus eller liknande inrättning i stället för
runt ett bord. Måltiden försköts således till
efter dessa besök, när det var svalare. För
att man inte skulle bli alltför hungrig mel
lan frukosten och middagen åts en mindre
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lunch, som kunde bestå av bröd, baljväxter,
gröt, kallt kött eller fisk eller helt enkelt res
ter från gårdagen. Denna måltid intogs inte
alltid hemma utan kunde likväl intas på en
restaurang. Badhusen höll även med en viss
sorts mat som till exempel kex, sötsaker, fri
terade livsmedel, marinerade vegetabilier,
färsk- och torkad frukt, köttbullar, fiskpa
téer och korvar. Genom att många hoppade
över frukosten och åt en mindre lunchmål

klienten ofta bjuden på middag hos sin pa
tron. Badhusen var även en utmärkt plats att
överbringa en inbjudan till middag. Matlag
ning i det egna hemmet (med undantag för
hos de mycket välbeställda) var inte allt för
vanligt, eftersom byggnaderna saknade rin
nande vatten, eldsäkra ugnar och skorste
nar. Hade man inte turen att bli bortbjuden
på middag men hade pengar, intogs midda
gen på någon av Roms otaliga barer, taver

Köksredskap. Efter romersk mosaikfris från Marbella.

tid (eller helt hoppade över den med) var
middagen (cena) dagens viktigaste måltid.
Middagen påbörjades runt klockan fyrafem på eftermiddagen. De välbärgade hade
alltid mat och dryck på bordet, och de försåg
även sina slavar med mat och dryck. För den
större massan var det annorlunda. Befann
man sig i ett klient-patron-förhållande, blev

nor och restauranger. Det fanns ett rikt ut
bud. Enbart i Pompeji har man grävt ut och
dokumenterat 118 barer och 20 hotell. Att
vara värdshusvärd eller ägare av ett hotell
hade dock inte någon hög status i samhäl
let att döma efter de bevarade skrifterna.19
Dessutom förkom ”cookshops”, där den fat
tiga befolkningen kunde erhålla mat. Dessa
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var ett resultat av bristen på eldstäder i den
fattiga befolkningens bostäder men även av
bristen på bränsle.20
	Vilka ingredienser blandades i de olika
maträtterna inom imperiet och hur kan de
ha smakat? Denna fråga är inte helt okom
plicerad att besvara, med tanke på att Api
cius’ gastronomiska beskrivning av matlag
ningen i Rom är den enda som finns bevarad
för eftervärlden från den period under an
tiken, som klassas som den klassiska. Hos
Apicius finns det exakta måttsatser endast
när det gäller råvaror, som används i medi
cinskt syfte. Receptsamlingen består av 470
beskrivningar av tillagningen av olika mat
rätter. Inget är känt om författaren, men
språket är en mer eller mindre vulgär vari
ant av 300-talets (e. Kr.) latin. Detta tyder på
att samlingen är skriven av en yrkesverksam
kock och inte av en adelsperson. Med detta
sagt skall det här hållas i minnet att författa
ren var högt respekterad, eftersom Apicius
var ett smeknamn, som betydde något i stil
med gourmet.21 Den legendariska M. Gavius
Apicius, vars namn blev smeknamn åt kock
ar och gourmeter, levde under Tiberius, och
många maträtter bär hans namn. Han var
bland annat upphovsman till anrättningar,
som tillagades av fågelkammar, som skurits
av levande fåglar, samt till att tillreda lever
från grisar som levt sitt liv i ett rus, för att
nämna några. Martialis och Seneca låter oss
veta, att denne Apicius hade en förmögen
het på cirka 60 miljoner sestertier. Det mes
ta av pengarna gick till hans måltider, och
när förmögenheten var nere på ca 10 miljo
ner tog han gift, eftersom han var rädd för
att dö av hunger och törst. Således var man
nen, vars namn blev synonymt med mat och
dryck, en rik adelsman.
	Inom forskningen råder det oenighet
om receptsamlingen kan tillskrivas endast
en upphovsman eller flera. Oavsett om det
är fler författare eller inte, är samlingen
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den enda för oss kända källan till matlag
ning, som kan klassas som en kokbok från
den klassiska perioden, och därför mycket
betydelsefull, eftersom den ger en inblick i
hur olika maträtter var sammansatta för de
högre samhällsklasserna.22 Kokboken eller
receptsamlingen visar på en bred matlag
ning, och det råder ingen tvekan om att den
eller de kockar, som skrivit ner recepten,
har haft ett stort yrkeskunnande. Recep
ten spänner från friterad squash och kron
ärtskockshjärtan med olika örter till fylld
spädgris och stekt vildsvin. Det finns även
enklare recept, som till exempel soppa på
spannmål. Blandningen av de olika recepten
visar att det även i välbeställda hushåll var
stor variation i matlagning och konsumtion
och att det även där fanns en åtskillnad mel
lan vardag och fest.

Columellas livsmedel och
praktiska råd
De praktiska råd och anvisningar, som Co
lumellas ger i sina olika böcker, rör ett brett
sortiment från odlingslandskapet. Däremot
beskrivs animala produkter sparsamt med
mjölk som råvara för osttillverkning och
ett litet stycke om köttlagring. Detta beror
sannolikt på vegetabiliernas betydelse för
romarnas kosthåll. Romarna var i stor ut
sträckning vegetarianer. Får hölls bl.a. för
mjölkens skull, som bereddes till ost (7,8).
Ull och skinn var viktiga i produktionen
av kläder. Det kött som åts kom ofta från
svin.23 Överskottet av småboskap, fjäderfä
och fisk kunde säljas, men då som levande
djur, liksom överskottet av ägg (exv. 7,6,7;
8,5,9; 8,6,2; 8,17,15).
	De råd Columella ger i sina böcker be
handlar vattenkvalité, lagringslokalernas
beskaffenhet, krav på lagringsutrustning
och lagringstekniker. Dessa råd bygger på
empirisk kunskap, och i stort gäller de fort
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farande i den hotbild, som i dag finns rörande
hygien och hållbarhet orsakad av bakterier,
mögel, virus och parasiter. Columella hade
självklart ingen kunskap om denna mikro
biella värld, som bidrar till ohälsa och som
begränsar hållbarhet. Det var först under
1800-talets senare hälft som Pasteur och
andra samtida forskare insåg mikroorga
nismernas betydelse för smittspridning och
nedbrytning av animalier och vegetabilier.24
	Columellas råd för att undvika smitta och
lagringsskador i livsmedelsråvaror bygger på
kunskap som romarna delade med andra ti
diga kulturer. Torkning, saltning, fermen
tering och syrning anses ha sitt ursprung
från sumererna, men metoderna användes
av egyptierna och grekerna.25 De beskrivs
även för kulturer i Kina, Indien och Syd
amerika 26och fortfarande lever dessa hante
ringsmetoder kvar i vårt moderna samhälle,
ofta i en industrialiserad utformning. Det
som kännetecknar dessa traditionella be
redningsformer är att, förutom att produk
terna fick en god hygien och hållbarhet, så
bidrog de till att ge dem en karakteristisk
smak och konsistens. Förändringsproces
sen är ett resultat av en samverkan mellan
råvarans egennedbrytning och mikrobiolo
giska fermenteringsprocesser. Saltning och
fermentering ger enbart en selektiv häm
ning av oönskade mikrobiella aktiviteter.
De organismer, som inte hämmas, kommer
tillsammans med råvarans egennedbrytning
att ge önskvärda förändringar i smak och
konsistens. Ost, salami, saltsill, surkål, vin
och öl är karakteristiska livsmedel med en
lång historisk tradition i de tidiga förkristna
kulturerna, och romarnas salta och aroma
tiska fisksås ”liquamen” kännetecknar den
na form av tidiga produktutvecklingar. Vid
sidan av vin och olivolja ger Columella en
relativt begränsad beskrivning av beredning
av livsmedel, och hans råd inriktas främst på
lagring av frukt och grönsaker.

Vatten
En intressant del av Columellas skrifter,
1,5,1–4, rör betydelsen av vatten och dess
kvalité vid val av bosättning. Vatten är fort
farande en stor källa för ohälsa i dagens
utvecklingsländer, oftast som ett resultat
av fekal smitta (mänskliga exkrementer).
Kännetecknande för den romerska kulturen
var vattenförsörjningen av Rom, där stads
befolkningen på Columellas tid fick sitt vat
ten via nio akvedukter. Detta pekar på den
betydelse man gav tillgången till rent vatten,
sannolikt med utgångspunkt från dess inver
kan på hälsan. Columella anger i sin beskriv
ning, att man i första hand skall använda sig
av vatten från en rinnande källa i bergen,
men även regnvatten ansåg han vara hälso
samt med ett påpekande, att det skall ledas
i brända rör till slutet kärl. Även vatten från
brunnar grävda på kullar kunde accepteras.
I värderingsskalan ligger kärrvatten sämst
till. Dock konstaterar han att detta vatten
är bäst på vintern som ett resultat av regn.

Lagringslokaler
För att undvika lagerskador i torkade pro
dukter är det viktigt att dessa inte återfuk
tas under regniga perioder, vilket ofta kän
netecknar hanteringen av hö och spannmål.
I Columellas beskrivning över hantering av
hö (2,18) påpekar han inledningsvis, att hö
skall slås innan det är torrt, vilket ger djuren
ett läckrare foder. Man bör vända höet för
torkning på fälten, en kunskap som fortfa
rande tillämpas. Betydelsen av att undvika
att höet återfuktas framkommer i rekom
mendationen att hö i likhet med spannmål
bör lagras högt i ett utrymme med ett fönster
mot norr, där vinden är kallast och torrast.
Intressant är påpekandet i detta samman
hang, att fuktigt hö kan självantändas, vilket
fortfarande betraktas som ett problem inom

romarnas kosthåll och livsmedelshantering
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Modell av lantvillan i Boscoreale, första århundradet e. Kr. I förgrunden
en öppen gård med i marken nedsänkta vinfat. I rummet mellan murarna
till höger stod vinpressarna, längst bort bostadsavdelningen.

modernt lantbruk. Columella hänvisar även
till den lagring som sker i silos i torrare om
råden (1,6,15–16). Silos känner man till från
egypternas hantering av spannmål, där den
lagras i gropar i marken på en bädd av gröna
blad.27 Gropen täcks, och genom växternas
cellandning bildas koldioxid, som förhind
rar att spannmålen möglar. Motsvarande
effekt har man i dagens gastäta lagring.
Övriga romerska författarna diskuterade
i likhet med Columella vilket sädesslag som
var det bästa och vilket som var enklast att
förvara i de olika områdena av imperiet. Det
skiftande klimatet krävde olika lagringstek
niker och förråd. Det som fungerade på ett
ställe behövde nödvändigtvis inte göra det
på ett annat. Varro förespråkade till exem
pel att vete borde förvaras i ventilerade för
råd ovan marken; förråden borde även ha
fönster som vette möt öster och norr. Pli
nius d.ä. beskriver förrådsbyggnader som är
byggda av tegel, med väggar som var tre-fyra
fot tjocka, och som inte hade några fönster
för ventilation. Spannmålen nåddes genom
en öppning i taket. Andra menade, att säden

skulle förvaras under marken för att hålla
bättre. Arkeologiska undersökningar har
visat att befolkningen använde sig av för
råd som var gjorda av trä eller tegel och som
kunde vara byggda ovan eller under marken.
Vissa av dem har haft trägolv med ventila
tion underifrån tack vare grundens kon
struktion.28

Biologisk bekämpning
Columella ger några intressanta beskriv
ningar över biologiska bekämpningsmedel
som kan användas mot olika skadedjur. En
viktig förutsättning i detta kemikalielösa
samhälle var att använda naturliga produk
ter med önskvärda egenskaper. I beskriv
ningen över lagringen av hö och spannmål
påpekas att olivdrägg kan användas för att
behandla trösk- och lagringsplatser som ett
skydd mot råttor och maskar (2,19,1). Oliv
drägg innehåller ett flertal biologiskt aktiva
substanser (oleuropein och andra fenoler),
vilket kan vara en förklaring till dess effekt
mot skadedjur och skadeinsekter. Några
andra exempel är att mossa kan motverkas

1 644 2

ulrica söderlind & sven lindgren

med aska (2,17,2) och att skabb på djur av
lägsnas med vinäger och alun. Om detta inte
fungerar tar man salpeter och alun med ät
tika (6,13,1).

Personlig hygien
I två moment i bok 12 återkommer Colu
mella till personliga egenskaper, som är av
betydelse vid hantering av mat. Inlednings
vis (12,pf.) ges en beskrivning av uppdelning
av bestyren mellan man och kvinna som
har med hantering av maten att göra. Han
hänvisar till greken Xenophon (ca 430–ca
355 f. Kr.), som anger äktenskapet som en
naturlig arbetsform för överlevnad, och Ci
cero, som pekar på släktets överlevnad och
vidare på själva hanteringen. Mannen skall
klara kyla och hetta utomhus, under det att
kvinnans natur är bättre skickad att sköta
hemmet. Mannen är djärvare än kvinnan
och bättre lämpad att arbeta utomhus bland
vilddjuren. Däremot betonar han lika ägan
derätt för de båda. Enligt både Xenophon
och Cicero låg ansvaret för hushållsarbete
på kvinnorna, under det att männen drog sig
tillbaka. Columella ger en karaktäristik av
dåtidens överklasskvinnor, som ägnade sig
åt lättja och som överlät ansvaret för hus
hållsarbetet på en husföreståndarinna. Med
dagens syn på kvinnans roll torde Columel
las synpunkter vara kontroversiella. Enligt
hans beskrivning får husföreståndarinnan
inte vara för ful men inte heller för vacker
och lättsinnig. Hon skall vara avhållsam när
det gäller vin, mat, vidskepelse, sömn och
karlar (12,1,3). Columella betonar behovet av
kyskhet hos dem som hanterar mat (12,4,3)
och hänvisar till Ambivius, Licinius och Ma
tius. Dessa gav det rådet till bagaren, kocken
och källarförvaltaren att alla, som hanterar
livsmedel, bör vara kyska och avhållsamma.
	Columella pekar även på husförestånda
rinnans ansvar som arbetsledare för delar
av husfolket (12,1,4–6; 12,2). I hennes ansvar

låg även att kontrollera kvalitén på råvaror
och skilja på det som skall direktkonsume
ras och det som skall sparas. Hon skall även
ta ansvar för förvaringsplatser och på per
sonalens hälsotillstånd. Synnerligen stor
vikt skulle beaktas så att mat förvarades på
lämpliga platser där den inte tar skada. För
övrigt påpekas att kvinnor skall ägna sig åt
sömnad och vävning, när de inte kan ägna
sig åt lantarbete på grund av vädrets makter.
I ett annat påpekande för ordning och reda
hänvisas till den ordning och reda som före
kommer inom körsång som en förutsättning
för skönsång.

Lagringstekniker
De lagringsmetoder Columella beskriver för
att tillvarata olika vegetabilier bygger, som
tidigare nämnts, på saltning och syrning el
ler en kombination av dessa tekniker. Dessa
metoder för lagring användes allmänt av
olika förhistoriska kulturer. Saltningstek
niken anses romarna ha lärt sig från gre
kerna 29 och tekniken användes främst för
fisk. Saltet kom dels i form av havssalt, dels
i form av mineralsalt från upplag i naturen.
Stor ambition skulle läggas på valet av plats
för det som skulle saltas. Platsen skulle vetta
från solen och vara sval och torr för att und
vika mögel i förrådet. De kärl som skulle an
vändas skulle vara av glas eller lera och vid
behov skulle de vara ordentligt tjärade. Den
mättade saltlaken (25–26 %) skulle framstäl
las från regnvatten i en stor kruka på soligt
ställe av gården (12,6). Solens kraft skulle an
vändas för att ta bort mögel. Exempel som
Columella ger på saltlagrade vegetabilier var
hundrova, sparris morot, fänkål, sallat m.m.
(12,9). I vissa fall saltades grönsakerna in un
der två dagar varefter vätska hälldes av och
ersattes med ny koncentrerad saltlake.
	En blandning av salt och vinäger använ
des även för inläggning av grönsaker. Detta
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läggs in i en lag med två delar vinäger och
en del mättad saltlösning. En beräkning ger
ett innehåll av cirka 5 % ättika och 8 % salt
i denna inläggningsvätska, vilket motsvarar
en koncentration som ofta används vid da
gens grönsaksinläggningar. De grönsaker
som salt/syra-konserverades var bl.a. rot
ting, fänkål, kål, kapris, selleri, sparris osv.
För lök ökades koncentrationen av syra till
tre delar vinäger och en del salt samt krydd
örter (12,10,2). Detta sker efter att löken tor
kats. Ett annat exempel rör kryddpastej med
olika kryddörter som blandas med ost och
ättika i en burk med olivolja (12,59), en pro
dukt som fortfarande lever kvar i det italien
ska köket i form av pesto. Sannolikt innebar
dessa lagringsmetoder att man kunde till
fredställa romarnas behov av lagrade vege
tabilier, som gav en kraftig smaksättning av
kosten.

Lagring av frukt
Ett alternativ till lagring i salt och syra ges
genom att använda koncentrerad druvmust
eller honung. Av de romerska författarna är
det endast Columella, som ger anvisningar
om hur honungen kunde utvinnas.30 Upp
hettningen av både druvmusten och ho
nungen skedde i kärl av bly (12,11,1; 12,19),
vilka skulle föredras framför brons. Detta
är en värdefull information, som ger en bak
grund till de symptom på blyförgiftning,
som ofta anförs i förhållande till romarnas
hälsotillstånd. Columella anger, att man vid
lagring av frukt i koncentrerad druvmust
kan tillsätta salt för att förhindra mask i
frukten. Men även en blandning av ättika
och druvmust kunde användas för att lag
ra plommon (12,10,3). Ett annat exempel är
päron och äpplen, som läggs med russinvin
eller druvmust i ett tjärat lerkärl, vilket för
sluts med ett lock av gips. Denna förslutning
var sannolikt viktig för att skapa anaeroba
förhållanden (luftfri miljö) som motverkade
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att frukten möglade. Columella anger även
att frukt som äpplen och vindruvor bör upp
hettas innan de torkas (12,14; 12,44). Detta
var viktigt för att avdöda enzymer i fruk
ten, som annars orsakar en mörkfärgning
av frukten. Denna form av blanchering til�
lämpas fortfarande i industriell hantering av
livsmedel.31

Vin – lagring och tillsatser
När det gäller lagring av vin ger Columella
några praktiska råd för att förbättra kvalitén
på bristfälliga viner. Den ena metoden be
skriver hur ett smaklöst vin förstärks genom
en komplicerad tillsats av fikon, salt, honung
och vinäger (12,5). Men vin kunde även för
bättras genom en tillsats av koncentrerad
druvsaft där druvsaften koncentrerats i bly
kärl (12,19). Denna process påminner om
den kapitalisering med socker, som kan ske
vid modern tillverkning av vin. Columellas
beskrivning ger vid handen att det vin, som
användes av romarna, fick olika smakprofi
ler genom de tillsatser som användes. Bl.a.
användes tjära som tillsats för att förhindra
att vinet möglade, men samtidigt fick man
en karaktäristisk smak (12,23). Ofta renades
tjäran med asklut i några omgångar, vilket
tar bort lukten och orenheter. Även ättika
och olika kryddor användes i smakförstär
kande syfte. Scilla tillsattes vin för att sti
mulera matsmältningen och bota gammal
hosta (12,33). Även vin med tillsats av absint,
timjan, myrten eller rosmarin tillverkades
av medicinska skäl för att lindra magplågor
(12,32–38).
Hantering av animala produkter
Som tidigare påpekats ger Columella en yt
terst sparsam beskrivning av hanteringen av
kött. Ett intressant påpekande rör slakten,
där han anger att slaktdjur inte bör dricka
vatten före slakt (12,55,1). Köttet kommer
därigenom att innehålla mindre vätska. En
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anledning till att Columella är så fåordig an
gående köttkonsumtionen kan vara den att
de samhällsklasser som hade råd med det,
konsumenterna i de olika städerna, kunde
göra sina inköp på marknader, där djuren
inhandlades levande och sedan slaktades
(även om det inte är klarlagt ännu var slakt
husen var belägna). Det fanns även möjlighet
att köpa redan slaktade och styckade delar.
Som exempel kan nämnas att resterna från
de allmänna högtiderna och djuroffren sål
des på dessa marknader. Ett myndighetsut
övande förekom i Rom inom livsmedelsom
rådet, där marknadspoliser kollade kvalitén
på kött och korv. Det som inte höll måttet
skulle kastas i Tibern.32 – De romerska för
fattare, som ägnar sig åt jordbruk, förefaller
anse att förädlingen av kött faller inom ra
men för ”mindre viktigt”. De lämnar således
knapphändiga uppgifter om detta i likhet
med Columella.33
Fisk är ett annat animaliskt livsmedel,
som Columella inte heller ägnar mycket
utrymme åt (8,16–17). En rad insaltnings
faciliteter för fisk som fanns inom imperiet
har undergått arkeologiska undersökningar.
Det som kännetecknar dem alla är att kon
struktionen följer en generell arkitektur;
storlek och form kan dock skilja mellan an
läggningarna. Det som är påfallande i samt
liga är insaltningskaret, som kunde vara an
tingen fyrkantigt eller rektangulärt, stort
eller litet. De stora användes till att salta in
fisk, medan de mindre, som även kunde vara
runda, användes till för att röra om fiskmas
sa vid tillverkning av fisksås (garum). An
läggningarna var ofta belägna i närheten av
kusten eller stränder på klippavsatser eller
direkt i sanden. Om de var byggda direkt
i sanden bestod grunden av murbruk och
grus bestående av krossat tegel, kakel och
småsten. Anläggningarna hade ett tak av trä
som skydd. Om anläggningen var belägen i
kuperade bergstrakter, höggs den ofta in di

rekt i klippan eller berget. Eftersom det inte
fanns någon möjlighet till dränering av ka
ren försågs de flesta av dem med försänkning
i botten som ett hjälpmedel vid rengöring.
	Med hjälp av de romerska författarna,
arkeologiska utgrävningar och moderna pa
ralleller har det varit möjligt att rekonstru
era insaltningsprocessen av fisk. Fiskarna
lämnade sin nyfångade last så fort det gick
till salteriet, där de själva eller andra skar fis
ken i mindre bitar. De finare delarna ham
nade i det större karet medan småfiskarna,
renset och möjligen även andra havslevande
djur, som kommit med fångsten, hamnade
i det mindre för beredning till fisksås. Ar
betarna varvade sedan fisk och salt tills ka
ren var fyllda. Det översta lagret var dock
alltid salt, och tyngder lades över locket, så
att saltet och fisken var under press. Efter
en tidsrymd, som sträckte sig från dagar till
veckor, lyftes fisken ur karet och placerades
i amforor tillsammans med den uppkom
na saltlaken för transport eller förvaring.
Beredningen av fisksås tog längre tid, upp
till tre veckor. Slutprodukten var även be
roende av värme (ibland även direkt solljus)
och omrörning med jämna mellanrum. För
att såsen skulle få sin karaktäristiska smak
tillsattes även vin, örter och kryddor allt en
ligt önskemål.34 Dessa faciliteter indikerar
att fisk var ett livsmedel, som till en viss del
förädlades inom riket.

Mejerihantering
Mjölk dracks inte i några större mängder, ef
tersom den förstördes snabbt i det varma kli
matet. Den förädlades istället till smör och
ost. Dessa produkter hade större hållbarhet
och kunde fraktas över längre sträckor än
mjölk.35 Ost ingick som tidigare nämnts som
en vanlig beståndsdel i det romerska kost
hållet, där löpen ofta kom från lamm eller
killingar (7,8,1). Plinus d.ä föredrog dock
komjölk framför annan mjölk till dessa pro

romarnas kosthåll och livsmedelshantering
dukter och att man under vintern endast
behöver värma upp mjölken för att få smör;
under sommaren skulle en mindre mängd
vatten och vinäger tillsättas och blandning
en hällas i en hög behållare, som förseglades
med en liten öppning vid kärlets mynning.
Kärlet skulle sedan skakas om kraftigt och
den massa, som flöt upp och lade sig ovan
på mjölken, var smöret som sedan togs om
hand. Ost var dock ett populärare livsmedel
än smör och utgjorde i många fall ett basin
slag i den dagliga konsumtionen och en ef
terfrågan på olika typer av ostar skapade en
livlig handel med både lokalt producerade
ostar och importerade.36 Romarna tillverka
de generellt två sorters basostar, en, som var
mjuk och färsk, och en annan, som var hård,
torr och lagrad. Columella beskriver bland
annat (7,8,7) att ost, som fått ligga i saltlake
och hårdnat och därefter blivit rökt med äp
pelved, fick en mycket förnämlig och njut
bar smak.37 Det var vanligt att olika sorter
av kryddgröna örter som timjan och kyndel
tillsammans med salt sattes till ostmassan.
Osten förvarades under lock, sannolikt för
att undvika angrepp av mögel. Men av be
skrivningen av tillverkningsprocessen fram
går att ystningsprocessen även kunde fram
kallas med blomman av vild tistel och frön
av vild saffran eller av mjölksaft från fikon
trädet (7,8,1). Vanligt var även att torka os
ten genom att salta den, så att fukten drogs
ut (7,8,4). Romarna förfinade ystningstekni
ken och bidrog till dess spridning inom bl.a.
Europa. Emmentaler i den alpinska regio
nen är ett tidigt exempel på en ost, som här
stammar från en påverkan av romarna.38

Avslutande reflektioner
Med den ovan givna texten har vi velat över
siktligt visa på livsmedel, måltider och re
cept i det romerska riket samt göra en analys
av Columellas råd och anvisningar för be

1 647 2

redning av diverse livsmedel. Det romerska
riket var ett imperium, där stora skillnader
mellan samhällsklasserna rådde. Den soci
ala stratifieringen i samhället var stor, vil
ket framgår av de överdådiga banketter som
överklassen hade råd att ge. Apicius’ recept
visar dock, att de mycket välbeställa även åt
maträtter såsom soppa gjord på spannmål.
Varje dag var alltså inte fylld av överdådiga
och dignande matbord för denna samhälls
grupp.
	Inom imperiet växte det fram ett system
för logistik, distribution och förvaring av
livsmedel, som det rådde en livlig handel
med, både inhemskt producerade och lång
väga. Trots detta var det vanligt med brist på
livsmedel periodvis, även om det inte alltid
ledde till svält. Hur dessa perioder av livs
medelsbrist drabbade de mer välbeställda
är inte klarlagt, men för de fattigaste grup
perna, ammande kvinnor och barn förekom
det perioder av umbärande, vilket gav utslag
i en sämre hälsa.
	Hos Columella är förekomsten av råd an
gående animaliska produkter få i likhet med
andra romerska författare. Enligt Apicius,
som förvisso var yrkesverksam kock och
inte bonde, finns en rad recept på animaliska
produkter. Angående de djur, som han be
tecknar som fyrfotingar, ger han tio recept
på vildsvin, åtta på hjort, tre för vildgetter,
tre för skogsfår, fyra för ko eller kalv, elva för
killing och lamm, sjutton för spädgris, tret
ton för hare och ett på sjusovare. Förutom
35 recept på såser till fisk och skaldjur finns
även sex recept på skaldjur, två på rocka, sju
på olika slag av bläckfisk, ett på ostron- och
snäckdjur och musslor, fem på sjöborre, fem
på tonfisk, fem på multe samt två på salt
fisk. Det finns även totalt 41 recept på fågel
och dess tillbehör. De fåglar som tillagades
var kyckling, struts, trana, anka, rapphöna,
turturduva, skogsduva, tamduva, järpe, fla
mingo och gås (Apicius 6). Totalt finns så
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ledes hos Apicius 181 recept på animaliska
produkter med tillbehör för dem, som inte
var finsmakare. För denna kategori finns
ytterligare ett antal recept, såsom steril liv
moder och grisspenar för att nämna några
(Apicius 7,1–2).
	Både Apicius’ recept och kosthållningen
för militären visar, att det fanns en större
konsumtion av animaliska produkter än
vad som framkommer hos Columella och
de övriga lantbruksförfattarna. Någon ka
tegorisk förklaring till att Columella väljer
att skriva så pass lite om de animaliska livs
medlen skall här inte ges. Den mest nära
liggande orsaken kan vara att Columella var
mer intresserad av produktion och lagring
av råvaror från lantbruket, samt av markna
dens intresse för dessa, än av beredningen
av olika maträtter. Columella följer härvid
lag ett vedertaget författarmönster, lika med
Cato och Varro. En annan anledning kan
vara, att hans egen kosthållning i stort var
vegetarisk, varför dessa råvaror tilldrog sig
större intresse hos honom än de animaliska.
Möjligheten finns även naturligtvis att de
animaliska livsmedlen var en sådan naturlig
del av kosthållningen hos de romerska för
fattarna, att alla kände till deras hantering,
och det behövdes då inte skrivas ner.
	En sammanfattande reflektion kring de
råd, som Columella ger i sina böcker kring
livsmedelshantering, är att dessa bygger på
empirisk kunskap, som delades med många
förhistoriska kulturer. Samtidigt får man
komma ihåg att denna kunskap fortfaran
de är allmängiltig och att den har följt den
historiska utvecklingen. Man finner den
även i tidiga asiatiska och sydamerikanska
kulturer. Speciellt intressant är det att finna
kommentaren att fuktigt hö kan självantän
das. Även kunskapen att man förhindrade
mögeltillväxt genom att försluta lagrings
kärl, så att produkten inte kom i kontakt
med luften, är betydelsefull. Över huvud

taget får man ett intryck av att kunskapen
kring de problem mikroorganismer orsakar
samt hur detta förhindras var uppenbar för
romarna. Detta kände de till utan kunskap
om förekomsten av mikroorganismer. En nå
got udda kommentar rör värdet av kyskhet
hos dem som beredde mat. Vad som starkt
fokuseras i Columellas råd och anvisningar
är lagring och hantering av vegetabilier i en
salt- och/eller syramiljö. När man granskar
Columellas råd för lagring av olika vegeta
bilier förvånas man över den stora variation
i salt och/eller syra som rekommenderas för
olika inläggningar samt över att en så stor
andel saltkonserverades. I skriften framgår
ofta det under rubriken ”Ett annat sätt”,
alltså en alternativ metod efter en eller flera
först presenterade. Med dagens kunskap är
vi starkt medvetna om den hälsorisk (hjärt/
kärlsjukdomar), som förknippas med ett
högt intag av salt. På samma sätt kan man
se beskrivningen över upphettning i blykärl
av druvmust och honungsvatten, ett kon
centrat i vilken frukt kunde lagras eller som
kunde tillsättas vin. Detta kan förklara teo
rier som anger, att den romerska aristokra
tin led av blyförgiftning, vilket gav upphov
till deras förkärlek för starka smaker. 39 Ro
marnas sätt att använda vin visar på betydel
sen för denna kultur att krydda vinet genom
att bl.a. tillsätta både tjära, salt, druvmust
och ättika för att framställa olika alternativa
smakupplevelser.
	I jämförelse med många övriga skrifter
över romerskt kosthåll framstår Columel
las olika böcker som en sammanfattande
beskrivning över lokalproducerade råvaror
av främst vegetabilisk natur. Viktiga delar i
romerskt kosthåll, såsom saltning av fisk
och framställning av fisksås samt tillverk
ning av charkuteriprodukter, berörs inte
och tillverkning av ost ges ett kort utrymme.
Böckerna är således en tribut till odlings
landskapet.
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nerlandet (2, pf.6). Den romerske riddaren L.
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38.	Columella nämner också daglönare (mercennarii) 1,pf.12. Se Brockmeyer 1968, s. 169–171.
39.	Referenser till Cicero är samlade hos Brock
meyer 1968, s. 128. Av de rättslärde nämns coloni först av Ser. Sulpicius Rufus (död 43 f. Kr.) i
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1990, s. 154–157.
40.	Brockmeyer 1968, s. 127–130.
41. Jfr Brockmeyer 1968, s. 184–187. Beträffande
kombinationen av vilicus med slavar och coloni
på samma gods, se Carlsen 1995, s. 103–119.
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45. Plutarchos, Cato maior 3,2; Cato, De agri cultura 2,1.
46.	Klarast formulerad i De agri cultura 2,7: ”fa
miljefadern bör vara säljlysten, inte köplysten”.
Han påpekar också, liksom efter honom Colu
mella, att vilicus inte får köpa något utan äga
rens tillstånd (5,4).
47. För en detaljerad genomgång av varor som
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12. Fries 1995, s. 53.
13.	Diederich 2007, s. 62.
14. Jämför White 1970, s. 122–123, 152–153, 475.
15. White 1970, s. 135-37. Jämför Flach 1990, s. 251.
16.	Halstead 2002 (1987), s. 54–64.
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kända skriftliga belägg, och diskuterar dem.
Förutom Noack-Hilgers jämför White, s.
176–177.

noter till artiklarna
31. White 1967, s. 132–133; Myrdal 1982, s. 84–86;
Fries 1995, s. 31–32, 35–36.
32. Plinius beskriver denna typ, se White 1967, s.
132–134; Myrdal 1982, s. 85; Fries 1995, s. 45–47.
Fries visar också att billarnas vikt når en höjd
punkt under romersk tid.
33. White 1967, s. 136.
34. Der neue Pauly, s.v. Landtransport. Litteratu
ren är omfattande men jag förbigår den här.
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2009: ”Haoma – en religiös rusdryck”, Medusa nr 1.

örjan Wikander
Född 1943. Fil.dr och professor emeritus vid
Institutionen för arkeologi och antikens his
toria, Lunds universitet. Forskning om etrus
kiska takterrakottor och inskrifter, romersk
socialhistoria och antik kvarnteknologi.
1980: Vattenmöllor och möllare i det romerska
riket. Diss.
1981: ”The use of water-power in classical
antiquity”, Opuscula Romana 13(1981), s.
91–104.
1984: Exploitation of water-power or technological stagnation? A reappraisal of the productive forces in the Roman empire.
1985: ”Archaeological evidence for early wa
ter-mills. An interim report”, History of
technology 10(1985), s. 151–179.
1987: “Senators and equites, 2. The aristo
cracy as agents of production”, Opuscula
Romana 16, s. 137–145.
2000: ”The water-mill” och ”Industrial app
lications of water-power”, i Handbook of
ancient water technology, s. 371–400 och
401–410.

När föreliggande bok förelåg i korrektur så kom antikentidskriften
Medusa med ett specialnummer om mat och vin, Vinets fröjder och
förbannelser, 2009:1. Bland artikelförfattarna återfinns två av denna
boks författare – Paulina Rytkönen och Ulrica Söderlind. Artiklar
nas titlar återfinnes i respektive författarpresentation i denna bok.

erkännanden och tack

Ungefär 35 år efter det att jag framlade min
doktorsavhandling om släktskap inom de
talrika 1400-talshandskrifterna med Colu
mellas text blev jag erbjuden att medverka
i ett projekt att göra honom tillgänglig för
en bredare svensk publik. Tanken på detta
hade länge funnits inom KSLA, vars tidi
gare preses, agronomen och lekmannahi
storikern Johan Curman drivit frågan. Den
som kontaktade mig var Lars-Erik Sanner,
en tid min chef på Sveriges lantbruksuniver
sitets bibliotek, och vid det inledande mötet
i oktober 2003 deltog utöver honom även
KSLA: s chefsbibliotekarie Lars Ljunggren.
Lars-Erik Sanner har därefter följt arbetet
med stort intresse.
Från början var projektet begränsat till en
översättning med en litteraturhistorisk och
en allmänt lantbrukshistorisk introduktion.
Då en första version av översättningen efter
ett par år förelåg, visade det sig dock nöd
vändigt att starkt utöka de introducerande
texterna för att ge en tillräcklig bakgrund.
Lars Ljunggren, som hade överblick över
och kontakter med experter inom området,
engagerade en krets forskare, som lojalt och
professionellt presenterat sina specialområ
den. Utan att nedvärdera övriga måste jag
med min fokusering på översättningen bland
dem framhålla Kjell Lundquist och Örjan
Wikander, Kjell för hans kompetenta och
minutiösa genomgång med fokus på den bo
taniska terminologin och för de intressanta
diskussioner denna lett till, Örjan för hans
värdefulla antikvetenskapliga kommentarer.
Lars Ljunggrens insats för att styra och sam
ordna alla medverkande författares insatser
är grundläggande för resultatet.
	En fackbok kräver illustrationer, och
KSLA: s publikationer utmärks av både

hög vetenskaplig kvalitet och tilltalande
typografisk utformning. Med Lars Ljung
gren som spindeln i nätet har här bildredak
törerna – inledningsvis Karin Lundkvist,
därefter Anna Lindblom och Lovisa Strand,
båda verksamma i antiktidskriften Medusa
– förverkligat författarnas idéer om bilder,
Per Thunström, Jimmy Lyhagen och Jan
Johansson arbetat tekniskt med det inkom
mande materialet och den antikintresserade
formgivaren Lars Paulsrud givit boken en
beständigt elegant och lättläst form.
Projektet har finansierats genom anslag, där
Leif Runefelt under ett inledande skede var
behjälplig med att finna lämpliga fonder.
För arbetet med texterna har anslag erhål
lits från Gunvor och Josef Anérs stiftelse,
Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond och
Helge Ax: son Johnsons stiftelse, för utgiv
ningen från Konung Gustaf VI Adolfs fond
för svensk kultur, Kulturrådet, Längmanska
kulturfonden och C.F. Lundströms stiftelse.
Att i anslutning till Kungl. Skogs- och Lant
bruksakademiens enhet för de areella nä
ringarnas historia, ANH, få medverka till att
på svenska presentera en av de grundläggan
de agrara texterna av instruerande karaktär
har varit en stimulerande uppgift, som givit
mig nya perspektiv på den text som en gång
var en rent filologisk uppgift. Kontakterna
med experter och tekniker har givit intres
santa och värdefulla insikter. Jag tackar alla
medverkande för deras engagemang och
goda kamratskap under arbetets gång.
Uppsala i maj 2009

Sten Hedberg
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ENHETEN FÖR DE AREELLA
NÄRINGARNAS HISTORIA (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 lantbrukshistoria på alla nivåer. På
hemsidan www.kslab.ksla.se presenteras biblioteket tillsammans med Akade
miens arkiv.
	Enheten för de Areella Näringarnas Historia, ANH, utger dels bokserien
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED), dels skriftserien Miscellanea som består av personbibliografier, litteraturförteckningar och mindre
skrifter. En översikt över den historiska skriftutgivningen ges i Förteckning över
litteratur i skogs- och lantbrukshistoria som även finns tillgänglig på hemsidan
www.kslab.ksla.se eller kan beställas från enheten: Box 6806, 113 86 Stockholm,
tel: 08-54 54 77 20, fax: 08-54 54 77 30, e-post: kslab@ksla.se
SKO G S - O C H L A N T BRU K SH I STOR I SK A
M E DDE L A N DE N (SOL M E D)

SOLMED utges av anh. Redaktörer: Lars Ljunggren och Per Thunström. SOL
MED kan beställas från Akademiens bibliotek, adress enligt ovan. Nedan följer
en förteckning på SOLMED-volymer och övriga skrifter i urval.
Under arbete:
KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS LEDAMÖTER 1812–2006.
En historisk matrikel.
Av Jimmy Lyhagen. Inbunden, ill.

DE AREELLA NÄRINGARNAS VÄLGÖRARE . Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens donatorer och välgörare under 200 år.
Av Nils Edling. Inbunden, ill.

DEN SVENSKA LANTBRUKSLITTERATUREN I och II – från äldsta tid till

1850.
Av Per Martin Hebbe. (Omtryck av 1939/1945 års upplaga med en del III med komplette
ringar.) Bibliograf: Olof Kåhrström. Inbunden.

SVENSKT SKOGSLEXIKON.
Uppstäldt af Axel Cnattingius (Omtryck av 1894 års upplaga.). Redaktör och artikelförfat
tare: Per Eriksson, samt artikel om tre skogslexikon av Bengt Ek. Inbunden.

Under utgivning:
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. Inbunden, ill.

BIOGRAFISK MATRIKEL . Biografisk matrikel över eleverna vid Jonas Alströmers
schäferskola på Höjentorp och i Alingsås 1736–64.
Av Per-Ola Räv. Inbunden, ill.

FÖRSÖK TIL ET SWENSKT SKOGS- OCH JAGT-LEXICON.

Af Magnus Henric Brummer (Omtryck av 1789 års upplaga.). Med artikel av Roger Bergström
och Kjell Danell. Inbunden.

Utgivna:
Nr 45 MILLEFOLIUM, RÖLIKA OCH NÄSEGRÄS. Medeltidens svenska växtvärld
i lärd tradition.
Av Inger Larsson. 2009. Inbunden, 256 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.
Nr 43 tolv böcker om lantbruk. En tvåtusenårig romersk lantbrukslära.
Av Lucius Junius Moderatus Columella. Översatt av Sten Hedberg. Med tolv artiklar av nutida
svenska forskare. 2009. Inbunden, 674 s., ill., delvis i färg. Pris: 350 kr.
Nr 42 EKONOMISKA SKILDRINGAR UR SVERIGES HISTORIA . Landshövdingeberättelser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och andra skrifter i Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv, samt plansch- och kartmaterial i Kungl. Skogsoch Lantbruksakademiens bibliotek.
Av Olof Kåhrström. 2009. Inbunden, 192 s., ill., delvis i färg. Pris: 200 kr.
Nr 41 SVENSK MOSSKULTUR. Odling, torvanvändning och landskapets förändring
1750–2000.
Redaktör Leif Runefelt. 2008. Inbunden, 528 s., ill., delvis i färg. Pris: 300 kr.
Nr 40 KARTLAGT LAND. Kartor som källa till de areella näringarnas geografi och
historia.
Redaktör Ulf Jansson. 2007. Inbunden, 228 s., ill. i färg. Pris: 250 kr.
Nr 39 FRÅN PIER DE’ CRESCENZI TILL ALBRECHT THAER . Om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre samling.
Av Olof Kåhrström. 2007. Inbunden, 280 s., ill. i färg. Pris: 300 kr.
Nr 38 VETERINÄRINRÄTTNINGEN I STOCKHOLM 1821–1880.
Av Hans Blomqvist. 2006. Inbunden, 302 s,. ill. Pris: 300 kr.
Nr 37 BONDESAMHÄLLETS OMVANDLING I NORDVÄSTSKÅNE . Bjärehalvöns agrara utveckling under 1700- och 1800-talet.
Av Mats Gustafsson. 2006. Inbunden, 200 s., ill. Pris: 200 kr.

Nr 36 A.W. BERGSTEN – om personen, stiftelsen och fjällegendomen Enaforsholm.
Av Hans Antonson, Nils Edling och Kjell Lundquist. 2005. Inbunden, 200 s., ill. i färg. Pris:
200 kr.
Nr 35 LANTBRUKARNAS ORGANISATIONER . Agrart och kooperativt 1830–
1930.
Av Olof Brandesten. 2005. Inbunden, 485 s., ill. Pris: 300 kr.
Nr 34 SKOG I FÖRÄNDRING. Vägen mot ett rationellt och hållbart skogsbruk i
Norrland ca 1940–1990.
Av Stig Hagner. 2005. Inbunden, 394 s., ill. i färg. Pris: 300 kr.
Nr 33 BRUKA, ODLA, HÄVDA . Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år.
Redaktörer Ulf Jansson och Erland Mårald. 2005. Inbunden, 323 s., ill., delvis i färg. Pris:
250 kr.
Nr 32 JORDBRUKARNAS KOOPERATIVA FÖRENINGAR och intresseorganisationer i ett historiskt perspektiv.
Redaktör Reine Rydén. 2004. Inbunden, 352 s., ill. Pris: 250 kr.
Nr 31 HÄGNADERNAS ROLL FÖR JORDBRUKET OCH BYALAGET 1640–
1900.
Av Örjan Kardell. 2004. Inbunden, 277 s., ill., delvis i färg. Pris: 250 kr.
Nr 30 FRÅN BYATJUR TILL GENTEKNIK. En agrar- och vetenskapshistorisk studie av utvecklingen av svensk husdjursavel och husdjursgenetik under 1900-talet.
Av Jan Rendel. 2003. Inbunden, 315 s., ill., delvis i färg. Pris: 250 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: 175 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 förändringar under första hälften av 1800-talet.
Av Ronny Pettersson. 2003. Inbunden, 309 s., ill. Pris: 175 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: 175 kr.

Nr 24 C.L. OBBARIUS . En nydanare i Bergslagens skogar vid 1800-talets mitt.
Av Bengt Brynte. 2002. Inbunden, 240 s., ill., delvis i färg. Pris: 175 kr.
Nr 23 EXPERIMENTALFÄLTET. Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816–1907.
Av Ulrich Lange. 2000. Inbunden, 408 s., ill., delvis i färg. Pris: 175 kr.

Nr 21 I MÖTET MELLAN JORDBRUK OCH KEMI . Agrikulturkemins framväxt på
Lantbruksakademiens Experimentalfält 1850–1907.
Av Erland Mårald. 1998. Inbunden, 200 s., ill. Pris: 150 kr.
Nr 19 BERGSLAGET OCH SKOGEN. En skogschefs hågkomster från Stora Kopparbergs Bergslags AB åren 1940–1970.
Av Carl Gustaf Sundberg. Inledning av Ulrich Lange. 1997. Inbunden, 96 s., ill. Pris: 75 kr.
Nr 18 GUD BEVARE UTSÄDET! Produktionen på en västsvensk ensädesgård: Djäkne
bol 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 land
skapet – 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.
Nr 16 FRÅN HÖFRÖ TILL VALLFRÖ. Den svenska fröförsörjningen 1740–1870.
Av Lennart Kåhre. 1996. Hft., 252 s., ill. Pris: 75 kr.
Nr 14 SVENSK POTATISODLING. Utveckling under 1900-talet.
POTATISEN I FORSKNING OCH UNDERVISNING. Institutionen för växt
odlingslära i Ultuna 1957–1991.
Av Birger Svensson. 1996. Hft., 105 s., ill. Pris: 75 kr.

Nr 6 FÅLLNÄS GÅRD. Några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia.
Av Göran Samuelsson och Magnus Toll. 1994. Hft., 190 s., ill. Pris: 100 kr.

M I SC E L L A N E A

Personbibliografier
Nr 3 SVEN L. JANSSON
Förteckning, upprättad av Eva Tullgren, över professorn i växtnäringslära Sven L. Janssons
(1919–2000) skrifter, artiklar m.m. 2001. Hft., 60 s. Pris: 25 kr.

L I T T E R AT U R FÖRT EC K N I NG A R
Nr 1 LITTERATUR OM VIRKESMÄTNING som behandlar Sverige och några
andra länder – källitteratur och historiker.
Sammanställning gjord av Eva Tullgren. 2001. Hft., 60 s. Pris: 25 kr.

SM Å SK R I F T E R
Nr 8 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna
2005–2006.
2008. Hft., 60 s. ill.

Nr 7 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna
2003–2004.
2008. Hft., 70 s. ill.
Nr 6 TRAKTORERNAS TIDEVARV – Den tekniska utvecklingen och den svenska
traktoriseringen.
Av Per Thunström. 2007. Hft., 26 s., ill., delvis i färg. Pris: 45 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
byggnader i Stockholm från 1813 till idag.
Av Ulrich Lange. 2003. Hft., 32 s., ill., delvis i färg. Pris: 50 kr.

HUS – Akademiens

Nr 3 DE OSKÄLIGA KREATUREN! Något om synen på lantbrukets djur de senaste
200 åren.
Redaktör Niklas Cserhalmi. 2002. Hft., 86 s. ill. Pris: 75 kr.
Nr 2 VÄGVISARE TILL DET FORNA EXPERIMENTALFÄLTET I FRESCATI,
STOCKHOLMS UNIVERSITET – för dig som vill veta mer om Djurgårdens och
universitetsområdets historia.
Av Ulrich Lange. 2001. Hft., 24 s., ill., delvis i färg. Pris: 25 kr.

Nr 1 TILL HERRAR MOTORPLOGÄGARE! Svenska Motokulturföreningen och
den tidiga traktoriseringen i Sverige (1908–1926). Skriften innehåller även en förteckning
från 1921 över traktorer och motorplogar i Sverige.
Av Per Thunström. 2001. Hft., 78 s., ill. Pris: 50 kr.

förklarande register över
Egennamn och benämningar

I detta förklarande index upptas namn, benämningar och specialtermer som förekommer i översättningen av Columella, De re
rustica. Uppslagsordet följs av en kort karakteristik, ibland kompletterad med en hänvisning till en presentation i texten. –Termer,
särskilt dialektala beteckningar, som citeras
på ett enstaka ställe i texten, har i regel uteslutits.

För personnamn som förekommer i de
olika specialuppsatserna finns ett särskilt
personregister.
Nyttoväxter presenteras i det särskilda
växtregistret med hjälpregister. Där framgår
även var i Columellas text de behandlas eller
nämns.
Djur och metoder upptas i sakregistret
till Columellas text.

Aboriginer, befolkningen i Latium när Aeneas och
hans följeslagare anlände
Accius, ca 170–85 f. Kr., romersk tragedidiktare
Acheloos, mytisk flod i västra Grekland
Acrisius, kung i Argos och fader till Danae
Africana, slag av fikon, ”det afrikanska”
Afrika, romersk provins i Nordafrika, ungefär motsvarande det nutida Tunisien och östra Algeriet. Huvudort: Karthago
Agathokles från Chios, grekisk lantbruksförfattare,
nämnd även hos Plinius och Varro
Ageladas, 400-talet f. Kr., skulptör, lärare till Myron
och Fidias
Aischrion, grekisk lantbruksförfattare nämnd även
hos Varro och Plinius
Ajax, en hjälte från trojanska kriget, fick ett olyckligt slut
Akajer, homerisk beteckning för grekerna i trojanska kriget
Alba, stad i Latium
Albanerbergen, bergstrakt i Latium nära staden
Alba
Albuelis, slag av vin, i vars namn ingår albus, ”vit”
Alexis, gestalt från Vergilius andra eklog
Alfius, bankir i Rom, omnämnd även hos Horatius

Allobroger, gallisk folkstam boende nära Rhône
dalen
Allobrogica, slag av vin, uppkallat efter allobrogerna,
en gallisk folkstam bosatt ungefär i nuvarande
Piemonte
Altinum, stad nära nuvarande Venedig
Amargion, grekiskt namn på vinslaget Inerticula.
Ordet kan tolkas som ”utan kraft”
Ambivius, Marcus, romersk kokboksförfattare
Amerina, slag av äpple, uppkallat efter staden Ameria i Umbrien
Amfilochos från Athen, 200-talet f. Kr., naturvetenskaplig författare nämnd även hos Plinius
Amfitrite, havsgudinna
Amfrysos, flod i Thessalien
Aminaea, slag av vin, uppkallat efter en landsända
i Picenum
Amiternum, italisk stad i Sabinerlandet
Amythaon, furste i Messenien, fader till Melampus
Anaxipolis från Thasos, grekisk lantbruksförfattare
nämnd även hos Plinius och Varro
Andromeda, stjärnbild på norra stjärnhimlen, uppkallad efter en mytisk kungadotter som befriades av Perseus
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Androtion, 300-talet f. Kr., grekisk lantbruksför
fattare nämnd även hos Plinius och Varro
Aniciana, slag av päron, uppkallat efter en obekant
person Anicius
Antigonos från Kyme i Mindre Asien, grekisk lantbruksförfattare nämnd även hos Plinius och
Varro
Apelles, ca 370–300 f. Kr. (dateringen osäker), grekisk målare från Kolofon
Apenninerna, bergskedja i Italien
Apiana, slag av vin, ”det som bina (apes) älskar”
Apollon, grekernas gud för läkekonst, musik, diktning m. m.
Apollonios från Perge, ca 262–190 f. Kr., grekisk
matematiker och astronom
Arcelaca, slag av vin. Namnets betydelse är okänd
Archytas från Tarent, ca 400–350 f. Kr. (dateringen
osäker), pytagoreisk filosof och matematiker
Arcturus, den ljusaste stjärnan i stjärnbilden Björnvaktaren
Ardea, liten stad i Italien ca 40 km söder om Rom
Argitis, slag av vin, ”det vita”, ur grek. argos
Argo navis, Skeppet Argo, stjärnbild på södra stjärn
himlen
Aricia, ort i Latium sydöst om Rom
Arietillum, slag av kikärt. Namnet betyder ungefär
”lilla baggen”, antagligen på grund av ärtans
likhet med en liten skalbagge
Aristaios, mytisk föregångsman för djurhållning
och biskötsel
Aristandros från Athen, 200-talet f. Kr., grekisk
lantbruksförfattare nämnd även hos Plinius
och Varro. Ingenting finns bevarat
Aristomachos, grekisk biodlare nämnd hos Plinius
Aristomenes, grekisk lantbruksförfattare nämnd
även hos Plinius och Varro
Aristoteles, 384–322 f. Kr., grekisk filosof
Arkadien, landskap i Grekland
Arkadier, folkslag i Arkadien, ett landskap i centrala
delen av Peloponnesos
Askra, stad i Boiotien, födelseort för Hesiodos som
författade Verk och dagar
Asien, provins i nuv. Mindre Asien med Efesos som
huvudort
Athenagoras, grekisk lantbruksförfattare nämnd
även hos Plinius och Varro
Atilius Regulus, Marcus, romersk härförare, konsul
267 och 256 f. Kr.

Atinia, slag av alm, uppkallad efter staden Atina på
Poslätten
Atlas, titan som sades bära himlavalvet på sina
skuldror
Attalos (III) Filometor, regent i Pergamon 138–133
f. Kr.
Atticus, Iulius, romersk lantbruksförfattare samtida
med Columella. Se även Personregistret
Augustal, präst engagerad i den lokala kejsarkulten
ute i riket
Autolykos, mytisk rövare, son till Hermes och morfar till Odysseus. Han kunde gömma sitt byte
genom att göra det osynligt
Autumnus, personifikation av Hösten
Azovska sjön, stagnum Maeotis
Bacchios från Miletos, grekisk lantbruksförfattare
nämnd även hos Plinius och Varro
Bacchus, vinets gud i den grekiska mytologin
Baetica, provins i Sydspanien (Andalusien), Columellas hemprovins
Balisca, slag av vin. Namnets härledning är okänd
Balk, scamnum, jord som plogen ej bearbetat (2,2,25)
Bias från Priene, 500-talet f. Kr., en av Greklands
sju vise
Bitumen, naturlig asfalt
Biturica, slag av vin, ”den från Bituricum”, en del av
sydvästra Gallien
Bjälke, iugum, träkonstruktion som stöd för vinstockar
Björnvaktaren, Bootes, stjärnbild på norra stjärnhimlen, dominerad av stjärnan Arcturus
Boiotien, landskap i mellersta Grekland. Huvudort:
Thebe
Bolos från Mendes, 200-talet f. Kr., egyptisk veterinärmedicinsk författare, bevarad endast i
fragment
Bruttien, landskap på Italiens sydspets
Brutus, Marcus Iunius, 85–42 f. Kr., romersk statsman och talare
Bryaxis, 300-talet f. Kr., grekisk skulptör
Bumastus, slag av vin. Namnet, som kan betyda ”ko
juver”, kommer av de stora, svällande druvorna
Bägaren, Crater, oansenlig stjärnbild på södra
stjärnhimlen
Cacus, mytisk rövare bosatt i en grotta på Aventinen
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Caeciliana, slag av sallat, uppkallat efter Caecilius
Metellus
Caecilius Metellus, 100-talet f. Kr., romersk härförare
Caecuba, kustslätt nära Terracina
Caelius Rufus, Marcus, ca 82–48 f. Kr., romersk
talare
Caesonius, okänd romare nämnd av Cato
Callistrutia, slag av fikon, uppkallat efter att det var
omtyckt av sparvar (grek. strouthos)
Calvus, Gaius Licinius Macer, 82–47 f. Kr., romersk
talare, anhängare till “attisk stil”
Cana, folkligt namn på vinslaget Heluennaca, ”den
gråa”
Capua, stad i Italien, under romartiden huvudort i
Kampanien, nu Santa Maria Capua Vetere
Carseoli, liten stad i Latium ca 80 km öster om
Rom
Casinum, stad i Kampanien
Cassiopeia, stjärnbild på norra stjärnhimlen
Cato d.ä., Marcus Porcius, 234–149 f. Kr., romersk
statsman och författare. Se även Personregistret
Caudium, stad i samniterlandet nära Capua
Celsus, Aulus Cornelius, 1:a årh. e. Kr., romersk författare, Se även Personregistret. Cefeus, stjärnbild på norra stjärnhimlen, uppkallad efter en
av argonauterna
Ceraunia, slag av vin. Namnet anknyter till grek. keraunios ”åskfärgad”
Ceraunus, bergstrakt i Epirus
Ceres, växtlighetens gudinna
Cestiana, slag av äpple, uppkallat efter en person
Cestius
Ceva, dialektalt namn på ett slag av nötkreatur i
Venetien
Chaireas från Athen, 100-talet f. Kr., grekisk lantbruksförfattare nämnd även hos Plinius och
Varro
Chalkidika, slag av fikon, uppkallat efter staden
Chalkis
Chalkidike, bergig halvö i nordvästra Egeiska havet
Chalkis, stad på ön Euboea
Chelidoniae, ögrupp utanför Mindre Asien
Chia, slag av fikon, uppkallat efter ön Chios
Chios, grekisk ö utanför norra delen av Mindre Asiens västkust, i höjd med Izmir
Chiron, vis och kultiverad kentaur, lärare till Aristaios
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Chrestus, för övrigt okänd grekisk lantbruksförfattare
Chrysomelina, slag av äpple, ”det guldfärgade” (grek.
chrysos, ”guld”)
Cicero, Marcus Tullius, 106–43 f. Kr., romersk talare, författare och politiker. Ciminersjön, Lago
di Vico, nära Viterbo, nordväst om Rom
Cincinnatus, Lucius Quinctius, diktator under 16
dagar år 458 f. Kr. Allmänt berömd som framgångsrik fältherre och dygdemönster
Clusinum [far], spält uppkallat efter staden Clusium
i Etrurien
Coccolobis, slag av vin, det spanska namnet på slaget
Balisca
Columella, Marcus, Moderatus’ farbror, lantbrukare
i Baetica Se även Personregistret
Corydon, gestalt från Vergilius’ andra eklog, friare
till Alexis
Crustumina, slag av päron, uppkallat efter staden
Crustumenium i Etrurien
Culminia, slag av olivträd. Namnets betydelse är
okänd
Cumae [grek. Kyme], stad i Kampanien väster om
Neapel, den äldsta och nordligaste grekiska kolonin i Italien
Curius Dentatus, Manius, konsul år 290, 275 och
273 f. Kr., död 270 f. Kr. Allmänt berömd som
framgångsrik fältherre och dygdemönster
Cydonia, slag av äpple. Namnet har samband med
Cydonea, ”kvitten”
Cydonita, slag av vin, ”det som liknar kvitten”
Cypern, ö i östra Medelhavet
Dactylus, slag av vin, benämnt efter att druvorna
liknar dadlar
Dadis, grekisk lantbruksförfattare nämnd även hos
Plinius och Varro
Daidalos, mytisk konstnär, skapare av labyrinten på
Kreta
Damaskus, stad i Syrien
Danae, dotter till kung Acrisius i Argos. Jupiter
kom till henne i form av ett regn
Dardanos, fenikisk trollkarl
Dekuria, decuria, grupp omfattande tio individer
Delfi, stad i Fokis i Grekland, helgad åt Apollon och
känd för sitt orakel
Delfinen, Delphinus, liten stjärnbild på norra stjärnhimlen
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Delos, ö i Egeiska havet, helgad åt Apollo
Demokritos från Abdera, ca 460–370 f. Kr., materialistisk filosof
Demosthenes från Athen, 384–322 f. Kr., vältalare
och statsman
Deukalion, son till Prometheus. Räddade sig undan
en översvämning och strandade på ett berg
Diana, romersk mångudinna, ofta identifierad med
den grekiska jaktgudinnan Artemis
Dikte, berg på Kreta
Dindyma, bergstrakt i Frygien
Diodoros från Priene, grekisk lantbruksförfattare
nämnd även hos Plinius och Varro
Dion från Kolofon, grekisk lantbruksförfattare
nämnd även hos Plinius och Varro
Dione, nymf, mor till Venus. Namnet avser även
Venus själv
Dionysios, för övrigt obekant grekisk lantbruks
författare nämnd även hos Plinius och Varro
Dionysios från Utica, verksam ca 100 f. Kr. , översättare av Magos lantbrukslära till grekiska
Diofanes från Nicaea, första årh. f. Kr., grekisk lantbruksförfattare nämnd även hos Plinius och
Varro,
Dione, nymf, moder till Venus
Djupgrävning, pastinatio, inledande moment vid
nyanläggning
Djupspade, bipalium, spade med långt skaft och
ett övre extra fotstöd så att den kan arbeta på
större djup
Dolabelliana, slag av päron, uppkallat efter en medlem av släkten Dolabella
Dracontion, slag av vin. Namnets betydelse är osäker
Druvmust, defrutum, druvsaft som kokats ihop till
halva eller en tredjedel av ursprunglig mängd
Dröglapp, hudveck på undersidan av halsen på nötkreatur
Ennius, Quintus, 239–169 f. Kr., romersk författare
Epicharmos från Syrakusa, 100-talet f. Kr., veterinärmedicinsk författare
Epigenes från Rhodos, grekisk lantbruksförfattare
nämnd även hos Plinius och Varro
Epityrum, (grek. epityron, ”med ost”), enligt Varro
siciliansk inläggning av oliver
Erechteus, mytisk gestalt, Athens sjätte konung
Erigone, dotter till Icarius, blev stjärnbilden Jungfrun

Euagon, grekisk lantbruksförfattare nämnd även
hos Plinius och Varro
Eubulos, grekisk lantbruksförfattare nämnd även
hos Plinius och Varro
Euchios, annat namn för Bacchus
Eudoxos från Knidos, ca 408–355 f. Kr., grekisk
astronom
Euforion från Chalkis, f. ca 275 f. Kr., mycket produktiv författare i ett flertal genrer, bevarad endast i fragment
Eufronios från Athen, författare till en skrift om
vinberedning
Eugenia, slag av vin, ”det av ädel härkomst”
Euhemeros, 300- och 200-talen f. Kr., grekisk utopisk romanförfattare
Fabricius Luscinus, Gaius, konsul år 282 och 278
f. Kr., allmänt berömd som framgångsrik fältherre och dygdemönster
Faecinia, slag av vin, ”det som ger mycket bottensats
(faeces)”
Falernus ager, del av Kampanien, berömd för sitt
utsökta vin
Fasis, flod i Mindre Asien
Fauoniana, slag av päron, uppkallat efter en Favonius som införde det
Faventia, stad i norra Italien, nuv. Faenza
Ferreola, slag av vinranka, ”den lilla järngrå (ferrum)”
Fidias, mitten av 400-talet f. Kr., Athens då mest
betydande bildhuggare
Fiskarna, Pisces, stjärnbild i djurkretsen. Foebe, annat namn för Diana
Foebus, annat namn för Apollon
Fortuna, den goda ödesgudinnan
Fradmon, grekisk skulptör verksam på 400-talet
f. Kr.
Fregellana, slag av vinranka, ”den från Fregellae”, en
stad i Italien
Frixos, sagohjälte, red tillsammans med systern
Helle på gumsen med det gyllene skinnet
Frygien, landskap i Mindre Asien
Fryxon, mytisk gestalt, nämnd 9,2,3 som far till
nymferna på Dikte, för övrigt okänd
Gades, stad i provinsen Baetica, nu Cadiz
Gaetulien, del av Libyen
Galatien, landskap i Mindre Asien. Härav bl. a. Galatiskt korn
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Galbanum, galbanum, det intorkade hartset, ett
växtsekret, från den fleråriga, flockblomstriga
växten med samma namn, galbanum (Fe´rula
galbani´flua), och möjligen också från andra
besläktade arter, samtliga hemmahörande på
saltstäpper i Iran och Afghanistan
Gallien, romersk provins, i princip lika med nuvarande Frankrike
Gallinaria, ö i liguriska havet
Gallko, ko som inte kan bli dräktig och få kalv
Garum, kryddande vätska tillverkad genom jäsning
av sardiner, skarpsill och liknande fiskar. På
minde antagligen om passerad surströmming.
En oundgänglig ingrediens i det romerska
köket
Gaurus, berg öster om Cumae i Kampanien. Gynnsam trakt för vinodling på grund av klimat och
vulkanisk jord. Geten, Capella, stjärna i stjärnbilden Kusken
Gipsblomma, mycket finkornigt gipspulver
Glechonites, vin kryddat med mynta (grek. blekon)
Graecinus, Iulius, samtida med Columella, författare till en skrift om vinodling. Se även Personregistret
Grodor, ranae, i veterinärmedicin: bölder på djurens tungor (6,8,1)
Halaesus, flod på Sicilien
Halicastrum, namn på ett slags vete
Hamilkar, kartagisk lantbruksförfattare
Hammarstickling, malleolus, avskuren stickling som
ser ut som en liten hammare
Haren, Lepus, stjärnbild på södra stjärnhimlen
Hegesias från Maronea, grekisk lantbruksförfattare,
omnämnd hos Varro
Helle, Frixos’ syster, föll under ritten på gumsen
ner i det hav som sedan fick namnet Hellesponten
Heluennaca, slag av vin, ”det honungsgula”, till adj.
helvus ”gul”
Heluola, slag av vin, ”det honungsgula”
Henna, stad på Sicilien, varifrån Proserpina rövades
bort till underjorden
Herakleitos från Efesos, ca 500 f. Kr., grekisk filosof
Herculaneum, stad i Campanien nära Vesuvius,
förstörd vid utbrottet 79 e. Kr.
Herkules, grekisk sagohjälte. Namnet användes
även som lindrig svordom
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Hesiodos, ca 700 f. Kr., grekisk skald
Hesperus, namn på planeten Venus som aftonstjärna
Hieron, 269–215 f. Kr., envåldshärskare i Syrakusa
Hipparchos från Nikaia, 100-talet f. Kr., antikens
mest betydande astronom, verksam på Rhodos
och i Alexandria
Hirtiola, slag av vin, ”det lilla raggiga (hirtus)”
Holconia, slag av vin, vars namn är oförklarat
Homeros, 700-talet f. Kr., episk skald
Hordeacea, slag av päron. Det mognade när kornet
(hordeum) skördades
Hundstjärnan, namn på stjärnan Sirius
Hyaderna, stjärnhop i stjärnbilden Oxen
Hybla, berg på Sicilien
Hydran, Hydra, himlens till ytan största stjärnbild,
på svenska i regel kallad Vattenormen
Hyginus, Iulius, romersk författare ungefär samtida
med Columella. Se även Personregistret
Hylla, tabulatum, beteckning för en nivå i en stödjande konstruktion, även grenvarv på stödjande
träd (5,6,11)
Hymettos, berg i Grekland, berömt för sin honung
Hyperion, fader till solguden Helios; även Helios
själv
Häst, cantherius, beteckning för ett ensidigt stöd för
vinrankor (4,12,2)
Hästen, Equus, stjärna i stjärnbilden Vattumannen
Iacchos, annat namn för Bacchus
Iberer, folkslag på södra delen av Iberiska halvön
Icarius, mytisk atenare förknippad med vinodlingens ursprung
Inerticula, slag av vin, ”det lilla svaga”, till iners, svag
Inokulation, inoculatio, metod för ympning av träd
(5,11)
Inplåstring, emplastratio, metod för ympning av träd
(5,11)
Iolchos, födelsestad för Jason, som med skeppet
Argo hämtade det gyllene skinnet
Iris, gudarnas budbärarinna, förknippad med regnbågen
Isauricus, tillnamn för P. Servilius Vatia efter segern
över isaurierna i Mindre Asien år 75 f. Kr.
Judéen, ursprungligen grekisk benämning på södra
Palestina
Jungfrun, Virgo, en av stjärnbilderna i djurkretsen
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Jupiter, på grekiska Zeus, den högste av de olympiska gudarna
Kalliope, en av de nio muserna
Kallisto, nymf, förvandlad till en björn och senare
placerad bland stjärnbilderna som Stora Björnen
Kampanien, italienskt landskap kring Neapel, nu
regionen Campania
Kanopos, stad i Egypten
Kappadokien, landskap i Mindre Asien
Kastalia, källa på berget Parnassos, helgad åt muserna och Apollo
Kastkorg, vannus, korg inuti vilken sädeskornen
och agnarna skildes åt efter tröskningen
Kastskovel, ventilabrum, redskap för att efter tröskningen skilja korn och agnar
Kea, grekisk ö i ögruppen Kykladerna
Kentauren, Centaurus, stjärnbild på södra stjärnhimlen
Kilikien, kustområde i sydöstra Mindre Asien,
gränsar mot Syrien
Killingarna, Haedi, två stjärnor i stjärnbilden Kusken
Kimolsk lera, jordart uppkallad efter ön Kimolos i
Kykladerna, antagligen en svavelhaltig lerjord.
Användes i medicinska sammanhang
Kinyras, kung på Cypern, vars dotter Myrrha för
vandlades till ett träd då han ville döda henne
Kithairon, berg i Boiotien i Grekland
Klient, person i beroendeställning av en beskyddare
(patronus)
Klädda får, får som på grund av sin fina ull ansågs
behöva skydd i form av skinn eller grovt tyg utanpå pälsen
Knagge, resex, liten grenstump som lämnats vid beskärning (4,21,3)
Korykos, stad och udde i Kilikien
Kos, ö utanför Mindre Asiens sydvästra hörn
Krates, grekisk lantbruksförfattare nämnd även hos
Plinius och Varro
Kräftan, Cancer, en av stjärnbilderna i djurkretsen
Kuphacka, sarculum, lättare hacka för känsligare arbetsuppgifter
Kusken, Auriga, stjärnbild på norra stjärnhimlen
Kviriter, samlande beteckning för de romerska
medborgarna, när även grannfolk ingick i republiken Rom

Kybele, mindreasiatisk fruktbarhetsgudinna
Kykladiska öarna, Kykladerna, ögrupp i Egeiska havet med ön Delos som centrum
Kyllene, bergstrakt i norra Arkadien
Kyme, stad i Mindre Asien. – Kyme i Italkien, se
Cumae
Lateritana, slag av päron, uppkallat efter orten Laterium nära Arpinum
Latium, landskap i mellersta Italien sydost om staden Rom
Latona, nymf, mor till Apollon och Diana
Lejonet, Leo, stjärnbild i djurkretsen
Lenaeus, binamn till Bacchus
Lepinska berget, bergstrakt i Latium
Lethe, glömskans flod, en av underjordens floder
Libyca, slag av vin eller fikon, ”det från Libyen”
Libyen, grekiskt namn på Afrika
Licinia, slag av olivträd, uppkallat efter den som införde det i Italien
Licinius, Marcus, romersk kokboksförfattare
Licinius Murena, romare vars andra namn anknyter
till fisken muraena
Licinius Stolo, Gaius, konsul 361 f. Kr., romersk
statsman
Ligurien, kustlandskap i västra Italien kring staden
Genua
Lilla hunden, Canis minor, stjärnbild belägen precis
norr om himmelsekvatorn
Liviana, slag av fikon, uppkallat efter en person
Longa, folkligt namn på slag av vin, ”det långa”
Lora, eftervin, dryck beredd genom urlakning av
resterna i vinpressen
Lucifer, ljusbringaren, namn på planeten Venus som
morgonstjärna
Lucullus, Lucius Licinius, 117 – 56 f. Kr., romersk
statsman och härförare, konsul 74 f. Kr..En av
Roms rikaste män
Lupercus, annat namn på guden Pan
Lyaeus, binamn på Bacchus, ”som löser från bekymmer”
Lycaeus, bergstrakt i Arkadien
Lydia, slag av fikon, ”det från Lydien”, ett rike i Mind
re Asien
Lyran, Lyra, stjärnbild på norra stjärnhimlen. Innehåller bl. a. stjärnan Vega
Lysimachos, grekisk lantbruksförfattare nämnd
även hos Varro och Plinius
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Lysippos, 300-talet f. Kr., bildhuggare på Peloponnesos
Maenala, berg i Arkadien
Maeonske guden, Homeros
Mago, karthagisk lantbruksförfattare, vars verk i
28 böcker fördes till Rom efter Karthagos förstöring 148 f. Kr. Se även Personregistret
Marcius Filippus, romersk finsmakare även nämnd
av Varro
Marcus, keltiskt namn på vinslaget Heluennaca
Mareotica, slag av grekiskt vin, ”det från Mareotis”
Marisca, slag av fikon. Namnets betydelse är okänd
Marmorblomma, fint pulver erhållet genom att
skrapa kalksten
Marruciner, folkstam i Picenum
Mars, krigsguden hos romarna
Marser, folkstam i Latium
Marsisk böna, för övrigt obekant slag av bondböna,
uppkallad efter folkstammen Marser
Marsiska bergen, bergstrakt i Latium, hemvist för
folkstammen Marser
Massa Veternensis, för övrigt oidentifierbar etruskisk ort
Massicus mons, berg i Kampanien
Matiana, slag av äpple, uppkallat efter Gaius Matius
Matius, Gaius, romersk kokboksförfattare
Meander, flod i Mindre Asien
Medien, forntida rike omfattande nordvästra delen
av nuvarande Iran
Megara, grekisk stad belägen strax norr om korintiska näset
Melampus, mytisk siare och läkare. Kunde förstå
djurens språk
Meleagris, slag av pärlhöna, uppkallad efter sagohjälten Meleager
Melimela, slag av äpple, ”det honungssöta”
Melissa, kungadotter från Kreta, upptäckte konsten
att samla honung
Menandros, grekisk lantbruksförfattare nämnd
även hos Varro och Plinius
Menestratos, grekisk lantbruksförfattare nämnd
även hos Varro och Plinius
Messalla Corvinus, Marcus Valerius, 64 f. Kr. – 13
e. Kr., romersk talare, författare, militär och politiker

1 393 2

Meton, 400-talet f. Kr., astronom och matematiker
verksam i Athen
Mettica, slag av vin, vars namn anknyter till personnamnet Mettius
Mevanien, trakt i Italien mellan Umbrien och Toscana, nu Bevagna
Mnasias från Miletos, 100-talet f. Kr., grekisk lant
bruksförfattare nämnd även hos Varro och Plinius
Mulsa, slag av päron, ”det som smakar honung”
Murgentina, slag av vin, ”det från Murgentia”, en stad
på Sicilien
Murtea, slag av olivträd, uppkallat efter en likhet
med myrten
Mustia, slag av äpple, ”det som lämnar must”
Mysien, landskap i nordvästra Mindre Asien
Naevia, slag av olivträd, uppkallat efter den som införde det i Italien
Naeviana, slag av päron, uppkallat efter en Naevius
Nais, nymf berömd för sin skönhet
Narycia, grekisk koloni i södra Italien
Nemeturisk tjära, sort av hård tjära eller kåda, an
vänd som vinkrydda. Namnet anknyter till
beteckningen på en folkstam i det inre av Ligurien
Neptunus, den romerska benämningen för havens
härskare Poseidon
Nicander, grekisk författare från 100-talet f. Kr.
Nomentana, slag av vin, ”det från Nomentum”
Nomentum, ursprungligen sabinsk stad i Latium
strax norr om Rom
Norra Kronan, Corona borealis, stjärnbild på norra
stjärnhimlen
Numa, Romulus’ efterträdare som kung i Rom
Numantinus, ärenamn tillagt Scipio Africanus d. y.
efter erövringen av staden Numantia år 133
f. Kr.
Numidien, region i östra delen av nuv. Algeriet, senare del av provinsen Afrika
Numisiana, uppkallad efter Numisius, italiensk vinodlare med intresse för förädling, ungefär samtida med Columella, i övrigt okänd
Nursia, sabinsk stad
Nysa, plats utpekad som Bacchus’ födelseort
Okeanos, den äldste av titanerna, symbol för världshavet
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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
Olympen, berg i Thessalien, de högsta gudarnas
boning
Orbiculata, slag av äpple, ”det klotrunda (orbis)”
Orces, slag av olivträd. Namnet anknyter till grek.
orchis, ”testikel”, på grund av fruktens utseende
Orion, Orion, stjärnbild belägen precis söder om
himmelsekvatorn
Ormbäraren, Ophiouchus, stjärnbild på södra stjärnhimlen
Oxen, Taurus, stjärnbild i djurkretsen
Paestum, stad vid Salernobukten i Italien
Pafos, stad på Cypern
Palatinen, en av Roms sju kullar
Pales, herdarnas skyddsgudinna
Paliliafesten, en herdefest som firades 21 april
Pallas, Pallas Athena, Athens skyddsgudinna
Pamfiliska djupet, del av Medelhavet söder om
Pamfylien
Pamfylien, provins i södra delen av Mindre Asien
Pan, naturgud
Papirius, för övrigt obekant romare
Parnassos, berg i mellersta Grekland
Parrhasios från Efesos, 400-talet f. Kr., grekisk målare
Parthenope, gammalt namn på Neapel
Paxamos, för övrigt okänd grekisk lantbruks
författare
Pedusiana, slag av äpple. Namnets betydelse är oklar,
och namnet är möjligen korrupt
Pegasus, bevingad häst i den grekiska mytologin
Pelasger, folkslag i Grekland innan de grekiska
stammarna (dorer, eoler, joner) kom dit
Pelusium, stad i Nildeltat
Pergulana, slag av vin, ”det som sätts på spaljé”
Persis, grekisk lantbruksförfattare nämnd även hos
Varro och Plinius
Pesto, moretum, kryddröra med olivolja
Picenum, landskap på Italiens östkust söder om staden Ancona
Pieros, mytisk konung vars döttrar hade namn som
de nio muserna
Pil, sagitta, term för en del av ett skott (3,17,2)

Pilen, Sagitta, stjärnbild på norra stjärnhimlen
Pips, pituita, hönssnuva, smittosam sjukdom hos
hönsfåglar
Platon, 427–347 f. Kr., grekisk filosof, lärjunge till
Sokrates
Plebej, den lägre av Roms två samhällsklasser
Plejaderna, Sjustjärnorna, stjärnhop i stjärnbilden Oxen
Plentifanes, grekisk lantbruksförfattare nämnd
även hos Varro och Plinius
Pluto, en av benämningarna på underjordens
härskare
Pollentia, stad i Ligurien, nu Polenza
Pollio, Gaius Asinius, ca 75 f. Kr. – 4 e. Kr., berömd romersk talare, politiker och advokat
Polykleitos från Argos, 400-talet f. Kr., grekisk
skulptör
Pompeiana, slag av vin, uppkallat efter person eller
ort PompeiPompeji, stad i Campanien nära Vesuvius, förstörd vid utbrottet 79 e. Kr.
Pontus, namn på Svarta havet, övertaget från grekiskan
Posia, slag av olivträd. Namnets betydelse är
okänd
Praecocia, slag av päron, ”det som mognar tidigt”
Praxiteles, 300-talet f. Kr., dominerande bildhuggare i Athen
Precia, slag av vin. Namnet har beröring med pretium, ”högt värde”
Priapus, fruktbarhetsgud
Procyon, den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden
Lilla Hunden
Prometheus, titan, som skänkte människorna
elden
Proserpina, underjordens härskarinna
Protogenes från Karien, 300-talet f. Kr., grekisk
målare och bildhuggare
Psithia, slag av grekiskt vin, nämnt även av Vergilius och Plinius
Pupinia, ofruktbar del av landskapet Latium
Purpurea, slag av päron, ”det purpurröda”
Pusula, dialektalt namn på rosfeber
Pyrois, namn på planeten Mars
Pyrrhus, kung i Epirus 306–272 f. Kr., invaderade
Italien 280 f. Kr. Vann med stora egna förluster vissa framgångar som stöd åt grekiska städer mot romarna
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Pythagoras, 570–497 f. Kr. (dateringen osäker),
grekisk filosof
Quinquatrusfesten, fest till Minervas ära den
19–23 mars
Rabucula, slag av vin, ”det lilla grågula (ravus)”
Radius / Radiolus, slag av olivträd, ”staven”, efter
frukternas avlånga form
Rasis, en rå tjära
Regia, slag av olivträd eller päron, ”det kungliga”
Reningsfest, feriae denicales, högtid till minnet av
de döda
Rhaetica, slag av vinranka, ”den från Retien”, en
provins nära Alperna
Rhodia, slag av vin eller fikon, ”det från Rhodos”
Rifaea, bergskedja i Skytien, den kända världens
nordgräns
Ristning, scarificium, metod för ympning av träd
(5,11,9)
Romulus, Roms mytiske grundläggare och förste
konung
Rosfeber, sacer ignis, sammanfattande benämning
för infektioner med rodnad. Benämns även
erysipelas
Rubellana, slag av vin, ”det rodnande”
Rubigo, romersk gudinna förknippad med rost på
spannmål
Rumpotinum, galliskt namn för en vinplantering
med levande träd som stöd
Röjhacka, rastrum, ligo, fyr- eller sexkloig tung
hacka
Saba, stad i Arabien
Sabatinersjön, Lago di Bracciano, ca 50 km nordväst om Rom
Sabiner, folkstam i Italien. Roms närmaste grannar, bosatta omedelbart norr om Latium Sarra, annat namn för staden Tyros i Fenikien
Samera, teknisk term för almfrö
Saserna, far och son, 100-talet f. Kr., Se även Personregistret
Saturnus, romarnas benämning på Kronos, en av
de grekiska urgudarna
Scaevola, Quintus Mucius, omkr. 100 f. Kr., betydande jurist i Rom
Scaudiana, slag av äpple, uppkallat efter en person
Scaudius
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Scirpicula, slag av vinranka, ”den som liknar säv
(scirpus)”
Scrofa, se Tremelius Scrofa
Sebetus, liten flod nära Neapel
Seneca, 4 f. Kr. – 65 e. Kr., stoisk filosof och författare, kejsar Neros lärare
Sergia, slag av olivträd, uppkallat efter den som
införde det i Italien
Sergius Orata, Gaius, omkr. 100 f. Kr., romare vars
andra namn anknyter till fisken aurata, guldfisk
Sestertie, myntenhet för beräkningar, 2,5 as eller
¼ av en denar
Sicca, stad i Numidien
Sicinia familia, släkt i Alba, berömd för trillingfödslar
Signia, stad i Latium
Signina, slag av päron, uppkallat efter staden Signia
Signinskt murverk, opus Signinum, teknik att gjuta
ett cementgolv med inlagda stenar och överst
ett lager krossade tegelstenar som stampades
in i den våta cementen
Sikuler , folkslag på östra Sicilien
Siler, gränsflod mellan Kampanien och Lucanien
Silverglans, spuma argenti, oxid av ett antal vita
metaller, däribland bly, använd vid behandling av sår
Silvinus, Publius, granne till Columella och pådrivande vid författandet av De re rustica
Sjukullarsfesten, helgdag i december före vinter
solståndet
Sirius, stjärna i stjärnbilden Stora Hunden
Sjustjärnorna, se Plejaderna
Skorpionen, Scorpius, stjärnbild i djurkretsen
Skydd, praesidiarius, liten grenstump som lämnats
vid beskärning (4,21,3)
Skyros, ö i Egeiska havet
Skytien, Svarta havets norra kust
Skytten, Sagittarius, stjärnbild i djurkretsen
Slör, hudflikar på huvudet av hönsfåglar
Sofortia, slag av grekiskt vin
Spionia, slag av vin med oförklarat namn
Spärrfålla, kraftigt byggd spilta där djur kan fixeras för veterinärmedicinska ingrepp (6,19,1)
Spöknippe, fasces, hederstecken som bars framför
innehavare av högre ämbeten i Rom
Stabiae, ort i Kampanien nära Pompeji
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Stefanitae, slag av vin, ”kransrankan”, då dess blad
liksom omger klasen (Plinius 14,42)
Stenbocken, Capricornus, stjärnbild i djurkretsen
Stolo, Gaius Licinius, auktoritet inom romerskt
lantbruk, samtida med Varro. Se även Person
registret
Stora Hunden, Canis maior, stjärnbild på södra
stjärnhimlen. Innehåller bl. a. stjärnan Sirius,
”Hundstjärnan”
Stork, ciconia, mätverktyg (3,13,11)
Strutia, slag av äpple, ”sparväpplet” (grek. strouthos,
”sparv”)
Strykträ, mergae, löst hopfogade trästycken mellan
vilka sädesaxen repades av från stråna
Styx, gränsfloden till dödsriket
Superba, slag av päron, ”det överlägsna”
Svartjord, solum pullum, lucker och mörk jord
Syrica, slag av äpple eller annan frukt, ”det syriska”
Sättgaffel, pastinum, tvåkloig planteringspinne mellan vars klor sticklingen sattes för att tryckas ner i
jorden. Genom en betydelseskridning har särskilt
verbet pastinare kommit att användas om olika
slag av grävning för att underhålla en plantering
Tages, gosse i den etruskiska mytologin, som lärde
ut spådomskonsten
Tanagra, stad i Boiotien
Tarchon, etruskisk hövding, förekommande i Eneiden
Tarentina, slag av päron, uppkallat efter staden Tarentum
Tartessos, flod på Iberiska halvön nära Gades
Tempe, dalgång i Thessalien
Thasia, slag av grekiskt vin, ”det från Thasos”
Thasos, ö i norra Egeiska havet öster om Chalkidike
Thaumas, son till Neptunus och Terra, Jorden
Thebe, stad i Boiotien
Theofilos, grekisk lantbruksförfattare nämnd även
hos Varro och Plinius
Theofrastos från Efesos, 371–287 f. Kr., peripatetisk
filosof
Thessalien, landskap i Grekland
Thetis, havsgudinna, mor till Achilles
Tibur, gammal sabinsk stad strax öster om Rom
Tiburna, slag av fikon, ”det från Tibur”
Tistelstång, stång mellan parspända dragdjur och
vagn

Titan, gudom tillhörande den äldsta generationen
gudar, särskilt solguden (10,311)
Tjuv, focaneus, skott på olämpligt ställe på vinrankan (4,24,10)
Tmolos, bergstrakt i Lydien
Travertin, finkornig kalksten
Trebellius, Marcus, vän till Columella, för övrigt
obekant
Tremelius Scrofa, född ca 100 f. Kr., romersk politiker och författare av en skrift om lantbruk. Se
även Personregistret
Tribun, folktribun, ämbetsman i republiken Rom
med vidsträckt makt som folkets talesman mot
den styrande överklassen
Tripedanea, slag av vin, ”det som är tre fot lång”
Triptolemos, mytisk grundare av åkerbruket
Tudicula, ”liten hammare”, maskin för att sönderdela oliver
Turnus, mytisk stamhövding i Latium
Turraniana, slag av päron, uppkallat efter Varros
samtida D. Turranius Niger
Tvillingarna, Gemini, stjärnbild i djurkretsen
Unciaria, slag av vin, ”det som väger ett uns”, alltså
varje druva ca 27 g
Vakt, custos, liten grenstump som lämnats vid beskärning (4,21,3)
Valfisken, Cetus, stjärnbild belägen strax söder om
himmelsekvatorn
Varia, slag av vin, ”det skiftande”. Annat namn för
Heluola
Varro, Marcus Terentius, 116–27 f. Kr., romersk polyhistor och författare. Se även Personregistret
Vattenskott, pampinus, kraftigt växande årsskott
utan blomanlag första året
Vattumannen, Aquarius, stjärnbild i djurkretsen
Velinersjön, Lago di Piedi di Luco, i Umbrien
Vennucula, slag av vin. Namnets härledning är
okänd
Vennuculum [far], sort av emmervete. Namnets härledning är okänd
Veneria, slag av päron, uppkallat efter kärleksgudinnan Venus
Venus, romarnas namn på Afrodite, kärleksgudinnan
Vergilius Maro, Publius, 70 – 19 f. Kr., romersk
skald. Se även Personregistret
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Vesuvius, vulkan i Kampanien
Vingård som stöds av träd, arbustum, vingård där
levande träd utgör stöd till vinstockarna (5,6–
7)
Vingårdsmannen, Vindemiator, stjärna i stjärnbilden Jungfrun
Visulla, slag av vin. Namnets etymologi oklar, antagligen dialektal
Volema, slag av päron. Namnet lär betyda ”det som
fyller en hand (vola)
Volsiniersjön, Lago di Bolsano, nordväst om Rom
Volusius Saturninus, Luciius, konsul 3 e. Kr., död
56 e. Kr.
Vortumnus, årstidsväxlingens gud
Vulcanus, romersk gud identifierad med grekernas
Hefaistos
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Vulcanus-festen, högtid till guden Vulcanus’ ära 23
augusti
Vågen, Libra, stjärnbild i djurkretsen
Väduren, Aries, stjärnbild i djurkretsen
Xenofon, ca 426 – 350 f. Kr., athensk filosof och författare, elev till Sokrates
Åttadagarsvecka, nundinae, system med dagar för
marknader och andra sammankomster var åttonde dag. På dessa dagar låg lantbruksarbetet
nere. På grund av romarnas sätt att räkna betecknade de dessa dagar som ”var nionde”
Örnen, Aquila, stjärnbild belägen på himmelsekvatorn

Växtregister
arter och växtnamn
i Columellas De re rustica libri XII
med kommentarer

INLEDNING
I Columellas verk De re rustica förekommer i
storleksordningen 280 olika namn på växter
(och växtdelar). De flesta namnen utgörs av
en-ordsnamn (”asparagus”). Fler-ordsnamn
förekommer dock frekvent. Det gäller då
företrädesvis geografiska bestämningar,
ofta härkomster, till huvudordet (”radix Syriaca”), men även bestämningar av färg eller
form (”helleborus alba”) eller av en växtplats
(”pastinaca agrestis”).
Antalet namn kan dock inte direkt, och
inte heller enkelt, översättas till hur många
olika slags växter som arbetet rymmer eller
behandlar. Dels förekommer flera (nästan)
synonyma namn (”satureia” och ”cunela”),
det vill säga samma växt (art) kan förekomma under flera olika namn. Dels kan flera
olika växtslag dölja sig bakom samma namn
(”apium”, ”casia”), det vill säga samma namn
kan beroende på kontexten syfta på olika
växtslag. Till detta kommer att gränsen för
beteckningen, namnet, inte självklart ligger
på artnivå. Namnsättningen hos Columella,
liksom hos de antika jordbruks-, trädgårdsoch botaniska författarna i övrigt, har i första hand en praktisk utgångspunkt, inte en
modern taxonomisk. Skilda arter, ja till och
med släkten, med ett likartat utseende och
funktion kan slås samman i ett namn (”apiastrum”, ”iris”, ”samsuca”). Å andra sidan
kan utseendemässigt väl definierade slag
inom samma art ges skilda namn (kål, fikon,
vin).

Avslutningsvis vet vi faktiskt inte heller
alltid vilka levande växter som namnen de
facto betecknar i texterna. Vad döljer det
sig för några levande växter bakom namnen
”consiligo”, ”hyacinthus” och ”viola”, egentligen? Tolkningsarbetet har pågått i närmare tvåtusen år, auktoriteterna är inte alltid
överens, och arbetet med att tolka växtnamnen i de antika källorna pågår fortfarande.
Det är hur som helst en ansenlig mängd
av namn och växter som förekommer i Columellas verk. I princip skulle nästan samtliga
namn kunna vara föremål för egna större eller mindre utläggningar på grund av deras
respektive betydelser från äldsta odlingstid
och fram genom årtusendena i Europas historia. Varje växtnamns tolkningshistoria
skulle kunna utredas, tidigare auktoriteter
refereras och den avslutande tolkningen stå
fram med ett antal beläggande och diskuterande referenser, jämför Margaret R. Mezzabottas utläggning av ”ulpicum” (Mezza
botta 2000). På motsvarande sätt skulle
varje levande kulturväxt kunna avhandlas.
Föreliggande register utgör en slags praktisk mellanväg. Alla förhållandevis enkelt
och samstämt tolkade växtnamn/växter i
det väl kända och behandlade antika sortimentet av kulturväxter kommenteras inte
här, eller blott översiktligt. Mer svårtolkade
växtnamn/växter ges istället ett något större
utrymme i noterna. Avvägningen har varit
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svår. Flera välkända kulturväxter under antiken behandlas också vidare i denna utgåvas trädgårdskapitel.
Det finns åtskilliga utgåvor och bearbetningar med kommentarer av Columella. En
genomgång av alla, eller de flesta, av dessa
med syfte att lista och diskutera växtnamnens tolkning ligger långt utanför detta arbetes ramar. Flera av de senaste trettio årens
Columella-utgåvor har dock konsulterats.
Den välkända och klassiska engelska utgåvan i tre volymer i The Loeb classical library, On agriculture, Lucius Junius Moderatus
Columella, with a recension of the text and
an English translation by Harrison Boyd
Ash, E.S. Forster och Edvard H. Heffner
(1941–1955) har dock spelat en underordnad
roll. Den har några år på nacken.
	Bland utgåvorna har tolkningen av växtnamnen inte mer än lysande undantagsvis
varit mer framträdande eller prioriterad.
I den italienska utgåvan från 1977, L’arte
dell’agricolora e libro sugli alberi, Torino, utgiven av förlaget Einaudi (översättning av
Rosa Calzecchi Onesti, introduktion och
noter av Carlo Carena) är växtnamnen/växterna inte fullständigt utredda. Uppgifter
om olika växter förekommer i noter, men de
är fragmentariska och blott vissa namn har
tolkats vetenskapligt. De som å andra sidan
beaktats och tolkats framstår som mer djuplodande och initierade. Ingen (fullständig)
växtlista eller något växtregister föreligger.
Utgåvan är vackert illustrerad med 12 akvarellerade träsnitt av lika många växter ur
Leonhart Fuchs örtabok från 1542. Dessa
har alla tolkats som förekommande hos Columella i De re rustica.
Den tyska utgåvan i tre volymer, Zwölf
Bücher über Landwirtschaft. Buch eines Unbekannten über Baumzüchtung (1981–83), i Will
Richters översättning och med ett namnoch ortregister av Rolf Heine, har ett rent
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språkligt (alternativa läsningar) fotnotsy
stem i anslutning till texten. Fylligare kommentarer ges istället i ”Erläuterungen” (kapitelslutnoter), vilka inkluderar både växter
och växtnamn, men i en ojämn och förhållandevis sparsmakad vetenskaplig tolkning.
Beträffande växtmaterialet gäller det även
det hundrasidiga efterordet.
Till störst hjälp har de hittills utgivna volymerna (3 [1993], 9 [2001], 10 [1969] och 12
[1988]) i den franska utgåvan från 2002 varit,
Columelle, De l’agriculture. Översättning, redigering och kommentarer vilar här på flera
och skilda franska auktoriteter för de olika
böckerna: bok 3 och bok 9 av Jean-Christian Dumont, bok 10 av E. De Saint-Denis
och bok 12 av Jaques André. Alla volymerna
har två parallella notsystem, ett beträffande editering och läsning, och ett för realia.
Dessa ligger som parallella fotnotsysten för
böckerna 3, 9 och 12, medan bok 10 samlar
de innehållsmässiga kommentarerna som
slutnoter. Notsystemet kompliceras också
av att de realianoter (i böckerna 3, 9 och 12)
som inte får plats invid brödtexten fortsätter
som kapitelindelade slutnoter.
Principerna för kultur- och trädgårdsväxternas behandling skiljer sig dock åt i
de olika volymerna. Inget sammanfattande växtregister förekommer för de hittills
utgivna böckerna. I bok 9 finns ett enkelt
latinskt hänvisningsregister, ”Index plantarum”. Till utomordentlig hjälp har dock
volymerna med böckerna 10 och 12 varit.
Bakom tolkningen och identifikationen av
växtmaterialet återfinns i olika grad Jaques
André. Kommentardelen i bok 10 behandlar
växtnamnen utförligt, men blott mer undantagsvis tolkas de till (aktuella) vetenskapliga
namn. I bok 12, där André själv svarat för
editering, översättning och kommentarer
återfinns också ett fyrasidigt fullständigt
”Index plantarum”, vilket tar upp hela 98 latinska växtnamn i Columellas tolfte bok.
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Växtregistret har disponerats i fyra kolumner: a) aktuellt¨tolkat svenskt namn (d.v.s.
det/de som också företrädesvis förekommer
i översättningen), b) aktuellt tolkat/tolkade
vetenskapligt namn, c) Columellas latinska
namn och d) redovisning av de ställen i översättningen, där respektive namn förekommer hos Columella. Till detta kommer en
löpande tolkningskommentar i noter.
	I växtregistret, liksom i hela översättningen av Columellas lantbrukstraktat, använder vi oftast begreppet slag (jfr växtslag,
trädslag), om den taxonomiska nivån (t.ex.
släkte, art, underart, varietet, form) skulle
vara oklar. Det gäller för såväl växter som
djur. Vi har konsekvent undvikit begreppet
sort, vilket för många signalerar ett mycket
yngre och först från sekelskiftet runt 1900
mer utbrett synsätt, då innefattande en
medveten vegetativ förökning (kloning)
för att erhålla genetiskt konstanta sorter
(SAOB, ”sort”). Begreppet slag motsvarar
ungefärligen den modernt använda latinska
termen taxon (plur. taxa). Taxa är en term
som används när man vill tala om en systematisk grupp utan att vilja behöva ange
namn eller specificera dess ingående enheters respektive systematiska rang. Taxa kan
t.ex. vara familjer, släkten, arter, underarter,
varieteter, former, hybrider eller sorter. Ett
naturområde kan exempelvis efter en växtinventering sägas innehålla 350 olika taxa,
det vill säga lika många namnsatta växtslag
på olika taxonomiska nivåer, varav de flesta
dock utgörs av arter (Lundquist 2005, s. 33).
Arbetet har framförallt bedrivits utifrån
de tidigare och ovan genomgångna kommenterade utgåvorna av Columella på andra
språk, liksom utifrån den ämnesspecifika litteraturen rörande antikens växtmaterial och
trädgård. Något har inhämtats från Columellas samtida. Ytterligare annat har tagits
ur den egna fataburen, framförallt erfarenheter rörande det historiska växtmateria-

let i allmänhet och dess namnproblematik.
De konsulterade källorna och litteraturen återfinns efter registret. Några arbeten
bör dock framhållas speciellt.
Jacques Andrés Les noms de plantes dans
la Rome antique (1985) utgör i sig en klassiker
i fråga om tolkningen av den romerska antikens växtnamn. Denna baserar sig i sin tur
på flera tidigare arbeten av André (varav de
viktigaste listas hos Mezzabotta 2000, s. 230,
not 3).
	Beträffande den Gamla världens kultur
växter intar Daniel Zohary och Maria Hopfs
lättillgängliga, men faktaspäckade och uppdaterade sammanställning, Domestication of
Plants in the Old World. The origin and spread
of cultivated plants in West Asia, Europe and
the Nile Valley (2000) en särställning.
	En framträdande plats har också professor emerita Wilhelmina Feemster Jashemskis (f. 1910) många arkeobotaniska arbeten
rörande Pompeji och antikens växtmaterial
givits. Växtkatalogen i det med Frederik G.
Meyer senast redigerade sammanfattande arbetet The Natural History of Pompeii
(2002) lägger en stabil grund av evidens av
andra slag än namn. Det sammanställer och
dokumenterar belägg för 184 olika växtslag.
En sammanfattande tolkad och vunnen
kunskap förmedlas här genom väggmålningar, mosaiker, utgrävningar, pollenanalyser och växtmakrofossil, och jämförs med
de samtida växtnamnen i arbeten av andra
antika författare.
Majorie Blameys och Christopher GreyWilsons medelhavsflora, Wild Flowers of the
Mediterranean (2004), har löpande påmint
om att det faktiskt handlar om levande växter bakom alla namn och också visat hur de
ser ut. Många andra verk skulle förtjäna att
nämnas här. Att de inte gör det blir en påminnelse om detta arbetes begränsningar.
Flera viktiga referenser återfinns dock under ”Källor och litteratur” nedan.

VÄXTREGISTEr

Aktuellt
svenskt namn

Aktuellt
vetenskapligt namn

Columellas
växtnamn

Belägg hos
Columella

’afodill’, ffa. grenig
afodill
akantus, se mjukakantus
al
alexanderloka

Asphodelus sp.1 ffa.
A. aestivus

asphodelus

9,4,4

Alnus sp.2
Smyrnium olusatrum3

alnus
holus atrum

10,250
8,14,2; 9,4,5; 11,3,18+36;
12,7,1+4;12,58,1
10,123
3,8,4; 10,173

holus pullum4
murra5
alfalfa, se blålusern
alm

Ulmus spp.6

ulmus

alruna

Mandragora officinarum7

mandragora

1. Av kontexten klart tolkad som en afodill. En
handfull arter är inhemska i Medelhavsområdet. Systematiken är dock komplicerad.
Namnet ”asphodelus” under antiken, liksom
dess uttolkning, är också ytterligt komplicerat, jfr Lundquist 2005.
2. Oklart vilken eller vilka alar det konkret
handlar om. Tre arter förekommer naturligt i
Medelhavsområdet (Italien), italiensk al (Alnus cordata), klibbal (A. glutinosa) och gråal
(A. incana), jfr André 1985, s. 10.
3. Alexanderlokan har spelat en stor roll som
grönsak i Medelhavsområdet under antiken,
bl.a. användes rötterna som palsternacka,
André 1985, s. 125. Växten är förhållandevis
okänd i Sverige, men den fanns och diskute-

1,6,21; 4,13,2; 5,6; 5,7,1;
5,11,6; 7,3,21; 7,10,2;
9,13,2; 9,14,16; 10,13;
11,2,13+79
10,20

rades i landet redan under 1600-talet, Lundquist 2007.
4. Namnet poetiskt varierat enligt Richter 1981–
1983, s. 2:489, not 44.
5. Klar tolkning av André 1985, s. 167 och De
Saint-Denis 2002, s. 60, not 172–173.
6. Flera olika alm-arter (Ulmus spp.) är hemmahörande i Medelhavsområdet och kan inkluderas i beteckningen. Det gäller här framförallt lundalm (Ulmus minor) men även vresalm
(U. laevis) (jfr 5,6,2), dock inte den i Sverige allmänt förekommande skogsalmen (U. glabra).
7. Alrunan förekom under antiken i två slag, ett
manligt, ”mas” eller ”masculus”, och ett kvinnligt, ”femina”, vilka getts olika artnamn. Båda
slagen tillhör dock Mandragora officinarum.
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’amarant’

växtregister
Amaranthus sp.8 (möjligen
grekamarant, A. graecizans
eller mållamarant, A.
blitum)

amaranthus

10,175

Prunus armeniaca9
Allium cepa ssp.10
Fraxinus excelsior

armeniaca
cepina Ascalonia
fraxinus

5,10,20; 10,404; 11,2,96
11,3,56f; 12,9,3
5,6,4f; 6,3,6; 6,17,4;
7,3,21; 11,2,13+19+83+92

ask, se även manna-ask
aster, se brittsommaraster
avenbok
azarolhagtorn
backtimjan
balsamblad
basilika
behenträd
bergek
beta, se mangold
bitterkrassing

Carpinus betulus
Crataegus azarolus
Thymus serpyllum
Tanacetum balsamita
Ocimum basilicum
Moringa peregrina12
Quercus petraea13

carpinus
tubur
serpyllum11
balsama
ocimum
palma
robur

5,7,1; 11,2,92
11,2,11+96
6,4,3; 9,4,6; 11,3,39
10,301
5,12,3; 10,319; 11,3,29+34
12,20,5; 12,53,2
4,33,1; 9,4,3

Lepidium latifolium14

lepidium

bittermandel

Prunus dulcis var. amara

nux amara15

[10,124]; 11,3,16+41;
12,8,3
7,13,1

anis, se egyptisk anis
apel, se ’getapel’ och äpple
aprikos
’ascalonialök’
ask

8. ”Amarantos” (grekiska) = ”aldrig vissnande
blomma”. Dagens släkte Amaranthus innehåller 60–70 olika arter. Tolkningen till art
är dock komplicerad. Rävsvans (Amaranthus
caudatus), tolkad av André 1985, s. 13, är den
mest kända arten inom släktet. Denna art är
dock ursprungligt hemmahörande i tropiska
Sydamerika. Idag finns flera arter från Nya
världen naturaliserade i Medelhavsområdet:
A. retroflexus. A. hybridus, A. albus och A.
viridis. Tolkning har också gjorts till en art
i ett närliggande släkte (Celosia) bland amarantväxterna, nämligen till tuppkam (Celosia
cristata), Richter 1981–1983, s. 2:491, not 65.
Denna art är dock ursprungligt hemmahörande i Sydafrika och tropiska Afrika. Arkeologiska belägg saknas hos Jashemski & Meyer
2002. Det kan också handla om helt andra arter, i de grekiskt språkligt nära släktena Helichrysum och Chrysanthemum, släkten som
också levererar våra dagars eterneller.
9. Aprikosen beläggs märkligt nog inte i fynden
från Pompeji, Jashemski & Meyer 2002.

10. De vetenskapliga namnen – gruppindelningen av löken – är relativt nya. För äldre
namn och en kort sammanfattning, se vidare
SKUD.
11.	Backtimjan, men även andra arter i i timjansläktet (Thymus), utgör förstahandsalternativen i tolkningen, jfr André 1985, s. 236.
12.	Behenträdet (Moringa peregrina) är ett förhållandevis okänt träd i familjen pepparrotsträdsväxter (Moringaceae) hemmahörande
i Israel, Egypten-Somalia och på Arabiska
halvön. Ur fröna har utvunnits olja: behenolja, benolja, urmakareolja.
13. Tolkningen enligt André 1985, s. 218. Jfr
Dumont 2002(2001), s. 31, 75, not 53. Vanlig
skogsek (Q. robur) är ett närliggande alternativ, även om denna art vanligen förekommer under namnet ”quercus”. Ett tiotal arter
i släktet Quercus är vanliga i Medelhavsområdet. Plinius definierar sex olika slag. En
tolkning som skiljer sig från ovan föreslås av
Jashemski & Meyer 2002, s. 157.

växtregister
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björnbär

Rubus fruticosus16

rubus

2,2,20; 2,17,1+4; 3,11,5;
4,31,1; 7,3,10; 7,6,1; 10,22;
11,2,19; 12,9,3

björnbär, se även
’buskbjörnbär’
blålusern (alfalfa)

Medicago sativa17

medica

bockhornsklöver

Trigonella foenum-graecum18

faenum Graecum

2,7,1; 2,10,24ff; 2,12,6;
6,38,4; 7,3,19; 7,4,2;
11,2,75
8,14,2; 11,2,71+75;
12,20,2; 12,21,3; 12,28,1;
12,53,2
2,10,33; 2,12,3; 6,10,20;
7,9,6; 11,2, 71+75+99
7,9,6; 12,47,5
6,38,3

siliqua
bok
bolmört

Fagus sylvatica
Hyoscyamus (niger)19

14.	Bitterkrassing (Lepidium latifolium), ”la grande passerage” enligt De Saint-Denis 2002,
s. 63, not 231 och André 2002, s. 136; smörgåskrasse (Lepidium sativum) enligt Richter
1981–1983.
15. André 1985, s. 172–173, redovisar nästan ett
trettiotal olika bestämningar till ”nux”, nöt.
De kan vara geografiska, ståndortsmässiga,
associativa, storleksmässiga m.fl. Beträffande
tolkningen till bittermandel, se även Richter
1981–1983, s. 2:225.
16. Den vanligaste tolkningen av ”rubus” är björnbär, se André 1985, s. 220, men sammanhanget
får alltid avgöra. Björnbär är dock inte bara
björnbär, systematiken är omfattande och
komplicerad. Antalet (små)arter är nästan
oöverskådligt stort (i Sverige anger Mossberg
och Stenberg 2003 ett 100-tal apomiktiska
arter, och presenterar ett 40-tal arter i sektioner, undersektioner och serier). Jashemski
& Meyer 2002, s. 160, uppger att den mycket
variabla buskformade arten Rubus ulmifolius,
arkeobotaniskt belagd från Pompeji, är den
vanligaste och mest aggressiva (ogräs)arten i
Medelhavsfloran.
17. Det förekommer ett stort antal arter i släktet
Medicago i Medelhavsområdet (> 30 st). De

fagus
hyoscyamus

är ganska lika i blommen, men urskiljbara
genom sina frukter. Blålusern är hemmahörande i Västasien, men introducerades tidigt
i Europa, ffa. som foderväxt men även som
grönsak (alfalfa-groddar) och medicinalväxt.
Blålusern introducerades i Sverige på 1600talet och växer idag förvildad på kulturmark
runt om i landet.
18.	Bockhornsklöver härstammar troligen från
sydvästra Asien, odlad sedan stenålderstid som en mindre men användbar baljväxt
i traditionella jordbrukssammanhang i hela
Medelhavsområdet: som krydda, medicinalväxt och även grönsak (groddar), jfr Zohary
& Hopf 2000, s. 122.
19.	Bolmörtssläktet (Hyoscyamus) innehåller ett
drygt 20-tal arter, alla är mycket giftiga och
använda som läkeväxter sedan lång tid tillbaka. Bolmörten (Hyoscyamus niger) introducerades i Skandinavien redan under den
germanska järnåldern. Troligen är det också
denna art som Columella avser. I Medelhavsområdet förekommer bl.a. även den vita
bolmörten, ”hyoscyamus albus” (H. albus) och
den taggiga och glandelhåriga gula bolmörten
(H. aureus), möjliga arter i tolkningen.
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växtregister

bondböna

Vicia faba20

faba

brittsommaraster
’buskbjörnbär’
busklusern

Aster amellus21
Rubus ulmifolius22
Medicago arborea23

amellus
rubus
cytisus

bäralm, se europeisk
bäralm
bärsumak
ceder (cederolja)

Rhus coriaria24
Juniperus oxycedrus25

ros Syriacum
cedrus

Cichorium intybus26

intubum

cikoria
cikoria, se även
sydcikoria

20.	Bondbönan (Vicia faba) är tillsammans med
linsen, ärten och kikärten de viktigaste baljväxterna i den Gamla världens jordbruk.
Ämnet är mycket stort: ursprung, vildväxande föräldraarter, förädling, spridning och
odling. Möjligen döljer sig även någon ytterligare Vicia-art och/eller någon annan baljväxt
bakom något av Columellas ”faba”- namn. Beträffande ursprung, belägg och diskussion, se
Zohary & Hopf 2000, s. 112–116. Inga bondbönor finns redovisade från Pompeji, Jashemski & Meyer 2002.
21.	En handfull olika Aster-arter förekommer i
Medelhavsområdet, till dessa kommer alla
andra aster-lika korgblommiga växter. Brittsommaraster från centrala och södra Europa
är en gängse tolkning.
22. Jfr not ovan under ”björnbär”. Tolkad av Jashemski & Meyer 2002, s. 160.
23.	Busklusernen, en silvergrå ärtbuske upp till
fyra meters höjd, är naturligt förekommande
i Medelhavsområdet och på Kanarieöarna.
Den har spelat en stor roll i lanthushållningen och har ett eget kapitel i bok 5. Sex andra

2,2,13; 2,7; 2,10;
2,11; 2,12,2; 2,13,1f;
2,17,4; 2,19,2; 6,3,5;
6,10,1; 6,24,5; 6,30,1;
7,3,22; 7,4,2; 7,9,9;
7,10,4f; 7,12,10; 8,6,1;
8,11,6; 9,1,6; 10,113;
11,2,10+50+75+80+85;
12,16,3
9,4,4; 9,13,8
7,4,4; 11,3,4f+53
2,10,24; 5,11,15; 5,12;
6,24,5; 7,3,19+22; 7,6,7;
8,4,2; 8,5,2; 9,4,2; 9,5,6

9,13,5; 12,42,3
6,32,1; 7,4,6 (Vergilius);
7,13,2
2,17,1; 9,1,8; 9,4,5; 12,9,3

Medicago-arter har arkeologiskt påträffats i
Pompeji, Jashemski & Meyer 2002, s. 126.
24.	Bärsumaken är hemmahörande i Medelhavsområdet och i sydvästra Asien, där vanligen
kallad sumak. Fröna har använts som krydda
(syrlig) sedan länge; besökarna i Mellanösterns basarer möter den ofta och undrar. Arten utgör också en färgväxt.
25.	Idag betecknar vi den vanligtvis olja som
utvunnits genom en torrdestillation av den
amerikanska en-arten Juniperus virginiana
för cederolja. Jfr not under ”stick-en”.
26. Cikoriasläktet (Cichorium) innehåller i kulturväxtsammanhang (och så hos Columella)
två arter, cikoria (C. intybus) med idag fyra
undergrupper, och sydcikoria (C. endivia)
med två undergrupper, friséesallat (C. endivia
Crispum-Gruppen) och escarolesallat (C. endivia Latifolium-Gruppen). För en sammanfattande genomgång av både den komplicerade taxonomin och nomenklaturen hänvisas
till SKUD. Columella lär vara den ende som
framhållit (den vilda) cikorian som en biväxt,
Dumont 2002 [2001].
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växtregister
citronmeliss

Melissa officinalis

apiastrum27
melisphyllon28

cypress, se äkta cypress
dansk körvel
dill

Anthriscus cerefolium
Anethum graveolens

caerefolium
anethum

djävulsdruva
durumvete

Tamus communis
Triticum durum

dvärgpalm

Chamaerops humilis

dyvelsträck
dårrepe
egyptisk anis
ek

Ferula assa-foetida31
Lolium temulentum32
Pimpinella anisum
Quercus sp.33

9,8,13; 9,9,8
[9,9,8]

10,110; 11,3,14+42
10,120+314; 11,3,14+42;
12,8,3; 12,9,1
thamnus
10,373; 12,7,1f
triticum29
2,6; 2,8; 2,9; 2,11,4;
2,12,1+7; 6,3,3; 6,5,2;
6,30,1; 8,4,1; 8,5,25;
8,8,6; 8,9,2+3; 8,14,8;
11,2,9+74; 12,44,4
palma30
3,1,2;5,5,15; 11,2,90;
12,32,1
laser Syriacum
12,59,5
lolium
8,4,1; 8,5,16; 8,8,6
Anesum Aegyptium 12,15,3; 12,51,2; 12,53,2
quercus
4,26,1; 4,33,5; 5,8,7;
6,3,7; 7,6,1; 7,9,6;
9,1,3+5; 11,2,12+100

ek, se även bergek, korkek,
stenek och turkisk ek
27. Av sammanhanget må förstås en, några eller flera olika biväxter där citronmeliss utgör
en av dessa, kanske den viktigaste. Texten i
9,9,8 skulle kunna lyda ”citronmeliss eller citronmeliss” baserat på de två olika latinska
namnen som förekommer, ”apiastrum” och
”meliphyllon”. Dessa tolkas vanligen båda
till Melissa officinalis. I namnen framhålles
speciellt att det handlar om väldoftande och
nyttiga biväxter. Varken anis, dill eller citronmeliss är för övrigt belagda av Jashemski &
Meyer 2002 i Pompeji.
28. Jfr noten för ”apiastrum”. I namnet framhålles
det speciellt att det handlar om en biväxt.
29. ”Triticum” tolkas till någon av de närstående
arterna Triticum turgidum (engelskt vete) eller
T. durum (durumvete) av André 1985, s. 265.
Tolkningen av Plinius ”triticum” (HN 18.61–
2) görs till durumvete av Jashemski & Meyer
2002, s. 166. Beträffande hela vetekomplexet
och släktet Triticum hänvisas till den omfattande och utförliga redogörelsen i Zohary &
Hopf 2000, s. 19–59, ffa. s. 42–51.
30. ”Palma” har använts om flera olika palmer/
palmarter, om dvärgpalm, dadelpalm och

kanariepalm, men även om behenträdet (Moringa peregrina). André 1985, s. 186, utreder
sju olika kategorier. De flesta (alla?) av textställena hos Columella bör dock handla om
dvärgpalmen, den enda palm som är naturligt
hemmahörande i västra och centrala Medelhavsområdet.
31. Perenn flockblommig ört och medicinalväxt,
tillhörande stinkflokesläktet (Ferula) och ursprungligen hemmahörande i Centralasien,
med en rik och fascinerande kulturhistoria
som krydda, köks- och (folk)medicinalväxt.
32. Förkolnat hö av någon Lolium-art har påträffats i Pompeji, Jashemski & Meyer 2002, s.
123. André 1985, s. 147, håller arten med stöd
hos Plinius för dårrepe. Dårrepe tillskrivs
en medicinsk användning av Plinius, medan
Columella håller växten för att vara ett av de
bästa fodren för duvor.
33. ”Quercus” tolkas i regel som ek/ekar i allmänhet, jfr André 1985, s. 213. Skall någon art
förordas blir det skogsek (Q. robur), jfr även
Jashemski & Meyer 2002, s. 157. En utläggning görs även i Dumont 2002, s. 31, 75, not 53.
Ämnet når lätt utanför detta arbetes ramar.
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emmervete
(möjligen speltvete)

växtregister
Triticum dicoccon (möjligen
T. spelta)

adoreum34
far35

en
(ffa. stick-en och en)
engelskt vete
espartogräs38
europeisk bäralm
fetbladstistel
fetknopp

Juniperus sp.36 (ffa. J. oxy
cedrus och J. communis)
Triticum turgidum37
Lygeum spartum eller
Stipa tenacissima eller
Ampelodesmos mauritanicus
Celtis australis
Euphorbia paralias
Sedum spp.

34. Företrädesvis tolkat till emmervete (Triticum
dicoccon) av André 1985, s. 5. Blott denna art
beläggs av Jashemski & Meyer 2002, s. 165–
167. Emmervetet var ”the cereal of ancient
agricultural populations”. Hos Plinius kallas
emmervetet ”far”, a.a., s. 166. Beträffande hela
vetekomplexet och släktet Triticum hänvisas
till den omfattande och utförliga redogörelsen i Zohary & Hopf 2000, s. 19–59, ffa. s.
42–51. Jfr Swensk-Latinsk ordbok,1875–76, s.
839 (spältvete).
35. Jfr noten till ”adoreum”. André 1985, s. 102
framhåller att ”far” är ett slag av emmervete.
36. Det går av textställena inte att avgöra vilket
eller vilka en-slag som avses. Tolkningen kan
göras till ett, flera eller till släktet i allmänhet.
I Italien förekommer sex olika arter. Richter
1981–1983 tolkar bara till en i allmänhet. Plinius skiljer de två nämnda arterna från varand
ra genom höjden, jfr André 1985, s. 134. Förkolnad ved i Pompeji kunde bara bestämmas
till släkte, Jashemski & Meyer 2002, s. 118.
37.	Entydigt tolkat av André 1985, s. 218. Columella håller ”robus” för ett slag närstående
”triticum”. Beträffande hela vetekomplexet
och släktet Triticum hänvisas till den omfattande och utförliga redogörelsen i Zohary &
Hopf 2000, s. 19–59, ffa. s. 42–51.
38. Tre olika arter bär idag det svenska namnet espartogräs. Lygeum spartum från västra Medel
havsområdet och Stipa tenacissima från sydväs-

iuniperus
robus
spartum
lotus39
lactuca marina
sedum40
digitellum

2,6; 2,8; 2,9; 2,11; 7,12,10;
8,5,17; 9,1,6; 11,2,9;
11,2,74f; 12,58.2
2,6,3; 2,9,3; 2,21,3;
6,10,2; 8,4,1; 8,5,17;
8,11,14; 8,14,10;
11,2,9+75; 12,58,2
6,3,7; 7,9,6
2,6,1
6,12,2f; 6,15,1; 11,2,90,
12,17,2; 12,19,4;
12,46,2+5; 12,52,8
7,9,6
6,15,2
2,9,10; 10,356; 11,3,61+64
12,7,1+5

tra Europa och nordvästra Afrika lär båda ha
införts av kartagerna till Spanien. Det är dessa
två arter som är aktuella enligt André 1985, s.
244. Även gräset Ampelodesmos mauritanicus
är hemmahörande i Medelhavsområdet och
har också kallats espartogräs. Alla tre arterna
har varit aktuella för fiberutvinning och pappersframställning. – För en annan betydelse
av ”spartum”, se under ”spanskginst”.
39. ”Lotus” är ett av de allra mest besvärliga antika växtnamnen att tolka. André 1985, s. 147–
148 redovisar hela nio olika ”lotus”-kategorier,
med eller utan geografiska bestämningar, med
i några fall flera olika alternativ inom kategorin. Här återfinns såväl bäralmen, den indiska lotusen (Nelumbo nucifera) och flera olika
klöverarter i olika släkten. Columella 7,9,6
tolkas till bäralm (Celtis australis) av André,
till lotusbröstbär (Ziziphus lotus) av Richter
1981–1983, s. 2:203. I bok 7 torde det åtminstone vara självklart med en vedartad växt.
40. Namnet ”sedum” har använts på flera släkten
och arter inom familjen fetbladsväxter (Crassulaceae). Taklök (Sempervivum tectorum) är
ett tolkningsalternativ, men hos Columella
lär det handla om en eller flera arter i själva
fetknoppssläktet (Sedum), med flera tiotals
arter i Medelhavsområdet, ffa. S. altissimum,
blekgul fetknopp (S. ochroleucum) och S.
amplexicaule var. tenuifolium. Jfr André 1985,
s. 233.

växtregister
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fikon

Ficus carica41

ficus

1,pf.27; 2,21,3; 3,21,11;
5,10,10ff; 5,11,9ff; 6,3,8;
6,25,1; 7,8,1f; 7,9,8;
8,5,23; 8,10,3; 8,17,13+15;
9,13,4; 9,14, 15; 10,403+
413ff; 11,2,35+56+59+62
+79+101; 12,5,1; 12,14,1;
12,15; 12,16,2; 12,17,1f;
12,47,1

fikon, se även getfikon
fjäderhyacint
’fjällskära’
flaskkurbits

Muscari comosum
Saussurea costus43
Lagenaria siceraria44

bulbus Megaris42
costum
cucurbita

Sambucus nigra

sambucus

10,106
12,20,5
10,234+380;
11,3,17+48+49+50
4,26,1; 12,46,3

Vicia sativa45

vicia

fläder
fläder, se även sommarfläder
fodervicker

2,7,1; 2,10,24+29+33;
2,12,3; 2,13,1;2,17,4+5;
6,3,3; 6,30,5; 7,3,22;
8,4,1; 8,5,2; 8,8,6; 8,14,2;
11,2,50+71+75+80

friséesallat, se sydcikoria

41. Fikonets stora betydelse kan inte nog framhållas. Referenserna i Columella uppgår till
ett 30-tal. Plinius beskriver hela 29 namnsatta
slag. Belägg förekommer arkeologiskt (frön,
förkolnade fikon, ca 1000 st. bara i Herculeanum), på väggmålningar, i mosaiker och i den
samtida litteraturen. För en uppdaterad sammanställning, se Jashemski & Meyer 2002, s.
109–111. Jfr noten till ”getfikon” nedan.
42. Det handlar här om en lök från Megaris
(landskap på det korintiska näset i Grekland). ”Bulbus” med en färgbestämning, geografisk bestämning eller annan bestämning
av förekomst, återfinns i mer än tjugo olika
antika växtnamn, jfr André 1985, s. 40–41.
Användningen här pekar mot den vackra
pärlhyacint-arten, tillika åkerogräset, fjäderhyacint (Muscari comosum). Detta är en av
de både vanligaste och lättast identifierbara
pärlhyacint-arterna. Speciellt i Grekland och

på Kreta har lökarna samlats in, försålts på
marknader och ätits, Blamey & Grey-Williams 2004, s. 482.
43. Saussurea costus är hemmahörande i Himalaya, den tillhör fjällskäresläktet och är närmast släkt med fjällskära (S. alpina). S. costus
är en känd och verksam medicinalväxt.
44. Flaskkurbitsen (kalebassen) är en fascinerande och mångsidigt användbar växt. Ursprungligen är den hemmahörande i Afrika
men spreds och odlades redan i förhistorisk
tid i andra delar av Gamla världen. Som ung
är frukten ätbar (Plinius); som mogen användes den till att förvara vatten och mat i, Jashemski & Meyer 2002, s. 119.
45. Fodervicker förekommer över större delen av
Europa, den odlas som foderväxt, skördas till
hö och sås som gröngödsling. Äldsta belägg är
från neolitisk tid, jfr. Zohary & Hopf 2000, s.
118–119, och Jashemski & Meyer 2002, s. 170.
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fänkål

växtregister
Foeniculum vulgare46

faeniculum
marathum

6,5,2; 12,7; 12,9,1f;
12,15,2f; 12,16,5; 12,19,4;
12,49; 12,50,2+4; 12,51,2
12,35

alaternus
caprificus
ferula48
herba pedicularis

7,6,1
6,6,4; 8,5,23; 11,2,56
10,118
6,30,8

’getapel’
getfikon
’giftig gulrot’
giftriddarsporre
ginst, se spanskginst
gran

Rhamnus alaternus
Ficus carica var. caprificus47
Thapsia garganica
Delphinium staphisagria
Picea abies49

sappinus

12,5,2

granatäpple

Punica granatum50

malus Punica

grekisk oregano (och/eller kungsmynta)

Origanum vulgare ssp. hirtum (och/eller O. vulgare)51

origanum

5,10,15f; 7,5,12;
9,13,5; 10, 242f+297;
11,3,17+42; 12,42,1;
12,46,2ff; 12,47,1+4
9,4,2+6; 9,14,19;
12,8,1; 12,9,3; 12,59,4

46. Fänkålen, ursprungligen hemmahörande
på Azorerna, Madeira, Kanarieöarna, och i
Medelhavsområdet-Pakistan, delas idag in
i sötfänkål (Foeniculum vulgare AzoricumGruppen), odlad som (vanligen) ettårig grönsak på friland, och kryddfänkål (Foeniculum
vulgare Dulce-Gruppen), odlad som krydda,
medicinalväxt och till prydnad. En senkommen prydnad utomhus utgörs idag av bronsfänkålen (Foeniculum vulgare Rödbladiga
Gruppen).
47. Fikonets utvecklingshistoria och befruktning är både mycket spännande och mycket
komplicerad. För en kortfattad och god, men
ändå tillräckligt komplicerad, framställning,
hänvisas till Hylander 1975, s. 89–90. Getfikon har liksom ’ädelt’ fikon uppstått ur det
vilda ’urfikonet’, båda kan betraktas som kulturslag. Getfikonet har bara fungerande hanblommor, ’ädelfikon’ har bara honblommor.
Befruktningen underlättas av att grenar av
getfikon kastas eller sätts upp i ädla fikonträd,
detta kallas kaprifikation, efter namet på getfikonet. Befruktningen är dessutom kopplad
till en pollination av fikonstekeln, Blastophaga psenes, i en svårutredd kombination av tre
omgångar fikon och två–tre stekelgenerationer per säsong. Getfikonen förblir torra och
oätliga, fyllda av larver, utom för getter, därav
namnet. Dagens fikon är partenocarpa, d.v.s.

de sätter fikon som mognar fram utan att vara
befruktade. Jfr noten under ”fikon” ovan.
48.	Bestämningen efter André 1985, s. 103. Richter 1981–1983, s. 2:431 anger bara ”Pfriemenkraut”, en allmän beteckning på släktet Ferula
dit Thapsia garganica tidigare hörde. Svenskt
preliminärt namn efter: http://www.prostatacancer.nu/nyheter-2006.htm
49. ”Sappinus” kan tolkas endera till gran (Picea
abies) eller till ädelgranen silvergran (Abies
alba), jfr André 1985, s. 226–227. Det förstnämnda enligt André 2002, s. 32. Ädelgranar,
släktet Abies, heter (något förvirrande) sapin
på franska idag.
50. Granatäpplet är arkeologiskt belagt sedan
neoliticum och har spelat en mycket stor roll
i Mellanöstern och i hela Medelhavsområdet
som en viktig C-vitaminkälla fram till citrusfrukternas introduktioner. Arten har också
varit en viktig fruktbarhetssymbol. Den har
räknats som en av de sju växter på vilken
den västliga civilisationen vilar. En utförlig framställning med utgångspunkt från
Pompeji finns i Jashemski & Meyer 2002,
s. 152–154, och även i Zohary & Hopf 2000,
s. 170–171.
51. För en diskussion om ytterligare arter i mejramsläktet (Origanum) i de antika texterna,
med geografiska bestämningar, se André
1985, s. 181.
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växtregister
groblad
grå helgonört
gräs

Plantago major
Santolina chamaecyparissus53
Poaceae

plantago52
habrotanum
gramen

grön julros

Helleborus viridis

consiligo54

gullregn, se sydgullregn
gulrot, se ’giftig gulrot’
gurka

Cucumis sativus55

cucumis

10,234+380+389;
11,3,17+48ff

viola luteola

9,4,4; 10,102

gurka, se även sprutgurka
gyllenlack
Erysimum cheiri
hagtorn, se azarolhagtorn och rundhagtorn

6,33,2
6,7,3; 12,35,1
1,6,22; 2,2,8+13+20;
2,16,5; 2,17,5; 4,5,12;
6,10,1; 6,30,5; 8,5,12;
8,15,5; 9,1,5; 10,9+19+
119+284+379+390
6,5,3; 6,14,1; 7,5,14;
7,10,7

hampa

Cannabis sativa

cannabis

hassel

Corylus avellana

auellana
corulus

2,7,1; 2,10,21; 2,12,6;
6,2,3; 8,9,3; 11,2,75;
12,52,8
5,10,14; 12,59,3
7,9,6

havre
helgonört, se grå
helgonört

Avena sativa56

auena

2,10,24+32

52. ”Plantago” syftar på någon art i grobladssläktet, vilket heter Plantago än i dag. André 1985,
s. 202, diskuterar olika bestämningar. I de
flesta fall handlar det om det vanliga grobladet.
53. Tolkad av André 2002, s. 121 (abrotanum), med
en hänvisning till både Plinius och Dioskorides. Abrotanum är idag det gällande artepitetet för åbrodd (Artemisia abrotanum), inte för
helgonört. Beträffande stavningen, se vidare
Bett-Ashworth 1971.
54. André 1985, s. 73, håller med bestämdhet
”consiligo” för en julros, en grön julros (Helleborus viridis), medan andra författare/tolkare
håller den för en fläcklungört (Pulmonaria officinalis), exv. Richter 1981–1983, s. 2:39, 59, 181,
213. Båda arterna utgör medicinalväxter, julrosorna är dock starkt giftiga. Tolkningen till
julros är allmänt klarare då användningen av

”roten” betonas; hos lungörten har bladen/de
ovanjordiska delarna medicinskt spelat störst
roll.
55. Gurkan är inte inhemsk i Medelhavsområdet.
Den härstammar från Himalaya och domesticerades först i Indien. Den var dock välkänd
redan i senantiken av greker och romare. En
kort sammanfattning av gurkans introduktion till Medelhavsområdet återfinns i Zohary & Hopf 2000, s. 195.
56. Det gömmer sig flera arter av havre, både odlade och vilda, hos de antika jordbruksförfattarna. Helt andra namn kan användas på
några av arterna, likaväl som ”auena” med en
bestämning kan syfta på andra (o)gräs. Belägg
för det vildväxande och som ogräs uppträdande skägghavret (Avena barbata) finns arkeobotaniskt från Pompeji, Jashemski & Meyer
2002, s. 93.
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hirs

hirs, se även kolvhirs
hornvallmo, se röd
hornvallmo
’hundrova’ (ffa. röd
hundrova, möjligen även
hundrova och kretahund
rova) eller djävulsdruva
hundrova, se även röd
hundrova
’huvudkyndel’
’huvudkyndel’
’hyacint’ (möjligen krolllilja eller turbanlilja)
’hyacint’ (möjligen en
tidig blåstjärna, annan
blåstjärne-art eller
romersk riddarsporre)62

växtregister
Panicum miliaceum57

milium

2,7,1; 2,9,17+19;
2,10,18; 2,12,4; 2,13,3;
6,3,3; 6,12,4; 6,24,5;
8,4,1;8,5,2; 8,8,6; 8,9,2f;
8,10,5; 8,14,8; 8,15,6;
9,14,9; 11,2,33+72+75

Bryonia sp. (ffa. B. dioica,
möjligen även B. alba och B.
cretica) eller Tamus
communis58

bryonia

10,250

Satureja thymbra59
Satureja thymbra och/eller
Thymbra capitata60
möjligen Lilium martagon
eller L. chalcedonicum
möjligen Scilla bifolia, S.
hyacinthoides eller Consolida
(Delphinium) ajacis

cunela transmarina
thymbra

11,3,39
9,4,2+6; 9,14,10+19;
10,233
10,305

57. Oproblematisk i bestämningen. Ett av de
allra härdigaste sädesslagen, introducerat i
Norden redan under den varma bronsåldern.
Härkomst och odlingshistoria hos Zohary &
Hopf 2000, s. 83–86, romerska arkeologiska
belägg, väggmålningar och litterära referenser hos Jashemski & Meyer 2002, s. 137.
58. Av sammanhanget framgår att Columella
beskriver en ganska aggressiv klätterväxt.
Det mest näraliggande alternativet utgörs av
någon av arterna av hundrova (Bryonia sp.);
förstahandsalternativet hos André 1985, s. 39
är också röd hundrova (Bryonia dioica). Hos
Plinius kallas denna ”bryonia alba” och det
engelska namnet idag är White bryony. ”Bryonia nigra” tolkas hos Plinius till djävulsdruva (Tamus communis) vilken på engelska
idag heter Black Bryony. Det finns således ett
namnsläktskap mellan de båda tuffa klätter
växterna som sträcker utöver det nära botaniska släktskapet och utöver både släkten
och familjer. Richter 1981–1983, s. 2:493, not
87, tolkar till den senare.

hyacinthus ferrugineus61
hyacinthus

9,4,4; 10,100+[174]

59. Tolkning enligt André 1985, s. 81, till någon
grekisk art av kyndel (Satureja sp.), företrädesvis den angivna. Någon annan botaniskt
närstående kransblommig art (familjen Lamiaceae) kan säkerligen också komma ifråga.
60. Tolkning enligt André 2002, s. 138. Några (eller flera) andra botaniskt närstående, aromatiska och kryddstarka kransblommiga växter
(familjen Lamiaceae) kan också komma ifråga; samtliga är goda och viktiga biväxter.
61. ”Hyacinthus ferrugineus” kan översättas med
”de rostfärgade hyacinterna”. Bestämningen
är inte noterad av och kommenteras inte heller av André 1985, 126–127. Det gör emellertid
Anders Jahan Retzius utförligt, utifrån Vergilius omnämnande i Eklogen, han håller då
denna för en krollilja eller turbanlilja, Retzius
1809, s. 57.
62. Växtnamnet ”hyacinthus” kunde under antiken användas för att beteckna flera helt olika
arter. Ofta är det omöjligt eller mycket svårt
att med säkerhet uttala sig om vilken som
avses vid varje textställe, speciellt om inte

1 411 2

växtregister
hyacint, se även fjäderhyacint
idegran
iris, företrädesvis violrotsiris, tyskiris eller
silveriris
iris, (irisjordstam från
Grekland), arter jfr ovan
iris, se även tyskiris
isop
(italienskt) rör

Taxus baccata
Iris spp. företrädesvis Iris
germanica ’Florentina’,
I. germanica och I. pallida
Iris spp. arter jfr ovan

taxus
iris

9,4,3; 10,18
12,20,2; 12,27,1; 12,28,1

iris Graeca

12,53,2

Hyssopus officinalis

hysopum63

Arundo (donax)

calamus64

6,10,1; 6,25,1; 7,5,22;
12,35
2,2,20; 3,15,1f; 4,4,1;
4,29,8f; 4,32,4; 5,4,1;
5,11,5; 8,11,3
1,pf.28; 4,12,1; 4,13,1f;
4,16,4; 4,17,1f; 4,26,2;
4,32; 4,33,2; 5,4,1;
5,5,8+15f; 5,10,21; 6,7,3;
6,18,1; 7,7,2; 7,9,7; 8,11,6;
9,8,9; 11,3,35+58+63;
12,7,4; 12,14,1; 12,15,5;
12,42,2; 12,49,3f

harundo65

kontexten pekar mot något speciellt växtslag
eller om det inte förekommer någon kompletterande botanisk precisering: färg, växtplats, användning. Flera utläggningar om
detta ämne föreligger också, jfr André 1985,
s. 126–127. Bland alla framförda förslag skiljer
André ut tidig blåstjärna (Scilla bifolia), Scilla
hyacinthoides och romersk riddarsporre (Consolida ajacis). Klart är att det inte lär handla
om den vanliga hyacinten (Hyacinthus orientalis), denna introducerades först i tidigmodern tid i Europa. En längre utläggning förekommer även hos Retzius 1809, s. 56–58. En
art som här förs fram är den småblommiga
sabelliljan (Gladiolus communis). Legenderna
om både Ajax och Hyacinthus traderas av såväl Retzius, Richter 1981–1983, s. 2:491, not 64
och De Saint-Denis 2002, s. 61, not 174–175.
Jfr vidare Lundquist 2005, ffa. kapitel 2. – De
tre textställena innehållande ”hyacinthus”
hos Columella kan syfta på en, två eller tre
olika växter. En ytterligare behandling för
långt utanför detta arbetes ramar.
63. Tolkad till isop av André 2002, s. 121. Tolkningen framstår som självklar för oss, då namnet

”hysopum” idag utgör släktnamn, Hyssopus,
för isop. I Grekland och Orienten användes
dock namnet för en art i svanskyndel-släktet
(Micromeria graeca), och i Syrien för en mejram-art (Origanum maru), André 1985, s. 129.
64. De flesta tolkningarna pekar mot Medelhavsområdets största och bambulika gräs,
det italienska röret (Arundo donax) som kan
bli upp mot 6 m, men även mot Arundo pliniana. Äldre svenska namn på arten handlar
om ”vass”: italiensk vass, jättevass, medelhavsvass. Betydligt mer modest i storlek är gräset
rörflen (Phalaris arundinacea) som också ingår
i tolkningarna, jfr André 1985, s. 44–45.
65. De flesta tolkningarna av ”harundo” pekar
mot släktet Arundo (arundosläktet) och italienskt rör (Arundo donax), ”Rör/vass av större storlek” menar André 1985, s. 116. André
2002 avstår dock från att lämna en tolkning i
sitt ”Index plantarum” för bok 12. De tre latinska växt(material)benämningarna ”calamus”,
”canna” och ”(h)arundo” hos Columella överlappar varandra mer eller mindre. En närmare tolkning av varje textställe ligger utanför
detta arbetes ramar.

1 412 2
johannesbröd
jordmandel
jujuber, se kinesisk jujuber
julros

växtregister
Ceratonia siliqua66
Cyperus esculentus67

siliqua Graeca
cyperum

5,10,20; 7,9,6
12,20,5

Helleborus sp.68

helleborus
veratrum69

10,17
6,32,2; 6,38,3; 7,13,2

julros, se även grön julros
jättestinkfloka
Ferula communis70

ferula

kalmus
kamelgräs

calamus
schoenum

5,10,14; 6,26,1; 7,10,3;
9,6,1; 10,21; 11,2,90;
11,3,53; 12,7,1+4f
12,20,5; 12,53,2
12,20,2+5; 12,28,1;
12,53,2
6,4,1; 6,30,10; 10,118;
11,3,17+54; 12,7,1+5

kapris

Acorus calamus
Cymbopogon
schoenanthus71
Capparis spinosa

66. Johannesbröd är ett förhållandevis okänt
växtslag för de flesta idag. Det är samtidigt
fyllt med kulturhistoria. Det svenska namnet
lär gå tillbaka på att trädets fröskidor blev
Johannes Döparens föda i halvöknen. Arten
är arkeologiskt belagd i Levanten innan människans åkerbruk startade. Den är upptagen
som både människo- och djurföda i de tidiga
judiska skrifterna; arten ympades med slag
som gav stora och mer välsmakande skidor.
Den arkeologiska historien berättas väl i Zohary & Hopf 2000, s. 183–184. En kort och
innehållsrisk kulturhistorisk skiss ges i Jashemski & Meyer 2002, s. 89–100, bl.a. med
en välkänd bild på förkolnade fröskidor från
Pompeji.
67. Jfr André 2002, s. 135. Det franska namnet är
Souchet. Även tropiskt och subtropiskt nötag
(C. rotundus) diskuteras som ett alternativ.
68. Namnet ”helleborus”, utan bestämning, betecknar vanligen och generellt någon art i
julrossläktet (Helleborus). De latinska växtnamnen ”helleborus” och ”veratrum” är liksom tvinnade i varandra och betecknar i olika
kontexter och med olika bestämningar arter
inom både de nuvarande släktena Helleborus
(julrossläktet) och Veratrum (nysrotssläktet).
Se vidare André 1985, s. 94, 269, de Saint-Denis 2002, s. 51, samt den pågående utredningen i Hall 2008.
69. Jfr ”helleborus” ovan. Utan bestämning, menar André 1985, s. 269, betecknar ”veratrum”

capparis

vanligen någon art av julros i julrossläktet
(Helleborus), ffa. julros (H. niger), stor doftjulros (H. cyclophyllus) och turkisk julrus (H.
orientalis). Andra tolkningar görs då namnet
förekommer med bestämningar, bl.a. till vit
nysrot (Veratrum album) men även till strandbeta (Beta vulgaris ssp. maritima). Tolkningarna hos Columella är konsekventa men dock
osäkra.
70. Jättestinkfloka (Ferula communis) levererade
genom sina torkade stjälkar en slags ’rotting’
till grekiska skollärare som slog eleverna på
fingrarna. Stinkflokesläktet (släktet Ferula) består av ca 170 olika arter spridda från
Medelhavsområdet till Centralasien. Självklart kan flera andra arter än F. communis
ingå i Columellas beteckningar, liksom arter
ur det närstående släktet Thapsia. André 1985,
s. 103, redovisar speciellt F. gummosa, F. galbanifera (F. ferulago) och F. tingitana, arter som
delvis även förekommer under andra latinska
namn.
71. Kamelgräset torde vara okänt för de flesta
svenskar. Det kommer från norra Afrika och
Arabiska halvön, och användes tidigare inom
kosmetiken. Mer bekanta är andra arter inom
citrongrässläktet (Cymbopogon), ffa. det vanliga citrongräset (C. citratus).
72. André 1985, s. 138, anger åtta olika tolkningskategorier för ”lappa” i de romerska texerna.
Den minsta gemensamma nämnaren utgörs
av frukter som häftar fast. Den vanligaste

växtregister

1 413 2

kardborre
(ffa. stor kardborre)
kardborre,
se även stor kardborre
kardemumma
kardon
kassiakanel
kastanj, se äkta kastanj
keltisk vänderot
kikärt

Arctium sp. (ffa. A. lappa)

lappa72

7,3,9 (Vergilius)

Elettaria cardamomum
Cynara cardunculus73
Cinnamomum cassia74

amomum
cinara
casia

12,20,5
10,235; 11,3,14+28
12,20,5

Valeriana celtica75
Cicer arietinum76

nardum Gallicum
cicer
cicer punicum77

12,20,5
2,7,1f; 2,10,19]; 2,12,5;
2,13,3; 11,2,75
2,10,20; 9,1,8

kinesisk jujuber
klöver, ffa. rödklöver

Ziziphus jujuba
Trifolium spp. ffa.
T. pratense79

zizyphus
trifolium

9,4,3+6
2,2,20; 6,17,2; 8,14,2

Setaria italica80

panicum

2,7,1; 2,9,17+19; 2,10,18;
2,12,4; 2,13,3; 8,4,1;
8,15,6; 11,2,33+72+75

klöver, se även bockhornsklöver och rödklöver
kolvhirs

78

tolkningen utgörs av någon kardborre-art,
såsom det också uttrycks i Vergilius-översättningen, troligtvis stor kardborre (A. lappa).
Richter 1981–1983, s. 2:151 redovisar dock en
annan tolkning där snärjmåra (Galium aparine) ingår.
73. Kronärtskockan (Cynara cardunculus Scolymus-Gruppen), en successivt förädlad kulturform av kardon, började odlas i Italien
först på 1400-talet, André 2002, s. 63.
74.	Bestämningen klar av André 2002, s. 135, och
förstås lätt i sitt sammanhang.
75. Klar bestämning av André 2002, s. 136. Jfr
André 1985, s. 170, för en sammanställning
av ”nardum” med dussintalet olika bestämningar. Vänderotssläktet (Valeriana) är stort,
taxonomiskt komplicerat och har varit av stor
medicinsk betydelse.
76. Det finns ca 40 arter inom släktet Cicer. Den
odlade kikärten härstammar troligen från arten C. reticulata. Makrofossil finns redan från
5730–5000 f.Kr. i Turkiet, Jashemski & Meyer 2002, s. 101. Mycket uppskattad, näringsrik
och för det tidiga jordbrukets spridning viktig
gröda, se Zohary & Hopf 2000, s. 108–111.

77. Här urskiljt odlat slag från Nordafrika (Karthago).
78. Kinesisk jujuber, tillhörande familjen brakvedsväxter, är hemmahörande i södra Europa, i sydvästra, centrala och östra Asien. Den
är använd som frukt och medicinalväxt sedan
länge. Arten, en grenrik och taggig buske
upp till 8 m:s höjd med 1,5–3 cm äggformade
mörkröda-svarta bär, är obekant för de flesta
i norr. Den har tidigare gått under namnen
bröstbär, kinesisk dadel och senjed. Flera när
stående arter finns i släktet. Tolkningen är
oproblematisk, jfr André 1985, s. 256.
79. Flera olika arter i klöversläktet (Trifolium)
kan ingå i beteckningen ”trifolium”, André
1985, s. 264. Sammanhanget kan föra något
vidare beträffande tolkningen. Rödklövern
är den art man först tänker på. Jashemski &
Meyer 2002, s. 164–165, redovisar tio olika arter från utgrävningarna i Pompeji: T. angustifolium, T. arvense, T. bocconei, T. campestre, T.
cherleri, T. glomeratum, T, lappaceum, T. pratense, T. resupinatum och T. subterraneum.
80.	Bestämningen oproblematisk. Kolvhirs är ursprungligt hemmahörande i Östasien; den är
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växtregister

koriander

Coriandrum sativum

coriander

korkek
korn, sexradskorn

Quercus suber
Hordeum vulgare à
Hordeum vulgare
Hexastichon-Gruppen
Hordeum vulgare à
Hordeum vulgare
Distochon-Gruppen81

suber
hordeum cantherinum

korn, tvåradskorn

6,33,2; 10,244;
11,3,14+29; 12,8,1+3;
12,59,1
4,26,1; 7,9,6; 9,1,3; 9,6,1
2,9,14; 2,10,31

hordeum

2,7; 2,9; 2,11; 2,12,2;
6,3,3; 6,10,2; 6,24,5;
6,27,8; 6,30,1+5f;
6,37,9; 7,3,19+22; 7,4,2;
7,9,13; 8,4,1; 8,5,2+23;
8,11,2+15; 8,14,8+10;
8,15,6; 9,1,6+8;
11,2,9+50+75; 12,5,1

kornell, se körsbärs
kornell
korsört, se vanlig korsört
kransborre
Marrubium vulgare

marrubium

’kranssilja’?

Opopanax hispidus? (eller
någon annan art i släktet,
i släktet Ferula eller någon
annan art inom familjen
selleriväxter (Apiaceae)

panax82

6,4,2; 6,12,5; 6,13,2;
6,16,2; 6,25,1; 6,38,1;
10,356; 12,32
6,5,2; 10,103; 11,3,17+29

Paliurus spina-christi

paliurus

7,9,6; 10,22; 11,3,4

krasse, se smörgåskrasse
kristitörne

bronsåldersbelagd i Medelhavsområdet. Användning, odlingshistoria och belägg hos Jashemski & Meyer 2002, s. 161–162 och Zohary
& Hopf 2000, s. 86–88.
81. Korn, släktet Hordeum, är ett jätteämne. Odlat korn är ett av de största och viktigaste sädesslagen i hela Medelhavsområdet och en av
grundstenarna i Gamla världens stenålderskulturer, jfr Zohary & Hopf 2000, s. 59–69.
För arkeologiska belägg och flera referenser,
se Jashemski & Meyer 2002, s. 115.
82. Växtnamnet ”panax” tillhör ett av de allra
mest svårtolkade till växtslag. Tolkningsproblematiken började redan vid ’översättningen’
av Theofrastos och Dioskorides grekiska texter till latin. Namnet har använts generellt
på och för läkeväxter i allmänhet, med eller
utan bestämningar. Det betyder i sig också
”den som läker allt”. Andre 1985, s.186 redo

visar hela åtta olika släkten/kategorier i sina
tolkningar utifrån de antika texterna. Det
första tolkningsalternativet utgörs av det
flockblommiga släktet Opopanax, kranssilje
släktet. Richter 1981–1983, s. 2:488, not 35,
kallar ”panax” för Allheiler och översätter till
Heilwurz, vilket, om det tolkas rakt av syftar
på säfferot (Seseli libanotis). Hänvisningar
görs ffa. till Plinius 12,127; 25,30. De SaintDenis 2002, s. 34 ’översätter’ ”panax” till
franska panax. Släktet Panax utgörs idag av
ginsengsläktet, med ginseng (Panax ginseng),
ursprungligen från Amur, Manchuriet och
Korea som den viktigaste arten.
83. Kungsmynta, eller oregano, är vildväxande i
hela Europa, även i Sverige, och förväxlas lätt
och ofta med mejram (Origanum majorana),
liksom mejram genom namnet också lätt förväxlas med oregano, d.v.s. kungsmynta.
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växtregister
krokus, se saffrans
krokus
kryddtimjan

kummin
Carum carvi
kummin, se även spiskummin och svartkummin
kungsmynta
Origanum vulgare83
kungsmynta, se även grekisk oregano

careum

6, 33, 2; 7,8,7; 9,4,2+6;
9,5,6; 9,14,10+19; 10,233;
11,3,39f; 12,8,2f; 12,9,3;
12,10,2; 12,35; 12,59,1+4
12,51,2

cunela bubula

6,13,1; 7,5,18

kvitten

Cydonia oblonga84

cydonia

5,10,19; 12,19,4; 12,42,1;
12,46,7; 12,47; 12,48,5

kyndel, se ’huvudkyndel’,
sommarkyndel och stenkyndel
kål
Brassica oleracea85

brassica
corambe86

6,6,1; 6,9,1;
6,38,1; 10,326;
11,3,14+23+25+42
10,178

Brassica napus Napobrassica-Gruppen87

bunias88

10,422

napus

2,10,22ff; 2,17,4;
11,3,16+18+59+62;
12,56,3f

Cornus mas

cornus

5,7,1; 7,9,6; 12,10,2f

kålrot

körsbär, se surkörsbär
körsbärskornell

Thymus vulgaris

84. Kvitten har i trädgårdshistoriska sammanhang haft en mycket stor betydelse i Europa.
Arten introducerades redan under medeltiden i Norden. En fyllig beläggsframställning
ges i Jashemski & Meyer 2002, s. 106–107.
85. Vår odlade kål härstammar troligen från den
vildväxande kålen längs västra och södra Europas kuster, Brassica oleracea ssp. oleracea.
Förädlingen och differentieringen hade redan nått långt under romersk tid och de olika
antika författarna kände flera olika slag. Flera
olika slag kan förekomma hos Columella, här
sammanfattas de bara i artnamnet. Se vidare
Zohary & Hopf 2000, s. 19. Jämför namnkomplexiteten hos André 1985, s. 37–38.
86. Troligen något slag av (vanlig) kål (Brassica
oleracea), men under namnet ”corambe” istäl-

thymum

let för ”brassica”, André 1985, s. 74. Richter
1981–1983, s. 2:489, not 66, framhåller djärvt
en tolkning till B. cretica, en vild släkting till
den odlade kålen, eller till någon annan ännu
inte bestämd kål-art. Crambe är idag namnet
på släktet strandkålsväxter, den vanligaste arten utgör strandkål (Crambe maritima), vildväxande i Europa och även i Sverige.
87. Variationen inom arten raps (Brassica napus)
är stor. Arten är nu differentierad i fem grupper varav kålroten tillhör gruppen Brassica
napus Napobrassica-Gruppen. Terminologin är komplicerad. Linné höll för övrigt den
tvååriga rotfrukten kålrot för en varietet av
kål.
88. ”Bunias” utgör en transkription av grekiska,
jfr De Saint-Denis 2002, s. 75, not 422.
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körvel, se dansk körvel
lager

växtregister
Laurus nobilis89

laurus

lagerolvon
lejongap
libbsticka
liguster
lilja, se madonnalilja
lin

Viburnum tinus
Antirrhinum majus
Levisticum officinale
Ligustrum vulgare

tinus
leo
ligusticum
ligustrum

Linum usitatissimum

linum

lind
lins

Tilia sp.90
Lens culinaris91

tilia
lens; lentis

linsvicker

Vicia ervilia

’liten vial’

Lathyrus sp. (L. sativus)93

lenticula
92

89. Lagern är inhemsk och vitt spridd i hela Me
delhavsområdet. Antika rika belägg (ffa. från
Pompeji) finns i skulptur, väggmålningar,
graffiti, inskriptioner, arkeologiska lämningar och i de samtida texterna. Alltför mycket
kan tilläggas. För kortfattade och uppdaterade sammanfattningar, se Jashemski & Meyer
2002, s. 119–120 och Jashemski 1999, s. 62 f.
90. Lind utgör inget framträdande trädslag hos
Columella. Kontexten röjer inte heller vilken
art det kan handla om. I södra Europa förekommer några olika arter, bl.a. våra inhemska
lindar: skogslind (Tilia cordata) och bohuslind (T. plathyphyllos), samt silverlind (T. tomentosa). Retzius 1809, s. 103, håller Vergilius
”tilia” för parklind (T. x europaea).
91. Lins räknas till Gamla världens äldsta och
mest uppskattade grödor. Som ursprungsart,
till den odlade linsen, räknas Lens orientalis. Den odlade linsen uppvisar också en stor

eruus

cicercula

4,26,1; 6,3,5+7; 6,7,3;
6,13,3; 8,5,12; 10,217;
11,2,30+99; 12,25,4;
12,50,5
9,4,2; 9,5,6
[10,98]; 10,260
12,59,5
10,300
2,7,1; 2,10,17; 2,12,5;
2,13,3; 6,12,4; 6,28,1;
7,10,3; 11,2,75; 12,36,1;
12,38,7; 12,46,5
9,4,3; 12,47,5
2,10,15f; 2,12,4; 2,13,1;
6,10,1; 6,31,1; 11,2,75
2,7,1; 2,11,10; 8,8,6
2,7,2; 2,10,24+34f;
6,3,4+8; 6,6,2;
6,24,5; 6,25,1; 6,27,8;
6,33,1; 7,3,19; 8,8,6;
11,2,10+75+99ff; 11,3,5
2,10,19+35; 2,12,4;
2,13,1; 6,3,3f+8; 7,3,22;
7,4,2; 7,10,5; 8,4,1; 9,1,8;
11,2,75+99

morfologisk variation, både i sina vegetativa
och reproducerande delar. Till detta kommer
även en dryg handfull närstående arter i släktet. Detta och den utseendemässiga olikheten
kan (delvis) ligga bakom de olika latinska benämningarna, och så hos Columella. Linsens
äldsta historia tecknas av Zohary & Hopf
2000, s. 94–101. Romerska belägg återfinns
hos Jashemski & Meyer 2002, s. 120–121.
92. Linsvickern är nära släkt med både bondbönan (V. faba) och fodervickern (V. sativa). Den
är ursprunglig i Antoliens berg och i Anti-Libanon, arkeologiskt belagd från tidig neolitisk tid ffa. i Turkiet. Foderväxt, men giftig
för vissa djur och människoföda vid hungersnöd. Jfr Zohary & Hopf 2000, s. 116–118 och
Jashemski & Meyer 2002, s. 169, väl belagd i
Pompeji.
93. Se not under ”stäppvial”.
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växtregister
(liten) vildoliv
ljung
luktviol
lupin, se vitlupin
lusern, se blålusern och
busklusern
lök (flera olika slag)

Olea europaea ssp. oleaster
Calluna vulgaris
Viola odorata

oleastellum94
ulex95 [minor ulex]
viola

12,51,3
9,4,2
10,102

Allium cepa96 (troligen
från flera olika grupper
ffa. Gullök-Gruppen och
Rödlök-Gruppen)

cepa

6,6,5; 9,14,3; 10,123+314;
11,3,15+16+56ff; 12,8,1;
12,10,1; 12,58,2; 12,59,1

acer

5,7,1

leucoia98
viola Serrana

9,4,4; 10,97+[259]
9,4,4; [10,259]

lök, se även ’ascalonialök’,
’marsisk lök’, ormlök och
’pompejansk lök’
’lönn’ (möjligen
Acer 97 ( möjligen Acer
tysklönn)
pseudoplatanus)
lönn, se även ungersk
lönn
lövkoja
Matthiola incana

94. Här oproblematiskt tolkad till vildoliv av
André 2002, s. 96. ”Oleastellus” utgör diminutivformen av ”oleaster”. Benämningen
”oleastellus” har i andra antika texter tolkats
till olivtibast (Daphne oleides), jfr André 1985,
s. 177.
95. ”Ulex” har betecknat och betecknar, menar
André 1985, s. 274, olika arter av ljung, i detta begrepps folkspråkliga bemärkelse, idag
innefattande ffa. ljungsläktet (Calluna) och
det i arter räknat mycket rikare klockljungssläktet (Erica). Ljung (Calluna vulgaris) utgör
det främsta tolkningsalternativet, hos Plinius
förekommer dock även trädljung (Erica arborea). En längre utläggning återfinns i Dumont
2002, s. 74, not 48. Denna diskuterar även
den alternativa läsningen ”ilex”.
96. Löken (Allium cepa), med ett kulturursprung
i centrala Asien delas i dag in i fem olika större grupper. Lök är odlad sedan nära 4 000
år tillbaka i Mellanöstern. Redan under den
romerska antiken odlades flera olika slag av
lök. André 1985, s. 56, redovisar flera, ofta med
geografiska namnbestämningar. Att vidare
utreda lökslagen hos Columella ligger utanför detta arbetes ramar.
97. Det är otillfredsställande att här bara kunna

tolka till lönn. Den lönn det gäller är den som
Columella säger liknar den ungerska lönnen (Acer opalus). Den vanligaste tolkningen
av ”acer” utgörs av dvärglönn (A. monspessulanum), men i detta fall torde tysklönnen (A.
pseudoplatanus) vara den som i bladverket
påminner mest om A. opalus. André 1985, s.
3, redovisar åtminstone fem olika lönn-arter
som kan dölja sig bakom namnet ”acer” beroende på kontexten.
98.	Benämningen ”leucoion”/”leucoia”, med olika bestämningar, har både under antiken och
fram till och under 1600-talet använts på flera
olika och vitt skilda växter. Namnet förblir
komplicerat att tolka. Båda textställena hos
Columella har tolkats till (vitblommande) lövkoja av André 1985, s. 143, textstället i bok 10
”candida leucoia” (”de vita lövkojorna”) dock
till snöklocka (Leucojum vernum) av Richter
1981–1983, s. 2:488, not 31. Diskussionen förs
vidare i de Saint-Denis 2002, s. 55, v. 97, bl.a.
kring snödroppe. Lövkojor finns avbildade
som väggmålningar i Pompeji, Jashemski &
Meyer 2002, s. 125–126. Lövkojan kan också
återfinnas bakom beteckningen ”viola alba” i
de antika texterna, jfr Landgren 2004, s. 51 f.
Se vidare ”viola” nedan.
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växtregister

madonnalilja
malva
malört
malört, se även strandmalört
mandel

Lilium candidum99
Malva sylvestris
Artemisia absinthium

lilium
malva
absinthium

6,12,5; 9,4,4; 10,99
9,14,9
12,35

Prunus dulcis100

amygdalus
nux Graeca

5,10,20; 9,4,3; 11,2,11+96
5,10,12ff

mangold

beta

10,254+326; 11,3,17+42

manna-ask
’marsisk lök’

Beta vulgaris MangoldGruppen101
Fraxinus ornus
Allium cepa ssp.

5,7,1; 11,2 83
12,10,1

martorn (troligen
fältmartorn)
mastixbuske

Eryngium sp. (troligen
E. campestre)102
Pistacia lentiscus

ornus
cepa Marsica simplex
erungium
lentiscus

medelhavsros
medicinskt myrraträd
(myrra)

Rosa sempervirens
Commiphora myrrha103

5,10,9; 6,6,2; 6,7,2+3;
6,9,1; 6,17,8: 6,32,1;
7,6,7; 8,10,4; 9,4,3;
12,49,1f+4+6+10;
12,50,3f
11,3,4
[3,8,4]; 6,5,3; 6,30,9;
6,38,3; [10,173]; 12,20,5

99. Madonnaliljan förekommer blott på tre ställen hos Columella, men på hela fem väggmålningar i Pompeji. Hur mycket som helst om
denna skönhet skulle kunna tilläggas. Arten
utgör den västliga civilisationens allra äldsta
prydnadsväxt, odlingsbelagd sedan ca 5 500
år tillbaka i Mindre Asien, jfr Lundquist
2005, passim. Dagens utbredningsområde utgör blott en liten del av det förmodade mycket
större området under antiken, speciellt under
gammaltestamentlig tid. För Columella utgör
madonnaliljan en prydnads- och biväxt, medan dess många medicinska egenskaper inte
vidare behandlas.
100. Tolkningen av ”amygdalus” är enkel. Enkel
är dock inte mandelns utvecklingshistoria eller betydelse. Det finns hur mycket som helst
att tillägga. Mycket goda sammanställningar
återfinns i Zohary & Hopf 2000, s. 185–188,
och i Jashemski & Meyer 2002, 149–151.
101. Vår vanliga beta härstammar från strand
betan (Beta vulgaris ssp. maritima) vilken

sentis canis
murra

6,5,2

förekommer vildväxande i södra och västra
Europa på klippkuster, saltängar och som
ett åkerogräs. De antika (färg)bestämmande
benämningarna är flera. De förbigås här.
Kontexten hos Columella gör klart att det
handlar om den vanliga betan, och i några
fall (kapitel 10) mer specifikt och tydligt om
mangold.
102. Flera olika arter i släktet Eryngium (martornar) kan vara aktuella, ffa. Eryngium viride,
rysk martorn (E. planum), martorn (E. maritimum) och fältmartorn (E. campestre). Jfr
André 1985, s. 97–98. Flera arter har rötter
med både vattendrivande och antiinflammatoriska egenskaper. ”Eryngium” har även tolkats beteckna några helt andra växter.
103. Det medicinska myrraträdet är ursprungligt
hemmahörande i tropiska nordöstra Afrika
och på södra Arabiska halvön. Dess produkt,
myrra, kallas även molmolkåda. Om detta
kan tilläggas åtskilligt. Jfr André 1985, s. 167,
med vidare referenser.

växtregister
mejram

Origanum majorana

mekkabalsamträd
mistel
mjukakantus
morot

Commiphora gileadensis106
Viscum album
Acanthus mollis
Daucus carota ssp. sativus

morot, se även vildmorot
mullbär, se svart mullbär
murgröna
Hedera helix
murgröna (i det florala
stadiet)
mynta (företrädesvis
grönmynta)

amaracus104
samsuca105
xylobalsamum
viscum
acanthus107
pastinaca108
pastinaca sativa
staphylinus109

9,4,3; 10,296
10,171
12,53,2
6,5,5
9,4,4; 10,241
11,3,14+35; 12,7,1f
12,7,1
9,4,5; 10,168

hedera

6,31,2; 7,6,7; 8,10,4;
9,4,2; 11,2,30
11,2,30

Hedera helix

ortocissus110

Mentha spp.111 (företrädesvis
M. spicata)

menta

104. Jfr den nutida namnlikheten hos kretadiptam
(Amaracus dictamnus). Ett tidigare (nu obsolet) namn är Majorana hortensis. Arten beläggs märkligt nog inte av Jashemski & Meyer 2002. ”Amaracus” framstår som ett namn
från Sicilien, medan det (troligen) synonyma
”samsuca”/”sampsuchum” har ett syriskt eller
egyptiskt ursprung, André 1985, s. 12, 225 och
De Saint-Denis 2002, s. 60, not 171.
105. Mejram är den vanligaste och mest närliggande tolkningen, jfr De Saint-Denis 2002,
s. 60, not 171, men den är osäker. Flera andra
kraftigt och väl doftande arter i ffa. familjen
plisterväxter (Lamiaceae) kan också komma
ifråga. Se även noten under ”amaracus” ovan.
106. Mekkabalsamträdet är ett förhållandevis
okänt träd för de flesta. Det är hemmahörande i tropiska nordöstra Afrika och på den
Arabiska halvön. Petter Forsskåls förvåning
vid sin upptäckt av trädet i Jemen 1763 är omvittnat. Arten är suckulent och växer som en
buske eller litet träd. Den har använts inom
kosmetiken och som medicinalväxt under
lång tid.
107. Företrädesvis tolkad till den här angivna
arten. Den i det centrala och östra Medelhavsområdet förekommande taggakantusen
(Acanthus spinosus) kan möjligen även, helt eller delvis, vara inkluderad i begreppet. Plinius
d.ä. beskiver dem båda i Historia Naturalis.
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10,119; 11,3,37; 12,5,1;
12,8,1; 12,49,5; 12,58,2;
12,59,1+5

108.	Beteckningen ”pastinaca” används för flera
flockblommiga köks- och medicinalväxter
(Apiaceae) med en köttig rot. Ofta är svårigheten stor att skilja dem åt, speciellt gäller det
morot och palsternacka. Jfr diskussion i André 1985, s. 190.
109. ”Staphylinus” härleds från ”staphyle” med de
två till synes mycket skilda tolkningarna: röd
hundrova (Bryonia dioica) och morot (Daucus
carota), ffa. baserade på den köttiga roten. Här
tolkad till morot av André 1985, s. 248. Se a.a.
för en längre utläggning. Jfr även ”pastinaca”
ovan och De Saint-Denis 2002, s. 60, not 168.
110. Murgrönan känner de flesta som en med sina
häftrötter krypande, slingrande och klättrande vintergrön växt, med läderartade och grunt
handflikiga blad med tre–fem flikar. När murgrönan blir ca tio år kan den i södra Sverige
börja utveckla speciella blombärande, florala,
skott med hela och spetsigt ovala blad. Murgrönan blommar på dessa skott under gynnsamma omständigheter i september–oktober.
Det är murgrönan i detta stadium som Columella kallar ”ortocissus”, jfr André 1985, s. 182.
111. Columella skriver om ”menta” på åtta ställen. Namnet syftar troligen i de flesta fall på
någon art inom släktet Mentha, osagt vilken
eller vilka. Grönmyntan (M. spicata), eventuellt med sin ’Crispa’-form (krusmynta), torde
dock ha spelat en stor roll. Alla myntor spri-
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mynta, se även kungsmynta och polejmynta
myrra, se medicinskt
myrraträd
myrten
målla, se trädgårdsmålla
narciss, ffa. tazett och/
eller pingstlilja, men
även påsklilja
nardusört
nattskatta
nysrot, se vit nysrot
’nässla’
odört
olivträd
olivträd, se även vildoliv
opievallmo

växtregister

Myrtus communis

myrtus

6,7,2+3; 8,10,4; 8,15,5;
11,2,30; 12,25,4; 12,38

Narcissus sp., ffa. N. tazetta
och/eller N. poeticus men
även N. pseudonarcissus
Nardostachys jatamansi113
Solanum nigrum

narcissus112

9,4,4; 10,98(tazett)+29
7(tazett)

nardum
staphyle agria114

12,20,5
8,5,21

Urtica sp.115
Conium maculatum
Olea europaea

urtica
cicuta
olea

6,32,1; 8,14,7f
7,5,8f; 10,20
Frekvent. Särskilt i
5,8; 5,9

Papaver somniferum116

papaver

10,104+314; 11,3,14+42

der sig med underjordiska utlöpare, stoloner.
Under namnet ”menta” kan även dölja sig
andra släkten och arter i familjen Lamiaceae,
se vidare André 1985, s. 159 och André 2002,
s. 137, vilket inte utreds vidare här. Inga myntor redovisas dock från Pompeji av Jashemski
& Meyer 2002.
112. ”Narcissus” utgör ett av antikens mer spännande men också mer komplicerade växtnamn att tolka. Det har använts generellt på
och för flera olika arter i narciss-släktet (Narcissus), men det är svårt att tolka och bestämma den enskilda arten i de antika texterna av
Theofrastos, Dioskorides, Plinius m.fl. Det
är blott sammanhanget som eventuellt kan ge
någon vidare ledtråd. André 1985, s. 169, redovisar ffa. pingstliljan och tazetten utifrån
Plinius och Dioskorides. Hos Columella kan
det handla om tazetten, en mycket tidig, väldoftande och erkänd biväxt, men också om
någon annan art. Jashemski & Meyer 2002,
s. 130–131. sammanfattar textställena.
113. Nardusörten är en art i familjen valerianaväxter (Valerianaceae), ursprungligen hemmahörande i Himalaya, sydvästra Kina och
norra Burma. Den är välkänd till namnet,

som medicinalväxt och inom kosmetiken,
men tämligen obekant för gemene man. Den
har hela blad, i blomma och blomställning är
den lik vänderötterna.
114. André 1985, s. 248, ger tre tolkningalternativ
för ”staphyle agria”. Av kontexten framgår att
den giftiga nattskattan ligger närmast till. Inkluderas namnen ”staphis” och ”staphyle” med
sina bestämningar utvidgas dock ramen och
tolkningsalternativen. Richter 1981–1983, s.
2:263, tolkar bara till ”Wildrebe” = vild klase.
115. ”Urtica” betecknade i den romerska antiken
antingen några olika arter i nässelsläktet (Urtica), ffa. brännässla (U.dioica), etternässla
(U. urens) och romersk nässla (U. pilulifera),
men även nässellika arter i ffa. plistersläktet
(Lamium), se vidare André 1985, s. 276–277.
Av kontexten hos Columella framgår att det
handlar om ’riktiga’ nötförsedda och brännande nässlor.
116. Opievallmon, som introducerades redan innan Kristi födelse även i Norden, har spelat en
mycket stor roll som läkeväxt, drog och senare som prydnadsväxt genom historien. De
antika beläggen är många och av flera olika
slag, se Jashemski & Meyer 2002, s. 138–139.
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växtregister
opievallmo , se även svart
opievallmo
oregano, se grekisk
oregano
orientalisk platan
Platanus orientalis117
ormbunke, örnbräken,
Pteridium aquilinum eller
träjon m.fl.
Dryopteris filix-mas m.fl.
arter
ormlök
Allium sativum Ophio
scorodon-Gruppen119
palm, se dvärgpalm
palsternacka
Pastinaca sativa
papyrus
peppar
persika
persilja, se selleri
pinje

platanus
felix118

12,16,3
2,2,13; 2,14,6; 7,3,8;
11,2,62; 12,15,1

alium

10,112

siser120

10,114; 11,3,14+18+35;
12,58,3
6,6,4
12,59,4f
5,10,20; 9,4,3; 11,2,11

Cyperus papyrus
Piper nigrum121
Prunus persica122

papyrus
piper
persicus

Pinus pinea

pinus

1,2,11, 5,10,14; 10,239;
11,2,13

platan, se orientalisk
platan

117. Den orientaliska platanen är hemmahörande
på Balkan, (i Italien) i Turkiet och bort mot
Himalaya. Den skall inte förväxlas med den
mycket uppskattade och planterade platanen, London plane (Platanus x hispanica) som
vi möter som stads- och gatuträd i Sverige och
i resten av Europa. Denna utgör en korsning
mellan den orientaliska platanen och den
amerikanska (P. occidentalis). Hos de antika
författarna diskuteras ffa. platanens skugga
vilken var högt skattad. En god beläggssammanställning återfinns i Jashemski & Meyer
2002, s. 145–146.
118.	Beträffande identifieringen svävar André
1985, s. 105, på målet. Flera olika arter kan
vara aktuella. Sammanhanget får avgöra
tolkningen. Örnbräken är det främsta alternativet och också trolig på flera textställen.
Örnbräken förekommer rikligt på övergivna
fält och ängar, ffa. i bergstrakter. Den var välkänd i Pompeji och förekommer också i trakten idag, Jashemski & Meyer 2002, s. 152.

119. Tolkningen osäker, men av kontexten kan
möjligen förstås något slag av vitlök med både
lök, blommor och bulbiller, de senare skulle
då sitta på ormlikt slingrande blomskaft.
120. Palsternacka är den vanligaste uttolkningen
av ”siser”. De Saint-Denis 2002, s. 57, not 114,
diskuterar sockerroten (Sium sisarum), som
idag bär det antika begreppet vidare i sitt
vetenskapliga artepitet, men avfärdar denna
tolkning.
121. Vanlig peppar räknas ha sitt kulturursprung
i västra Indien. Det är samma art som ligger
bakom såväl grönpeppar som svartpeppar
som vitpeppar. Importerad som krydda och
som medicinalväxt sedan lång tid tillbaka.
122. Plinius och Columella är de två första antika
författarna som nämner persikan, introducerad i Rom just under det första århundradet
efter Kristus. Väggmålningarna i Pompeji utgör vackra och välkända belägg, jfr Jashemski
& Meyer 2002, s. 151–152.
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växtregister

plommon

Prunus domestica123

prunus

polejmynta

Mentha pulegium

glechon
puleium124

’pompejansk lök’
poppel, ffa. vitpoppel
och svartpoppel

Allium cepa ssp.
Populus sp., ffa. Populus
alba och/eller P. nigra

cepa Pompeiana
populus

portlak
portlak, se även
trädgårdsportlak
purjolök

Portulaca oleracea

andrachle125

Allium ampeloprasum
Porrum-Gruppen (tidigare
A. porrum) 126

porrum

6,4,2; 6,10,2; 6,14,1;
6,16,2; 6,25; 6,30,7;
6,31,1; 10,139+167+371;
11,3,16ff+30ff+41; 12,8,2;
12,9,1; 12,49,5; 12,59,1

Pyrus communis127

pirus

2, 21, 3; 3,11,5; 3,21,11;
5,10,17+18; 7,9,6+8;
9,4,3; 12,10,4; 12,14,1

purjolök, se även tarentinsk purjolök och vild
purjolök
päron

3,11,5; 5,10,20; 7,9,6+8;
10,15+404; 12,10,2f
12,35,1
8,5,16; 12,7,1+5; 12,35,1;
12,59,1+4
12,10,1
5,6,4f; 6,3,6;
11,2,13+19+100; 12,44,4;
12,46,6; 12,47,6
10,376

päron, se även ’vilt päron’
ringblomma, se åkerringblomma

123. Plommonen utgör en distinkt taxonomisk
grupp (ca 20 arter i Eurasien och Nordamerika) inom släktet Prunus, med en svårutredd
taxonomi och komplicerad både naturlig
och kulturpåverkad historia. Denna sammanfattas uppdaterat i Zohary & Hopf
2000, s. 178–181, men kan inte vidare utredas
här. Fortfarande vet vi mycket lite om det
odlade plommonets ursprung och tidiga
odling. De äldsta textbeläggen gällande
plantering och ympning av plommon är från
romersk tid.
124. ”Puleium” tolkas av André 2002, s. 137, rakt
av till polejmynta. I André 1985, s. 210–211,
redovisas sex olika tolkningar baserade på de
olika bestämningarna till namnet. Polejmynta framstår dock som den vanligaste tolkningen; de andra skulle dock också vara tänkbara.
Alla utgörs av plisterväxter (Lamiaceae) i flera
skilda släkten, se vidare André 1985.

125. Av kontexten, ”umidaque andrachle”, kan eller bör här förstås portlak, jfr André 1985, s.
16, ”andrachle” och ”andrachne”, trots förbistringen både ifråga om stavningen och om det
mångtydiga namnet. Portlak är ej belagd av
Jashemski & Meyer 2002.
126. Purjolök hette tidigare Allium porrum. Idag
ser man den odlade purjolöken som en grupp
utvecklad inom ramen för den vilda purjolöken (Allium ampeloprasum). Som andra grupper inom denna återfinns bland annat kurrat
(salladspurjo) och pärllök.
127. Om päronet i antiken och hos Columella går
det att säga mycket. En god sammanfattning
av belägg – arkeologiska, väggmålningar,
mosaiker, texter – görs i Jashemski & Meyer
2002, s. 154–155, tillsammans med historiska
uppgifter. Päronet var en väl etablerad gröda
i Rom under Columellas tid; mer än trettio
olika slag nämns hos Plinius.

växtregister
ros

Rosa sp.128

ros, se även medelhavsros
rosmarin
Rosmarinus officinalis
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rosa

9,4,4 (rosa Punica129);
10, 261; 10, 286; 11,2,19

ros marinum

9,4,2+6; 9,5,6; 9,13,6;
12,25,4; 12,36
10,421
2,10,22ff; 2,17,4;
11,3,16+18+59+62;
12,56,1ff; 12,57,1
7,7,2; 7,9,6
11,3,47+59+62; 12,33,1

rova

Brassica rapa130

gongylis131
rapa

rundhagtorn
rättika

Crataegus laevigata
Raphanus sativus (RättikaGruppen)

spina alba132
raphanus133

rättika (möjligen
inkluderade rädisa)

Raphanus sativus (RättikaGruppen)134 (möjligen inkluderande Raphanus sativus
(Rädisa-Gruppen))

radix

6,17,8; 11,3,18+47+59+
62; 12,9,3; 12,33,1

rättika, se även ’syrisk
rättika’, ’vild rättika’ och
åkerrättika

128. Den förståndige lämnar helst ämnet historiska rosor i fred av respekt för ämnets stora
komplexitet. André 1985, s. 219–220, sammanfattar tolkningarna väl. Med ”rosa” förstås oftast provinsrosen (Rosa gallica) vilken
under antiken och Columellas tid redan särskiljdes i olika slag. Vanlig var möjligen också
medelhavsrosen (R. sempervirens) och stenrosen (R. canina). Särskiljande andranamns-bestämningar var också vanliga. Rosen spelade
en stor roll i Pompeji, den tillägnades där Venus, men inte ens avbildningarna i väggmålningarna kan med säkerhet artbestämmas.
Rosorna i Pompeji har identifierats som damascenerrosor, jfr Jashemski & Meyer 2002,
s. 158–160. För en djupare ingång i ämnet hänvisas till Gustavsson 2008, s. 18–19, 136, 160
m.fl.
129. ”Il n’est pas possible de savoir si la rosa Punica
est une varieté de rose originaire de Carthage
ou une tout autre fleur”, Dumont 2002(2001),
s. 76, not 65.
130. Rova (Brassica rapa) innehåller idag (minst)
13 undergrupper och underarter. Den egentliga rovan återfinns i Brassica rapa RapiferaGruppen, i övrigt finner vi här flera grupper
rybs och kål. Se SKUD för en sammanfattande klassificering.

131. ”Gongylis” utgör en transkription av det grekiska namnet, De Saint-Denis 2002, s. 75,
not 421. Jfr ”rapa”, nedan, och SKUD för en
klassificering. Den egentliga rovan återfinns i
Brassica rapa Rapifera-Gruppen.
132. Tolkningen av latinets ”spina” görs i hela 20
kategorier, av ”spina alba” i minst sex av André
1985, s. 245–246. Den är mer än komplicerad.
Av kontexten i 7,9,6 (”vilda fruktträd”) kan
man dock, liksom André a.a., sluta sig till ett
hagtorn, till rundhagtorn. Samma tolkning
redovisas av Richter 1981–1983, s. 2:193, 203.
133. Se nedan, ”radix”. För en ytterligare utläggning av ”raphanus”, se André 1985, s. 215–216.
134. ”Radix” (”rot”) är ett namn som getts många
växter med en ätbar rot, eller med en rot användbar inom medicinen. André 1985, s. 214–
215, redovisar hela 14 kategorier med än fler
bestämningar: geografiska, ståndortsmässiga,
till färg m.fl. Här är de tolkade till rättika. Begreppet ”rädisa” förstås inte heller självklart.
Vår vanliga rädisa är t.ex. inte känd förrän under 1500-talet i Europa. Rättiksläktet
(Raphanus) innehåller idag två viktigare arter,
åkerrättika (R. raphanistrum) och R. sativum.
R. sativum innehåller i sin tur sex undergrupper. Såväl taxonomin som nomenklaturen är
mycket komplicerad; för en sammanfattning
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röd hornvallmo
röd hundrova
rödklöver
rökelse [produkten]
äkta rökelseträd
’rökelse’ [produkten]
’rökelseplanta’
[växtslaget]
rör, se (italienskt) rör
och ’vass’
safflor
saffranskrokus

växtregister
Glaucium corniculatum135
Bryonia dioica
Trifolium pratense
Boswellia sp. (ffa. Boswellia
sacra)

Carthamus tinctorius139
Crocus sativus

se SKUD. Rättika-Gruppen innehåller idag
sorter med avlånga eller mer rundade, ofta
minst 10 cm långa, rötter. De klassiska slagen var avlånga och bestod av både hypokotyl
och rot, de modernare sorterna är kortare och
består mest av hypokotylen. De klassiska slagen hade en skarp smak, de var oftast svarta
och sena. Idag finns även tidiga sorter, liksom
bruna, rosa och vita med en mildare smak.
OBS: gränsen mot rädisa är inte så skarp som
den taxonomiska indelningen gör gällande.
135. ”Glauceum” tolkas till strandvallmo (Glaucium flavum) av André 1985, s. 111, men av
både Richter 1981–1983, s. 2:488, not 36 och
De Saint-Denis 2002, s. 56, not 104, till röd
hornvallmo (G. corniculatum), en välkänd
medicinalväxt med gul mjölksaft, vilket utgör
den troligare tolkningen. Den röda hornvallmon förekommer vildväxande i Medelhavsområdet men kan uppträda spontant även i
södra Sverige på ruderatmark. ”Glauceum” är
i andra antika texter även tolkad till skelört
(Chelidonium majus).
136. ”Vitis alba” tolkas å ena sidan entydigt till röd
hundrova (Bryonica dioica) av André 2002, s.
138, och av De Saint-Denis 2002, s. 68, not
347. Å den andra sidan framstår komplexiteten vid en genomgång av den systematiserade
kategoriseringen hos André 1985, s. 273–274.
Minst fyra helt olika växtslag har i de romerska texterna betecknas ”vitis alba”: förutom
den röda hundrovan, djävulsdruva (Tamus
communis), tre klematisarter (skogsklematis,
Clematis vitalba, dionysosklematis, C. cirrho-

glauceum
vitis alba136
trifolium pratense
tus137

10,104
6,4,3; 10,347; 12,7,1f
6,17,2

turea planta138

3,8,4

cnecus
crocus

7,8,1
3,8,4; 9,4,4;
10,170+301; 12,20,5

sa och vippklematis, C. flammula) samt hålrot
(Aristolochia clematitis). Richter 1981–1983, s.
2:35–37, talar för övrigt om vita druvor, ”Stielchen der weissen Reben”.
137. ”Rökelse” är i sig ett oklart begrepp, d.v.s. det
kan användas både generellt – ”ämnen (vanligen hartser) som vid förbränning avger välluktande rök (NE)” – och mer precist om de
hartser som utvinns ur rökelseträdssläktet
(Boswellia), ur framförallt det äkta, somaliska
och indiska rökelseträdet. I de romerska texterna syftar ”tus” framförallt på rökelsen från
det äkta rökelseträdet.
138. ”Turea planta” härleds från ”tus”, se ovan,
vilket lite slarvigt och oegentligt kallas och
översätts med ”rökelse”. Enligt André 1985,
s. 266, är det dock mycket tviveaktigt att det
här skulle handla om just det äkta rökelseträdet (Boswellia sacra), ursprungligen hemmahörande i Etiopien, Somalia och på den
Arabiska halvön. En motsvarande generalisering ligger i det latinska ordet ”libanotis”
vilket också brukar översättas med ”rökelse”;
härunder döljer sig ett tiotal olika aromatiska
örter, jfr a.a. s. 144. ”Arbor turis” / ”arbor turea” / ”arbor turifera” hos Plinius och andra
romerska författare tolkas dock vanligen till
det äkta rökelseträdet.
139. Safflor (Carthamus tinctorius) fick en stor
betydelse i frihetstidens Sverige, som en av
flera viktiga färgväxter för storskalig och
landskaplig plantering, bl.a. i Eric Gustaf
Lidbecks regi i Lund på 1750-talet och framåt.

växtregister
sallat

Lactuca sativa140

lactuca

’scilla’141

–

scilla

selleri, persilja [text
stället avgör växtslaget]

Apium graveolens142 Petroselinum crispum143

apium144

senap, vitsenap och/
eller svartsenap
senapskål

Sinapis alba och/eller Brassica nigra
Eruca sativa146

sinape145
eruca

sesam

Sesamum indicum147

sesama

sexradskorn, se korn
silvergran

Abies alba148

abies

140. Sallat (Lactuca sativa) delas idag in i framförallt fyra olika huvudgrupper: sparrissallat,
huvudsallat, plocksallat och bindsallat, med
ett oräkneligt antal sorter, jfr SKUD. Fem
olika slags sallat nämns av Columella i 10,178–
187. Han anger här lämpliga såddtidpunkter
för varje slag. Ett försök att vidare identifiera
de skilda slagen har inte gjorts.
141. Den vanligaste tolkningen av ”scilla” utgörs
av sjölök, men flera andra arter och släkten
har också diskuterats, jfr André 1985, s. 229–
230. I bok 6 handlar det om en användning av
”scilla” inom djurmedicinen av ett annat slag
än i bok 12. Sjölöken utgör kanske inte det
självklara tolkningsalternativet, därav namnförslaget ’scilla’, men är ändå tänkbar. Richter
1981–1983 håller t.ex. textställena i bok 6 för
sjölök.
142.	Inkluderade såväl den vilda sellerin Apium
graveolens var. silvestre samt de tre grupperna
(blekselleri, rotselleri och snittselleri) av den
odlade sellerin.
143. Ffa. bladpersilja (P. crispum Foliosum-Gruppen).
144. Det latinska ”apium” är använt på minst ett
tiotal olika taxa under antiken, jfr André
1985, s. 20. Blott kontexten och det enskilda
textstället kan avgöra tolkningen. Persilja
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1,pf.16, 8,14,2+8; 9,1,8;
10,179; 11,3,14+25ff;
12,9,1ff; 12,59,1
5,10,16; 6,4,3; 6,12,5;
6,27,10
10,166+371; 11,3,18+33;
12,7,1; 12,8,3; 12,49,5;
12,50,5; 12,59,1+4
10,122; 11,3,15+29;
12,56,3; 12,57
10,109+372;
11,3,14+29+63f; 12,59,1
2,7,1; 2,10,18; 2,12,5;
7,13,2; 11,2,50+56+75;
12,15,3; 12,59,2
11,2,13; 12,44,4; 12,47,6

namngavs ”Apium petroselinum” av Linné,
vilket ytterligare understryker samhörigheten och förbistringen. Olika slag av selleri och
persilja torde hur som helst vara de vanligaste
åsyftade växtslagen bakom de tio aktuella
namnen hos Columella.
145. André 2002, s. 138, inkluderar de båda senapsarterna, vit- och svartsenap, i bestämningarna. Det föreligger dock även andra tolkningsalternativ för namnet ”sinapis” tillsammans
med olika bestämningar, jfr André 1985, s.
240, bl.a. åkersenap (Sinapis arvensis) och senapskål (Eruca sativa).
146. Senapskål är det svenska botaniska namnet
för den mer kända rucolasallaten (Eruca sativa), inhemsk (och odlad) i hela Medelhavsområdet.
147. Sesam odlades intensivt i hela den grekiskromerska världen. Det är en värmekrävande
art, ursprungligt hemmahörande i östern (Indien) men tidigt förd västerut.
148. Silvergranen är hemmahörande i centrala
och södra Europa. Arten introducerades sent
(troligen först på 1600-talet) i Norden. Flera
andra ’silverfärgade’ granar i släktena Abies
och Picea kallas idag av allmänheten i Sverige
för ”silvergran”.
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sjölök
slån
slöjsilja
smultronträd

växtregister
Drimia maritima149
Prunus spinosa
Ammi majus151
Arbutus unedo152

scilla
prunus siluestris150
pes miluinus
arbutus
unedo

smörgåskrasse
sommarfläder
sommarkyndel

Lepidium sativum
Sambucus ebulus
Satureja hortensis

nasturtium153
ebulus
cunela154

spartum156

8,14,10; 10, 231; 11,3,14
2,2,20; 10,10
6,8,2; ; 6,30,8; ; 9,4,2+
6; 9,5,6; 9,14,10; 11,3, 41;
12,7,5; 12,8,2; 12,10,2;
12,48,1f
9,4,2+6; 10,233; 11,3,57;
12,7,5; 12,8,3; 12,9,3;
12,59,1+4
1,pf.28; 4,13,2; 4,31,1;
4,32,3; 11,2,19
9,4,7; 12,6,1

asparagus

10,244; 11,3,16; 12,7,1f

satureia
spanskginst

sparris

Spartium junceum

Asparagus officinalis157

149. Medicinalväxten sjölök är hemmahörande
i Medelhavsområdet och på Kanarieöarna.
Den tillhör hyacintväxterna (Hyacinthaceae),
och har tidigare gått under andra och mer bekanta släktnamn: ”Scilla maritima” (namnsatt av Linné) och ”Urginea maritima”. Det
språkliga steget från antiken blir därigenom
inte så stort och är också enklare att förstå.
Bestämning enligt André 2002, s. 137.
150.	Entydigt tolkad av André 1985, s. 209, hos
Columella.
151. Den flockblommiga medicinalväxten slöjsilja
från Medelhavsområdet, och i ett mycket vidare område, har tidigare burit flera andra
namn på svenska, flera med ”dill”. Bestämningen av André 1985, s. 194, är entydig, med
ett litet peut-être…, André 2002, s. 137.
152. Columella använder både namnet ”arbutus”
och namnet ”unedo” på smultronträdet. Flera
vackra väggmålningar är påträffade i Pompeji, se Jashemski & Meyer 2002, s. 89–91.
153.	Beträffande tolkningen se Richter 1981–1983,
s. 2:489–90, not 45, André 1985, s. 170 och De
Saint-Denis 2002, s. 63, not 231.
154. André 1985, s. 81 och André 2002, s. 135, tolkar framförallt ”cunela” som sommarkyndel
(Satureja hortensis), i bok 12 även inkluderan-

10, 374, 12,33; 12,34,1
2,2,20; 12,10,2f
12,7,1+5
5,8,7; 7,6,1; 7,9,6; 8,10,4;
9,1,5; 9,4,7
8,17,13

genista155

de andra arter, ffa. Satureja thymbra (som även
förekommer under ett eget namn, ”thymbra”).
”Cunela” framstår nästan som synonymt med,
eller åtminstone överlappande”, ”satureja”.
Märkligt nog förekommer inte vinterkyndeln
(Satureja montana), med ett motsvarande utbredningsområde, i tolkningarna. En vidare
utläggning ligger utanför detta arbetes ramar.
155. Textställena i bok 4 tolkade till spanskginst
av André 1985, s. 109. En alternativ tolkning
skulle närmast vara färgginst (Genista tinctoria). Båda arterna är hemmahörande i Medel
havsområdet och har också odlats för olika
syften.
156. Två helt skilda växtslag går här under samma
namn och beteckning, nämligen ”spartum”.
Det är ärtväxten spanskginst och minst två
olika slags gräs, båda kallade espartogräs (se
detta ord ovan). Kontexten får avgöra vilken
växt som avses. Förväxlingar eller förbistringar kan ha skett. Vår tolkning av 12,19,4; 12,46,
2+5 skiljer sig från André 2002, s. 138.
157. Romarna kände till, och använde, både den
odlade sparrisen nämnd här, och den vilda
sparrisen (Asparagus acutifolius), vilken det
möjligen handlar om i 12,7,1–3, Jashemski &
Meyer 2002, s. 93. Jfr noten under ”vild sparris”.
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växtregister
sparris, se även ’vild
sparris’
speltvete, se emmervete
spenatskräppa
spiskummin

Rumex patientia
Cuminum cyminum159

lapathos158
cuminum

sprutgurka
starr
’starr’, obestämt slag av
halvgräs eller gräs
stenek

Ecballium elaterium
Carex sp.160
–

cucumis anguineus
carex
ulva

Quercus ilex

ilex161

stenkyndel (eller möjligen gråmynta)
stensöta
stick-en (eller möjligen
libanonceder)

Calamintha nepeta (eller
möjligen Mentha longifolia)
Polypodium vulgare
Juniperus oxycedrus eller
möjligen Cedrus libani

nepeta162

5,8,7; 6,3,5+7; 7,6,1;
7,9,6; 9,1,5; 9,4,2;
11,2,83+92; 12,46,6
7,5,18; 12,7,1f; 12,59,1

felicula
cedrus163

6,27,11
9,4,3

158. ”Lapathum”/”lapathos” betecknar allmänt
skräppsläktet (Rumex). Det förekommer flera
bestämningar till växtplats och utseende, jfr
André 1985, s. 137–138. Här handlar det om
spenatskräppan, tolkad av De Saint-Denis
2002, s. 70, not 373, en art som tidigare gick
under det svenska namnet ”munkrabarber”
och som använts både som grönsak och medicinalväxt. R. patientia är åtminstone känd från
1500-talets läkeböcker i Norden, Lange 1999.
159. Spiskummin härstammar från Centralasien,
men är känd från bronsålderstid i Mellanöstern och var en del av både det grekiska och
romerska jordbruket. Det handlar här inte
om vår inhemska art kummin (Carum carvi),
jfr Zohary & Hopf 2000, s. 206.
160. André 1985 och 2002 stannar vid en bestämning till släktet Carex, starr, vilket är fullt
tillräckligt. Columella-textställena är tolkade vidare till Carex distachya av Jashemski &
Meyer 2002, s. 97.
161. Avtryck, stuckatur och bronser finns bevarade av stenek i Pompeji, Jashemski & Meyer
2002, s. 155–156. Den städsegröna steneken
(Quercus ilex) förväxlas lätt genom namnet
”ilex”, med den art som vi idag gett namnet
”ilex” till släktnamn, nämligen järneken (Ilex
aquifolium) i järnekssläktet; den sistnämnda
är alltså ingen ek. Riktigt järnekslik i bladen

10,373
6,17,5; 7,13,2; 10,245;
12,15,3; 12,51,2
2,9,10; 7,10,5; 7,13,2
11,2,62; 12,15,1
4,13,2

är stenekens släkting i det östra Medelhavsområdet, kermeseken (Quercus coccifera), vanligen inte högre än 2 m, undantagsvis ett litet
träd upp till 6 m. Steneken kan nå 25 m och
har vanligen blad med släta blandkanter.
162.	Bestämning efter André 2002, s. 137. André
1985, s. 171, framhåller den alternativa tolkningen gråmynta (Mentha longifolia). Idag
utgör ”nepeta” släktnamn för kattmyntorna
(Nepeta spp.).
163. Två av Columellas ställen för ”cedrus” tar upp
”cederolja” (se under ”ceder”), det tredje (9,4,3)
växten. Det sistnämnda syftar troligen på någon av medelhavsregionens flera trädartade
en-arter, möjligen den största arten Juniperus
excelsa eller den vanligaste arten, stick-en (J.
oxycedrus), vilken också levererat många oljeprodukter, jfr SKUD. Stick-enen och/eller
libanoncedern utgör knappast några biväxter
i sig, de är vindpollinerade och (de oansenliga) blommorna besöks inte av bin. Troligen
handlar Columellas referens i bok 9 istället
till arterna som biväxter för deras produktion
av honungsdagg. Honungsdagg utgörs av avföring från bladlöss som ibland kan hittas i
mängd på växters blad. Bina samlar in den
som nektar och gör av den en särskilt delikat
dagghonung: bladhonung, lushonung eller
skogshonung, Lundquist, J. 2008.
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växtregister

stickmyrten

Ruscus aculeatus

myrtus silvestris164
ruscus

6,4,1; 6,6,4
7,10,8; 10,374; 12,7,1+2

’stinkfloka’

Ferula tingitana165

laserpitium, laser

2,10,16; 5,10,15; 6,17,7;
12,7,4; 12,59,4
2,10,16; ; 6,17,7, 12,7,4;
12,59,4

silphium
’stinkfloka’, se även
jättestinkfloka
stockros
stor kardborre
stor vaxblomma

Alcea rosea
Arctium lappa
Cerinthe major

moloche166
personatia167
cerintha

strandmalört
strandsilja (saltmärke)

Artemisia maritima
Crithmum maritimum169

stäppvial
surkörsbär

Lathyrus sativus170
Prunus cerasus171

herba Santonica168
battis
holus cordum
cicera
cerasus

164. Jfr André 1985, s. 165, jfr Plinius 15,27.
165. Ferula tingitana – en medicinalväxt som tidigare importerades – förekommer vildväxande i sydvästra Europa och nordvästra Afrika.
Den är nära släkt med, och utseendemässigt
lik den mer bekanta jättestinkflokan (F. communis) vilken förekommer i hela Medelhavsområdet.
166. Jashemski 1999, s. 24, lutar i sin tolkning åt
stockros (Alcea rosea) utifrån förekomsten
hos Dioskorides. Stockrosen har sitt kulturursprung i östra Medelhavsområdet. Bestämningen är annars osäker, André 1985, s.
163, redovisar flera alternativ. Ett lika troligt
alternativ utgörs av rödmalva (Malva sylvestris).
167. Tolkning och bestämning enligt André 1985,
s. 194. Den stora kardborren är liksom andra
arter i kardborresläktet en historiskt sett väl
känd medicinalväxt. Både frön, blad och rötter har använts. Rotkardborren (A. lappa var.
edule) har använts som rotfrukt och grönsak,
de skalade och späda rötterna kunde under
vårtiden tillredas och ätas som sparris.
168. André 1985, s. 226, skiljer genom namnet ut
”herba Santonica” strandmalörten från den
vanliga (äkta) malörten: Richter 1981–1983, s.

10,247
6,17,1
9,8,13 (Vergilius 4, 63
cerintgräs)
6,25,1
12,7,1f; 12,13,2
12,13,2
2,7,2; 2,10,24+35; 2,12,4
11,2,11+96

2:323 och 2:467, håller dock ”herba Santonica”
för vanlig malört. Strandmalörten har tidigare och länge gått under namnet Artemisia
maritima.
169.	Bestämningen av André 1985, s. 34. Det vetenskapliga namnet gavs av Linné. Arten tillhör familjen flockblommiga, den förekommer
inte i Sverige och är också okänd för de flesta.
170. Stäppvialen (Lathyrus sativus), Grass pea
(’gräsärta’) på engelska är odlad sedan tidigneolitisk tid. Idag är den av mindre betydelse.
Den är nära släkt med en hel grupp av vilda
Lathyrus-arter, närmast med L. cicera, vilken troligen är den viktigaste ursprungliga
föräldraarten. Bandvialen (L. clymenum) är
en annan tidigt odlad vial i Medelhavsområdet, liksom vårvialen (L. sphaericus) och spjut
vialen (L. aphaca), vilka även väl kan dölja sig
bland Columellas angivelser av ”större” och
”mindre” vialer. Jfr Zohary & Hopf 2000, s.
119–122, och Jashemski & Meyer 2002, s. 63.
171.	Bestämningen är säker, körsbärens ursprung,
utveckling och namnsättning är dock komplicerad, se vidare Zohary & Hopf 2000, s. 181–
182. Surkörsbäret hålls för en tidig spontan
kulturhybrid mellan vanligt sötkörsbär (Prunus avium) och stäppkörsbär (P. fruticosa).
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växtregister
svart mullbär
svart opievallmo
svartkummin
svartpoppel, se poppel
sydcikoria
sydcikoria, friséesallat
sydgullregn
’syrisk rättika’
såpnejlika
sårväppling

säv
sävenbom
sötväppling

Morus nigra
Papver somniferum
Nigella sativa

morus
papaver nigrum172
git
melanthion

5,10,20; 10, 401
9,4,5
6,34,1
10,245

Cichorium endivia
Cichorium endivia C. endivia
Crispum-Gruppen174
Laburnum anagyroides
Raphanus sativus
Saponaria officinalis
Bituminaria bituminosa178

seris173
intubus175

8,14,2
8,14,2+8; 10,111; 11.3.27;
12,9,3
7,6,1; 9,4,2
[10, 114]; 11,3,16+59
11,2,35
6,17,2

Schoenoplectus lacustris
(Scirpus lacustris)
Juniperus sabina
Melilotus sp.

172.	En välrefererad diskussion om identifieringen
av ”papaver nigrum”, vilken i sin ordalydelse
uttrycker en generell fråga rörande tolkningen av många växtnamn, förs i Dumont
2002(2001), s. 32, not 72: ”L’espèce de pavot
désignée ainsi nést pas identifiable (est-il dit
noir pour ses graines ou ses petales?)”. Nio
olika (kategorier av) tolkningar redovisas av
André 1985, s. 188. Flera olika arter i vallmosläktet (Papaver spp.) skulle kunna vara aktuella och tillhör nog också de troligare alternativen. Richter 1981–1983, s. 2:349, passar
med ’översättningen’ ”schwarzen Mohns”. Av
kontexten i bok 9 skulle dock även läkeväxten
svartkummin (Nigella sativa) kunna vara ett
möjligt tolkningsalternativ.
173. Hålles för sydcikoria av André 1985, s. 131 och
236 men för cikoria av Richter 1981–1983, s.
2:476, not 20.
174. Tolkning enligt De Saint-Denis 2002, s. 56–
57, not 111.
175. Jfr noten till ”seris” ovan. Textstället/textställena 8,14,2 och 8,14,8 skulle även kunna tolkas
till cikoria (Richter 1981–1983, s. 2:476, not 20).
176. Tolkad till sydgullregn av André 1985, s. 85,
till busklusern av Richter 1981–1983, s. 2:187,
även det ett möjligt alternativ.

cytisus agrestis176
radix Syriaca177
radix lanaria
trifolium montanum, trifolium
acutum
scirpus179
sabina silvestris
lotus Phrygia180

7,9,7; 8,15,4
4,26,1; 6,4,2
10, 258

177. Namnet korresponderar enligt De Saint-Denis 2002, s. 57, not 114, med ”raphanus Syriacus” hos Plinius 19, 81, jfr André 1985, s. 215.
Den ’syriska rättikan’ utgör (utgjorde) ett definierat slag av rättika.
178. Sårväpplingen (Bituminaria bituminosa syn,
Psoralea bituminosa) är en gammal medicinalväxt, obekant för de flesta av oss. Den växer på
torra, nästan ökenartade och steniga/klippiga platser i Medelhavsområdet och blommar
med blåvioletta, syrenfärgade klöverblommor
som just doftar asfalt.
179. Förhållandevis entydig tolkning till säv, and
ra arter inom sävsläktet (som ganska nyligen
bytt namn från Scirpus till Scoenoplectus) kan
dock även ha kommit i fråga. Jfr ”iuncus”, betecknande ffa. det närbesläktade halvgrässläktet Juncus, tåg.
180. André 1985, s. 147 håller även 10,258 för bäralm. Richter 1981–1093, s. 2:493, not 89,
abdikerar nästan inför en tolkning. De SaintDenis 2002, s. 64, not 258, redovisar flera
tolkningsalternativ men pekar trovärdigt
mot en sötväppling, en mélilot, släktet Melilotus. Detta rimmar väl med versens inledande
lydelse: ”Även skörden förestår nu för de
doftande blomstren…” Smultronklöver (Tri
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växtregister

tamarisk

Tamarix sp.181

tarentinsk purjolök

taro

Allium ampeloprasum
Porrum-Gruppen
(tidigare A. porrum)
Colocasia esculenta182

tazett, se narciss
terpentinträd
tibast

tamarix

7,10,8; 8,15,4; 9,4,3+6;
9,14,11
porrum Tarentinum 8,11,14

aron
colocasium

10,244
8,15,4

Pistacia terebinthus183

terebinthus
termes184

9,4,3; 12,20,3
7,9,6

Daphne sp.

casia185

3,8,4; 6,5,3; 9,5,6;
10,301

folium fragiferum) utgör ett annat trovärdigt
alternativ.
181. Tamarix-släktet i familjen Tamaricaceae består av ett 50–60-tal olika, delvis barrträdsliknande, arter med ett utbredningsområde i
Eurasiens och Afrikas torrrare delar. André
1985, s. 255, framhåller speciellt tre arter: keltisk tamarisk (Tamarix gallica), T. africana
och längre österut prakttamarisk (T. tetranda). Beträffande tolkningen går det inte att
komma mycket längre. I flera Columella-utgåvor diskuteras även ett textställe i 9,4,3 med
en möjlig tamarisk, huruvida detta skall läsas
”tamarices” eller ”amaracus”. För en längre
utläggning av detta se Dumont 2002(2001), s.
74–75, not 51.
182. Taro är en kallaväxt (Araceae) som tidigare
gått under flera olika (släkt)namn, av Linné
sedd som en munkhätta, Arum. Jordstammen
är ätbar, rostas eller kokas. Taro är hemma
hörande i tropiska Asien-Nya Guinea, nordöstra Australien och Nya Kaledonien. När
den kom till Medelhavsområdet är inte utrett.
Den har tidigare hetat bl.a. Arum colocasia.
Tolkad av André 1985, s. 26 och De Saint-Denis 2002, s. 64, not 244. Släktena Arum, Colocasia och Dracunculus står alla nära varandra.
Åtminstone 11 olika Arum-arter förekommer
i Medelhavsområdet, de flesta på öarna. Blamey & Grey-Williams 2004, 501–502. Alternativa tolkningar skulle kunna utgöras av ffa.
fläckig munkhätta (A. maculatum), italiensk

munkhätta (A. italicum) och drakkalla (Dracunculus vulgaris), vilka också André redovisar. Inget av släktena beläggs av Jashemski &
Meyer 2002.
183. Tre arter i pistaschsläktet (Pistacia), alla nu
hemmahörande i Medelhavsområdet, tillhör
vår kulturhistoria: mastixbuske (P.lentiscus),
terpentinträd (terebint, P. terebinthus) och
pistasch (P. vera). I ordning har de levererat
tuggummi (mastix), olja och pistaschnötter.
Trots detta är de förhållandevis obekanta.
Terpentinträdet blir en buske eller ett litet
träd upp till 6 m, har parbladiga blad, fruktställningen är som en utdragen gles rönnbärsklase, och förekommer i torra och öppna skogar samt i maccian.
184. André 1985, s. 256, håller ”termes” för ett mer
storfruktigt slag av vildoliven. Richter 1981–
1983, s. 2:202, läser ”tamaricibus”, vilket blir
”Tamarisken” på tyska och skulle bli tamarisker på svenska. Schneider 1794–97 läser
textstället ”terminthos”, på svenska uttolkat
terpentinträd (terebint) (Pistacia terebinthus).
Tolkningen till växtslag styrs av läsningen av
grundtexten, ffa. av ”termitibus”.
185. Det finns flera tolkningar av “casia”. André
1985, s. 52, tolkar de flesta textställena hos
Columella till en tibast-art. Det finns flera
arter av Daphne i Medelhavsområdet (Daphne gnidum, liksom vår inhemska D. mezereum
framhålles speciellt). Alla tibast-arter är dock
mycket giftiga!
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växtregister
tiggarnöt
timjan, se backtimjan
och kryddtimjan
’tistel’ 187
tistel, se även ’vild tistel’
trampört

Tribolus terrestris186

trädgårdsmålla
trädgårdsportlak
turkisk ek
tvåradskorn, se korn
tyskiris eller violrotsiris

Atriplex hortensis189
Portulaca oleracea ssp. sativa
Quercus cerris

tysklönn, se lönn
tåg och/eller säv

’törel’
ungersk lönn

tribolus

7,3,9 (Vergilius)

spina solstitialis

2,17,1

herba sanguinaria
poligona188
sanguiniaria
atriplex
portulaca
cerrus

7,5,19
6,12,5
7,5,19
10,377; 11,3,42
12,13,2
7,9,6

Iris germanica eller
I. germanica ’Florentina’

iris Illyrica

12,20,5

Juncus spp. och/eller
Scirpus spp.190

iuncus

Euphorbia spp.
Acer opalus ssp. obtusatum192

titymallus191
opulus

2,2,8+13+20 2,17,1;
4,13,2; 4,29,10; 5,11,6;
7,9,7; 9,16,1; 10,306;
12,6,1; 12,15,4; 12,17,1f;
12,19,4; 12,32,1; 12,38,7;
12,53,1f
9,13,2; 9,14,16
5,7,1

Polygonum aviculare

186. Tiggarnöten, på äldre svenska jordänglar, i familjen pockenholtsväxter (Zygophyllaceae) är
hemmahörande från södra Europa och vidare
söder- och österut. Det är en hårig, slingrande gulblommande och ärtväxtliknande ettårig växt med mycket taggiga och stjärnformiga
hårda och vedartade frukter. Både Retzius
1809, s. 103 och André 1985, s. 263, håller Vergilius ”tribolus” för denna art, men redovisar
även från bl.a. Plinius andra slag av ”tribolus”
och deras tolkningar. I den åberopade Vergilius-översättningen har tiggarnöten dock utelämnats.
187. För en närmare utredning, se André 1985, s.
245. Någon art kan svårligen identifieras.
188. André 1985, s. 204, redovisar sex olika tolkningsalternativ för ”poligona”/”polygonum” i
de romerska källorna: trampört, Polygonum
maritimum, hästsvans (Hippuris vulgaris), fräken (Equisetum sp.), krapp (Rubia tinctorum)
och läkeverbena (Verbena officinalis). Det föreslagna framstår som det troligaste.

189. Trädgårdsmållan utgör det troligaste alternativet inom släktet strandmållor (Atriplex)
även om också andra närstående arter kan
vara aktuella.
190. Flera olika arter inom (ffa.) tågsläktet ( Juncus) och sävsläktet (Schoenoplectus (Scirpus))
kan vara aktuella. Blott sammanhanget och
en närläsning av varje referens kan föra vidare. Detta ligger dock utanför arbetets ramar. I
de flesta fall översätts och tolkas till tåg.
191. André 1985, s. 261–262, redovisar åtta olika
tolkningskategorier innehållande (minst) lika
många arter inom törelsläktet, Euphorbia. En
av dessa utgör fetbladstisteln (E. paralias).
Dumont 2002, s. 51,61, tolkar blott ”titymallus” till l’euphorbe.
192. Den ungerska lönnen växer bland södra och
västra Europas berg och kullar. Den blir ca
6–9 m hög. Bladen är glänsande gröna och
trelobade. Taxonomin (art/underart) är något oklar. Den står nära dvärglönnen (Acer
monspessulanum). Det latinska namnet ”opu-
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växtregister

vallmo, se opievallmo och
röd hornvallmo
valnöt
Juglans regia
vanlig korsört
Senecio vulgaris193
’vass’ (’rör’)
Phragmites australis
(m.fl. för mattor m.m.
användbara gräs)
vaxblomma, se stor
vaxblomma
vete
Triticum aestivum
vete, se även durumvete,
emmervete, engelskt vete
vial, se ’liten vial’,
stäppvial
vicker, se linsvicker
vide (möjligen ffa.
Salix sp. (möjligen ffa.
korgvide)
Salix viminalis)
vide och/eller pil
Salix spp.196

vild purjolök

Allium ampeloprasum

lus” leder för svensken närmast tankarna till
skogsolvon (Viburnum opulus).
193. Det förekommer ett flertal Senecio-arter i
Medelhavsområdet; i Sverige redovisar Mossberg & Stenberg 2003, 13 arter jämte några
hybrider och underarter. Troligen kan även
andra arter inom släktet ha betecknats med
”avia” under antiken.
194. “Canna” syftar hos Columella mer på byggnadsmaterialet än på någon (eller några) speciell art. ”Rör/vass av liten storlek” menar André 1985, s. 47, kan innefatta flera olika arter,
kanske företrädesvis vanlig vass (Phragmites
australis), rörflen (Calamagrostis arundinacea)
och/eller även italienskt rör (Arundo donax)
av mindre storlek. Samtliga textställen med
”canna” har ’översatts’ till ’vass’.
195. ”Siligo” tolkas till det vanliga vetet av An-

iuglans
avia
canna194

5,10,14
6,14,3+6
4,32,3; 7,9,7; 12,15,1;
12,39,1; 12,49,9; 12,50,5;
12,51,1; 12,52,4+8f

siligo195

2,6,2; 2,9,3+5+8+13;
2,12,1

salix uiminalis

4,31,2; 12,47,2

salix

1,pf.28; 1,2,3f;4,13,2;
4,16,4; 4,30,2ff; 4,31,2;
4,33,1; 5,7,1; 8,3,4; 6,2,4;
7,10,2; 9,6,1; 9,15,12;
10,332;11,2,19+33+92; ;
12,47,2; 12,50,2
6,4,2; 10,113;
11,3,15f+20ff

ulpicum

dré 1985, s. 239. Detta är tolkningen även hos
Plinius, jfr Jashemski & Meyer 2002, s. 166.
Beträffande hela vetekomplexet och släktet
Triticum hänvisas till den omfattande och utförliga redogörelsen i Zohary & Hopf 2000,
s. 19–59, ffa. s. 51–58.
196. Det finns ca 500 arter av släktet Salix i de kalla
och tempererade delarna på jorden, från stora
och höga träd (pilar) till små och låga buskar
(viden). Bland de nyttigare och de förra märks
knäckepil (Salix fragilis) och vitpil (S. alba), av
de senare gråvide (Salix cinerea), rödvide (S.
purpurea), flätvide (S. x rubra), fläckvide (S.
x smithiana) och korgvide (Salix viminalis).
Sammanhanget hos Columella avgör ibland
om det handlar om pilar eller viden, vilken art
eller vilka arter det handlar om låter sig mer
sällan anas.
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’vild rättika’ (slag av
åkerrättika)
’vild sparris’
’vild tistel’
vildmorot

Raphanus raphanistrum
(R. raphanistrum ssp. landra)
Asparagus officinalis198
fam. Asteraceae
Daucus carota ssp. carota

armoracea197

6,17,8; 9,4,5; 12,9,3

corruda
carduus agrestis199
pastinaca agrestis

vildoliv

Olea europaea ssp. oleaster

oleaster

10,375; 11,3,43
7,8,1
6,17,8; 6,33,1; 9,4,5;
12,7,1
1,6,14; 5,9,16; 6,6,2;
6,7,2+3; 7,9,6; 8,10,4

vildoliv, se även (liten)
vildoliv
vildväxande vin
’vilt päron’
vin, vinranka, vinstock

Vitis vinifera ssp. sylvestris
Pyrus amygdaliformis201
Vitis vinifera

labrusca200
achrades
vitis

8,5,23
7,9,6; 10,15+250
Frekvent. Särskilt i 3;
4; 5,4-7; 11,2; 12,18-45

vin, se även vildväxande
vin
vinruta

Ruta graveolens

ruta202

6,4,2; 10,121;
11,3,16f+38; 12,7,1+5;
12,9,1; 12,49,5+10;
12,50,5; 12,59,1

197. Tolkad till Raphanus landra av André 2002,
s. 135, som synonym till R. raphanistrum ssp.
landra, d.v.s. en underart till åkerrättikan.
Här kallad ’vild rättika’ för att på svenska hålla de båda definierade slagen isär, ffa. i 9,4,5.
Åkerrättikan är vildväxande även i Sverige.
Idag bär den korsblommiga släktingen pepparrot (Armoracia rusticana) det antika latinska namnet ”armoracea” som släktnamn. Rättika/rädisa (Raphanus sativus), vilken troligen
härstammar från åkerrättikan, är utelämnade
ur denna tolkning men förekommer kopplad
till ”raphanus”, jfr Jashemski & Meyer 2002, s.
157–158.
198. Sparris (Asparagus officinalis) är vildväxande i
hela Europa. Det är denna art i sparris-släktet
som blivit föremål för odling och som vi idag
uppskattar så högt. I Medelhavsområdet förekommer dock ytterligare en dryg handfull
vildväxande och ätbara arter, vilka möjligen
här, en, flera eller alla, kan inkluderas i Columellas begrepp ”corruda”. Denna benämning
förekommer på två ställen hos Columella; ”asparagus” blott på ett. André 1985, s. 76, anger
speciellt tre arter som kan komma ifråga: Asparagus aphyllus, A. tenuifolius och A. acutifolius. Samtliga saknar ännu svenska namn.

199. Antalet tistel-arter i Medelhavsområdet är
mycket stort. Namnet förekommer dock blott
en gång hos Columella. Det lär handla om en
vild, åkerväxande art. Denna är tolkad som
Kardendistel (= kardvädd, Dipsacus fullonum)
av Richter 1981–1983, vilket är möjligt. André
1985, s. 50, ligger närmare den blåblommiga
Cardopatium corymbosum.
200. André 1985, s. 135, ger allmänt två tolkningsalternativ: vildväxande vin och djävulsdruva
(Tamus communis). Richter 1981–1983, s. 2:263
gör ytterligare en annan tolkning.
201. Arten förekommer vild huvudsakligen i
Medelhavsområdet; den blir en buske eller
ett träd upp till 6 m höjd. Beträffande släktet
Pyrus, se Flinck 1993.
202. Den vanligaste tolkningen av ”ruta” är vinruta, i bok 12 entydigt tolkat av André 2002,
s. 137. Några andra arter i samma släkte kan
också vara aktuella, ffa. falsk vinruta (R. chalepensis) och R. montana. Ytterligare andra (giftiga) arter har tolkats ur de antika texterna, se
vidare André 1985, s. 221–222.
203. Flera, och helt skilda, växtslag – ”des plantes
nombreuses et très differentes”, skriver And
ré 1985, s. 272 – döljer sig bakom den antika
latinska beteckningen ”viola”. Bestämningen

1 434 2

växtregister

’viol’

flera olika arter och släkten

viola203

9,4,4; 9,5,6;
10,102+300, preciseringar: se nedan

viol, se även luktviol
violrotsiris, se tyskiris
vit nysrot

Veratrum album

carbasum204
helleborus alba205

[10,17]
7,5,7

vitlupin (och/eller gullupin och/eller blålupin)

Lupinus albus206(och/
eller L. luteus och/eller
L. angustifolius)

lupinus

vitlök

Allium sativum207

alium

1,6,21; 2,2,13; 2,7,1; 2,1
0, 1+3; 2,11,4; 2,12,4;
2,13,1; 2,14,5; 2,15,5+6;
6,3,4+8; 6,25,1; 7,4,7;
7,5,7; 10.115; 11,2,44+60
+72+75+81+101
6,4,2; 6,6,5; 6,8; 6,13,1;
6,34,1; 8,5,12+21; 9,14,3;
10,314; 11,3,15f+20ff

vitpoppel, se poppel
vänderot, se keltisk
vänderot
åkerringblomma

Calendula arvensis208

calta

av färg, t.ex. ”viola purpurea”, växtplats, t.ex.
”viola agrestis” eller geografisk härkomst, t.ex.
”viola Calatina”, hjälper i flera fall till med
tolkning och bestämning, men inte i alla. Det
mesta som benämns ”viola” handlar hur som
helst inte om (äkta) violer eller om arterna i
det nuvarande släktet Viola. Korta men enkelt
tillgängliga sammanfattningar finns förutom
hos André 1985, bl.a. i Jashemski & Meyer
2002, s. 125–126,171 och hos Landgren 2004,
s. 51–52, där även begreppet ”violarium” diskuteras. Att redovisa och diskutera Andrés
samtliga tolkningskategorier ligger utanför
detta arbetes ramar, liksom att vidare tolka
alla Columellas ”viola”-textställen till art.
204.	Bestämningen mycket osäker. Namnet tolkat till Veratrum album av André 1985, s. 51,
som synonymt med ”carpathum” hos Plinius
XXXII, 58. ”Carpasum” har även under antiken betecknat bomull, de afrikanska-indiska
arterna trädbomull (Gossypium arboreum) och
indisk bomull (G. herbaceum).
205. Tolkningen och bestämningen är osäker. Det
handlar antingen om vit nysrot (Veratrum album) eller om någon art av julros (Helleborus
sp.), jfr noten under ” julros”.

10,97; 10,307

206. Det finns flera ursprungligt inhemska och
spridda ett-åriga arter inom släktet Lupinus
i Medelhavsområdet. Dessa domesticerades
tidigt och odlas fortfarande, till spannmål,
foderväxter eller gröngödsling. Vitlupinen
(Lupinus albus) är en traditionell Medelhavsbaljväxtgröda och odlad sedan antiken. Den
vilda föregångaren är välidentifierad, och
klassificeras sedan nyligen som L. albus ssp.
graecus, jfr Zohary & Hopf 2000, s. 122–124.
Vitlupinen bör ligga bakom de flesta av Columellas ”lupinus”-namn, men detta har inte
studerats i detalj. Både vitlupin och blålupin
uppges från Pompeji.
207. Den odlade vitlökens vilda förfäder står nära
den vilda purjolöken Allium ampeloprasum.
Det uppdaterade namnet på odlad purjolök
tar också fasta på detta namn, Allium ampeloprasum Porrum-Gruppen.
208. “Calta” leder tankarna till kabbleka (Caltha palustris), förvisso gul men inte eldröd.
Åkerringblomman är mycket vanlig på odlad
mark, på trädor och ödelagda områden i
hela Medelhavsområdet; ett mycket vackert
’ogräs’, och obekant för de flesta nordbor.
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Raphanus raphanistrum

lapsana209
rapistrum210

9,4,5; 12,7,1+2
9,4,5

ålandsrot

Inula helenium211

inula

äkta cypress

cupressus

äkta kastanj
äppelrönn

Cupressus sempervirens212
[eg. Cupressus sempervirens
Stricta-Gruppen]
Castanea sativa
Sorbus domestica213

äpple
ärt

Malus domestica
Pisum sativum214

malus
pisum

ögonböna

Vigna unguiculata215

passiolus
phaselus

10,118; 11,3,17+35;
12,48
2,2,11; 2,9,9; 4,26,1;
6,4,1; 6,7,2; 7,5,22;
11,2,13
4,30,2; 4,33
5,10,20; 8,17,13;
12,16,4; 12,42,1;
12,48,4
2, 21,3; 3,21,11; 10,16
2,7,1; 2,10,4+19;
2,11,10; 2,13,1; 11,2,75
12,9,1
2,7,1; 2,10,4; 2,12,3;
10,377 11,2,72+75

209. Jfr noten till ’vild rättika’ ovan. Båda namnen
förekommer i 9,4,5. Tolkningen är komplicerad.
210. Columella särskiljer i 9,4,5 ”armoracea” och
”rapistrum”; två olika slag av åkerrättika
är nog det närmaste vi kan uttrycka detta.
Se ’vild rättika’ ovan, och jfr André 1985,
s. 216.
211. Ålandsroten är hemmahörande i sydöstra
Europa och i västra och centrala Asien. Den
introducerades i Norden under medeltiden
som läkeväxt framförallt mot förkylningar
och luftrörsbesvär, jfr Lundquist 1997.
212.	En fyllig framställning av belägg för den
äkta cypressen i olika källor ges i Jashemski
& Meyer 2002, s. 104–106. OBS: Flera arter
inom släktena Cupressus, Juniperus och Thuja
kan generellt förekomma under virkesbeteckningen ”cypress”, jfr SKUD.

castanea
sorbus

213.	Äppelrönnen är förhållandevis okänd för oss
nordbor, och också sällsynt odlad här. Den
växer vild i södra Europa och i Medelhavsområdet, upp till centrala Tyskland, och odlas för sina bärs skull, som ett fruktträd. Ett
större exemplar finns i Alnarpsparken.
214.	Ärten är en av Gamla världens äldsta grödor.
Flera arter/slag ingår i ärtsläktet Pisum som
den odlade ärten (Pisum sativum) tillhör, och
systematiken och odlingshistorien är delvis
komplicerad. Ärten introducerades i Norden
redan under stenåldern. Artens äldsta historia sammanfattas i Zohary & Hopf 2000, s.
101–108.
215. Den oftast klättrande ett-fleråriga ögonbönan har ett kulturursprung i tropiska Afrika.
Den har bytt både art- och släktnamn flera
gånger. Den har både använts som grönsak,
till mjöl och som medicinalväxt.
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nyckel till växtregistret

I följande tabell erbjuds en översikt över
de växtslag som diskuteras i växtregistret.
Uppställningen grundar sig på Kjell Lundquists identifikationer av Columellas benämningar.
Tabellen är ordnad efter växternas veten
skapliga namn enligt SKUD (Svensk Kulturväxtdatabas) [maj 2009], och för varje sådant
namn anges i högerspalten det uppslagsord

(det svenska växtnamn), under vilket växtslaget diskuteras i växtregistret. Det är alltså
inte frågan om en ren konkordans mellan
vetenskapligt namn och svenskt namn, och
flera latinska namn kan hänvisa till samma
svenska namnform. När en redovisning i
växtregistret diskuterar flera arter anges här
första ledet i namnet följt av ”sp. eller spp.”.
Förkortningen ”ssp.” betyder ”subspecies”.

Vetenskapligt namn

Diskuteras i växt
registret under

Abies alba
Acanthus mollis
Acanthus spinosus
Acer spp.
Acer opalus ssp.
obtusatum
Acer pseudoplatanus
Acorus calamus
Alcea rosea
Allium ampeloprasum
Porrum-Gruppen

silvergran, gran (not)
mjukakantus
mjukakantus (not)
’lönn’
ungersk lönn

Ammi majus
Ampelodesmos
mauritanicus
Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
Antirrhinum majus
Apium graveolens
Arbutus unedo
Arctium lappa
Arctium sp.
Aristolochia clematitis
Artemisia absinthium
Artemisia maritima
Arum spp.
Arundo donax

Allium cepa
Allium sativum
Allium sativum
OphioscorodonGruppen
Alnus spp.
Amaracus dictamnus
Amaranthus spp.

’lönn’
kalmus
stockros
purjolök, tarentinsk
purjolök, vild
purjolök, vitlök (not)
lök
vitlök
ormlök

al
mejram (not)
’amarant’

Asparagus acutifolius
Asparagus officinalis
Asphodelus sp.
Asphodelus aestivus
Aster amellus
Asteraceae

slöjsilja
espartogräs
dill
dansk körvel
lejongap
selleri
smultronträd
stor kardborre
kardborre
röd hundrova (not)
malört
strandmalört
taro (not)
(italienskt) rör, ’vass’
(not)
sparris (not)
sparris, ’vild sparris’
’afodill’
’afodill’
brittsommaraster
’vild tistel’
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Atriplex hortensis
Avena barbata
Avena sativa
Beta vulgaris MangoldGruppen
Bituminaria bituminosa
Boswellia sp.
Brassica napus
Napobrassica-Gruppen
Brassica nigra
Brassica oleracea
Brassica rapa
Bryonia spp.
Bryonia dioica
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trädgårdsmålla
havre
havre
mangold
sårväppling
rökelse
kålrot

senap
kål
rova
’hundrova’
röd hundrova, morot
(not)
Calamintha nepeta
stenkyndel
Calendula arvensis
åkerringblomma
Calluna vulgaris
ljung
Cannabis sativa
hampa
Capparis spinosa
kapris
Cardopatium corymbosum ’vild tistel’ (not)
Carex sp.
starr
Carpinus betulus
avenbok
Carthamus tinctorius
safflor
Carum carvi
kummin
Castanea sativa
äkta kastanj
Cedrus libani
stick-en
Celosia cristata
’amarant’ (not)
Celtis australis
europeisk bäralm
Ceratonia siliqua
johannesbröd
Cerinthe major
stor vaxblomma
Chamaerops humilis
dvärgpalm
Cicer arietinum
kikärt
Cichorium endivia
sydcikoria
Cichorium intybus
cikoria
Cinnamomum cassia
kassiakanel
Clematis spp.
röd hundrova (not)
Colocasia esculenta
taro
Commiphora gileadensis mekkabalsamträd
Commiphora myrrha
medicinskt myrraträd
Conium maculatum
odört
Consolida (Delphinium) ’hyacint’
ajacis

Coriandrum sativum
Cornus mas
Corylus avellana
Crataegus azarolus
Crataegus laevigata
Crithmum maritimum
Crocus sativus
Cucumis sativus
Cuminum cyminum
Cupressus sempervirens
Cydonia oblonga
Cymbopogon schoenanthus
Cynara cardunculus
Cyperus esculentus
Cyperus papyrus
Cyperus rotundus
Daphne sp.
Daphne oleides
Daucus carota ssp. carota
Daucus carota ssp. sativus
Delphinium staphisagria
Dipsacus fullonum
Dracunculus vulgaris
Drimia maritima
Dryopteris filix-mas
Ecballium elaterium
Elettaria cardamomum
Equisetum sp.
Erica arborea
Eruca sativa
Eryngium spp.
Erysimum cheiri
Euphorbia paralias
Euphorbia spp.
Fagus sylvatica
Ferula spp.
Ferula assa-foetida
Ferula communis
Ferula tingitana
Ficus carica
Ficus carica var. caprificus
Foeniculum vulgare

koriander
körsbärskornell
hassel
azarolhagtorn
rundhagtorn
strandsilja (saltmärke)
saffranskrokus
gurka
spiskummin
äkta cypress
kvitten
kamelgräs
kardon
jordmandel
papyrus
jordmandel (not)
tibast
liten vildoliv (not)
vildmorot
morot
giftriddarsporre
’vild tistel’ (not)
taro (not)
sjölök
ormbunke
sprutgurka
kardemumma
trampört (not)
ljung (not)
senap (not), senapskål
martorn
gyllenlack
fetbladstistel
’törel’
bok
jättestinkfloka (not)
dyvelsträck
jättestinkfloka
’stinkfloka’
fikon
getfikon
fänkål
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Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Galium aparine
Genista tinctoria
Gladiolus communis
Glaucium corniculatum
Glaucium flavum
Hedera helix
Helleborus sp.
Helleborus viridis
Hippuris vulgaris
Hordeum vulgare à
Hordeum vulgare
Distichon-Gruppen
Hordeum vulgare à
Hordeum vulgare
Hexastichon-Gruppen
Hyacinthus orientalis
Hyoscyamus (niger)
Hyssopus officinalis
Ilex aquifolium
Inula helenium
Iris spp.
Iris germanica
Juglans regia
Juncus spp.
Juniperus spp.
Juniperus oxycedrus
Juniperus sabina
Laburnum anagyroides
Lactuca sativa
Lagenaria siceraria
Lamiaceae
Lathyrus spp.
Lathyrus sativus
Laurus nobilis
Lens culinaris
Lepidium latifolium
Lepidium sativum
Leucojum vernum
Levisticum officinale

ask
manna-ask
kardborre (not)
spanskginst (not)
’hyacint’ (not)
röd hornvallmo
röd hornvallmo (not)
murgröna
julros
grön julros
trampört (not)
korn, tvåradskorn

korn, sexradskorn

’hyacint’ (not)
bolmört
isop
stenek (not)
ålandsrot
iris
tyskiris
valnöt
tåg
en, stick-en (not)
ceder (cederolja),
stick-en
sävenbom
sydgullregn
sallat
flaskkurbits
mynta (not)
’liten vial’, stäppvial
(not)
stäppvial
lager
lins
bitterkrassing
smörgåskrasse
lövkoja (not)
libbsticka

Ligustrum vulgare
Lilium candidum
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Linum usitatissimum
Lolium temulentum
Lupinus spp.
Lygeum spartum
Malus domestica
Malva sylvestris
Mandragora officinarum
Marrubium vulgare
Matthiola incana
Medicago arborea
Medicago sativa
Melilotus spp.
Melissa officinalis
Mentha spp.
Mentha longifolia
Mentha pulegium
Micromeria graeca
Moringa peregrina
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liguster
madonnalilja
’hyacint’
’hyacint’
lin
dårrepe
vitlupin
espartogräs
äpple
malva, stockros (not)
alruna
kransborre
lövkoja
busklusern
blålusern (alfalfa)
sötväppling
citronmeliss
mynta
stenkyndel
polejmynta
isop (not)
behenträd, dvärgpalm
(not)
Morus nigra
svart mullbär
Muscari comosum
fjäderhyacint
Myrtus communis
myrten
Narcissus spp.
narciss
Nardostachys jatamansi
nardusört
Nelumbo nucifera
europeisk bäralm
(not)
Nigella sativa
svartkummin, svart
opievallmo (not)
Ocimum basilicum
basilika
Olea europaea
olivträd
Olea europaea ssp. oleaster vildoliv
Opopanax hispidus?
’kranssilja’?
Origanum majorana
mejram, kungsmynta
(not)
Origanum maru
isop (not)
Origanum vulgare
grekisk oregano,
kungsmynta
Paliurus spina-christi
kristitörne
Panicum miliaceum
hirs
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Papaver somniferum
Pastinaca sativa
Petroselinum crispum
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Picea abies
Pimpinella anisum
Pinus pinea
Piper nigrum
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Pisum sativum
Plantago major
Platanus orientalis
Poaceae
Polygonum aviculare
Polygonum maritimum
Polypodium vulgare
Populus spp.
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea ssp.
sativa
Prunus armeniaca
Prunus cerasus
Prunus domestica
Prunus dulcis
Prunus dulcis var. amara
Prunus persica
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Pulmonaria officinalis
Punica granatum
Pyrus amygdaliformis
Pyrus communis
Quercus sp.
Quercus cerris
Quercus ilex
Quercus petraea
Quercus suber
Raphanus landra
Raphanus raphanistrum

nyckel till växtregistret
opievallmo, svart
opievallmo
palsternacka
selleri
(italienskt) rör (not)
’vass’ (’rör’)
gran
egyptisk anis
pinje
peppar
mastixbuske
terpentinträd
ärt
groblad
orientalisk platan
gräs
trampört
trampört (not)
stensöta
poppel
portlak
trädgårdsportlak
aprikos
surkörsbär
plommon
mandel
bittermandel
persika
slån
ormbunke
grön julros (not)
granatäpple
’vilt päron’
päron
ek
turkisk ek
stenek
bergek
korkek
’vild rättika’ (not)
’vild rättika’,
åkerrättika

Raphanus sativus
(Rättika-Gruppen)
Rhamnus alaternus
Rhus coriaria
Rosa sempervirens
Rosa spp.
Rosmarinus officinalis
Rubia tinctorum
Rubus fruticosus
Rubus ulmifolius
Rumex patientia
Ruscus aculeatus
Ruta graveolens
Salix spp.
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Santolina
chamaecyparissus
Saponaria officinalis
Satureja hortensis
Satureja montana
Satureja thymbra
Saussurea costus
Schoenoplectus lacustris
Scilla bifolia
Scilla hyacinthoides
Scirpus spp.
Scirpus lacustris
Sedum spp.
Sempervivum tectorum
Senecio vulgaris
Sesamum indicum
Seseli libanotis
Setaria italica
Sinapis alba
Sinapis arvensis
Sium sisarum
Smyrnium olusatrum
Solanum nigrum
Sorbus domestica
Spartium junceum
Stipa tenacissima
Tamarix sp.

rättika
’getapel’
bärsumak
medelhavsros
ros
rosmarin
trampört (not)
björnbär
’buskbjörnbär’
spenatskräppa
stickmyrten
vinruta
vide
sommarfläder
fläder
grå helgonört
såpnejlika
sommarkyndel
sommarkyndel (not)
’huvudkyndel’
’fjällskära’
säv
’hyacint’
’hyacint’
tåg
säv
fetknopp
fetknopp (not)
vanlig korsört
sesam
kranssilja (not)
kolvhirs
senap
senap (not)
palsternacka (not)
alexanderloka
nattskatta
äppelrönn
spanskginst
espartogräs
tamarisk

nyckel till växtregistret
Tamus communis

Tanacetum balsamita
Taxus baccata
Thapsia garganica
Thymbra capitata
Thymus serpyllum
Thymus vulgaris
Tilia sp.
Tribolus terrestris
Trifolium fragiferum
Trifolium pratense
Trifolium spp.
Trigonella foenumgraecum
Triticum aestivum
Triticum dicoccon
Triticum durum

djävulsdruva,
’hundrova’, röd
hundrova (not),
vildväxande vin (not)
balsamblad
idegran
’giftig gulrot’
’huvudkyndel’
backtimjan
kryddtimjan
lind
tiggarnöt
sötväppling (not)
rödklöver
klöver
bockhornsklöver
vete
emmervete
durumvete

Triticum spelta
Triticum turgidum
Ulmus spp.
Urtica sp.
Valeriana celtica
Veratrum album
Verbena officinalis
Viburnum tinus
Vicia ervilia
Vicia faba
Vicia sativa
Vigna unguiculata
Viola odorata
Viscum album
Vitis vinifera
Vitis vinifera ssp. sylvestris
Ziziphus jujuba
Ziziphus lotus
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emmervete
engelskt vete
alm
’nässla’
keltisk vänderot
vit nysrot
trampört (not)
lagerolvon
linsvicker
bondböna
fodervicker
ögonböna
luktviol
mistel
vin, vinranka, vinstock
vildväxande vin
kinesisk jujuber
europeisk bäralm
(not)

register över djur som nämns
i de re rustica
Tamdjur och nyttodjur där endast djurslaget anges
(bi, oxe, mulåsna etc.) förtecknas i sakregistret

antilop 9,1,1

muräna (muraena) 8,16,9; 8,17,2; 8,17,8
myra 2,19,1; 10,318

barb (mullus) 8,17,7
bålgeting 9,14,10

näbbmus 6,17,1; 6,17,5

’elakat’ (elacatus) 8,17,12

orm (anguis, coluber, vipera) 6,17,7; 8,5,18; 8,14,9
ostron (ostrea) 8,16,7

fjäril 9,7,5; 9,14,2; 9,14,8f
fluga 6,33; 7,13,1
gasell 9,1,1; 9,1,7
gecko (stelio) 9,7,5
guldbraxen (aurata) 8,16,8
haj (carcharus) 8,17,12
hare 9,pf.1; 9,1,8
harr (umbra) 8,16,8
havsabborre (lupus) 8,16,1f; 8,17,8
havsollon (balanus) 8,16,7
havssköldpadda 6,5,3
’havstrast’ (turdus) 8,16,8; 8,17,8
hjort 9,1,1; 9,1,8
kackerlacka 9,7,5
kammussla (pectunculus) 8,16,7
karp (merula) 8,16,8 8,17,8
katt 8,14,9
klappmussla (sphondylus) 8,16,7
krabba (cammarus) 8,15,6; 8,17,14
kålmask 10,323
lake (mustela) 8,17,8
makrill (scombrus) 8,17,12
mask (curculio) 1,6,16f
multe (mugilis) 8,16,1; 8,17,8

papegojfisk (scarus) 8,16,9
pigghaj (squalus) 8,16,1
piggvar (rhombus) 8,16,7; 8,17,9
rådjur 9,pf.1; 9,1,1
råtta 2,19,1
sandkrypare (gobio) 8,17,14
sardin (sardina) 8,17,12
skarpsill (chalcis) 8,17,12
sjötunga (solea) 8,16,7; 8,17,9
skalbagge 9,7,5
skaldjur 8,16,7f; 8,17,9
skrubba (passer) 8,16,7
solabborre (faber) 8,16,9
stör (helops) 8,16,9
’svartsvans’ (melanurus) 8,16,8
taggmakrill (lacertus) 8,17,12
taggsnäcka (murex) 8,16,7
’tandbraxen’ (dentix) 8,16,8
tonfisk (pelamis) 8,17,12
tornfalk (titiunculus) 8,8,7
vessla 8,14,9
vildsvin 9,pf.1; 9,1,1; 9,1,5; 9,1,7
vägsnigel 10,323
ödla 6,17,5

sakregister till de re rustica

Arbetsfördelning bland slavarna 1,9
Arbetsåtgång 2,12; 11,2,47; 11,2,54
Arrendatorer 1,7,6
Avel: nötboskap 6,20–24, häst 6,29, mula 6,36,2–3;
6,37,3–4, får 7,3,11–15
Avläggare: vinranka 4,15,2
Badrum 1,6,2
Barn till slavar 1,8,19
Bedömning av jord 2,2,14–21
Beskärning: vinstock 4,6–7; 4,9–11; 4,14,3;
4,21–25; 5,5,11; 5,5,14; 5,5,18f; 5,6,24–35; 11,2,6,
oliv 5,9,18
Betäckning: nötboskap 6,24, häst 6,27,8–10, mula
6,36,4; 6,37,1–2; 6,37,9–10, får 7,3,11f, getter
7,6,6, påfåglar 8,11,6–8
Bigård: placering 9,5
Bikupor: typer 9,6, placering 9,7, material 9,6;
11,2,90, skörd 9,15,4–10; 11,2,50; 11,2,57; 12,10,6
Biodling 9,2–15: sorter 9,3, foder 9,4; 9,14,
skadedjur 9,7,5f, ”kungar” 9,10–11, sjukdomar
9,13, skadedjur 9,14,2; 9,14,8–10, årscykel 9,14,
drönare 9,15,1f
Bisvärmar: inköp 9,8,1–4, fångst av vilda 9,8,7–14,
i bigården 9,9; 9,12
Boskap: huvudtyper 6,pf.6, märkning 11,2,14;
11,2,38
Byggnader 1,5,4–1,6
Byggnadsvirke 11,2,11–13
Dikning 2,2,9–11
Druvmust: beredning 12,19; 12,20,1–3
Druvor: torkning 11,2,62; 12,16, konservering 12,44f
Druvsaft: hantering 12,20,6–8; 12,21f
Duvor: duvslag 8,8,2–5, foder 8,8,6, bedömning
8,8,8–10, värde 8,8,10, gödning 8,8,11f

Embamma (sås) 12,34
Epityrum (en inläggning av oliver) 12,49,9
Familjefadern 1,7; 1,8,15–20
Fikon, torkning 12,15
Fiskdamm: placering 8,16,7; 8,17,1, inredning
8,17,2–6
Fiskodling 8,16f
Foder- och köksväxter: sortval och sådd 2,10; 2,13;
11,2,10f; 11,2,85, skörd 11,2,71, mängd utsäde
11,2,75
Foderstat: oxar 6,3,4–8; 11,2,83; 11,2,99–101, svin
7,9,6–9, höns 8,4, duvor 8,8,6; 8,9,2f, gäss
8,14,2, fisk 8,17,12–15
Fruktträd 5,10, ympning 5,11,12; 11,2,37; 11,2,96,
planteringstid 11,2,79
Får: sorter 7,2,3–5, bedömning 7,2,6–7,3,7, baggar
7,2,6–7,3,6, skötsel 7,3,8–26, lamning 7,3,16f,
lamm 7,3,13–19, ”klädda” 7,4; 11,2,35, klippning
7,4,7f; 11,2,35; 11,2,44, sjukdomar 7,5
Fängelse 1,6,3; 1,8,16
Föregångare, grekiska 1,1,7–11
Föregångare, romare 1,1,12–14
Förvaltaren 1,8,1–14; 11,1,2–32
Getter: bedömning 7,6,2–4, skötsel 7,6,5; 7,6,9,
killingar 7,6,7f, sjukdomar 7,7
Granatäpplen, inläggning 12,46,2–6; 12,47,4
Gäss: anledning 8,13, inhägnad 8,14,2, bedömning
8,124,3, värpning 8,14,5f, ruvning 8,14,6, skötsel
8,14,7–11, foder 8,14,2; 8,14,8; 8,14,10f, gödning
8,14,10f
Gödselstad 1,6,21; 2,14,6–8
Gödsling 2,1; 2,5; 2,17,2; 2,17,7; 5,9,13f; 11,2,86f, slag
av gödsel 2,14; 8,9,4, tidpunkt 2,15; 11,2,18;
11,2,44
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Harvning 11,2,82
Helgdagar 2,21
Honung 9,15; 11,2,50; 11,2,57, inläggning i – 12,10,5,
honungsvatten 12,11f
Honungsvin 12,41
Hosta: oxar 6,10
Hundar: typer 7,12,2, bedömning 7,12,3–5;
7,12,8, foder 7,12,10, avel 7,12,11, namn 7,12,13,
kupering av svans 7,12,14, sjukdomar 7,13,
skötsel 7,12,10–12
Husföreståndarinnan 1,8,5; 12,1–3
Hygien 12,4
Hälsosamma lägen 1,4,9; 1,5,4–8
Hästar 6,27–35, ston 6,27,3–7; 6,27,11–13, föl
6,29,1–4, ålderstecken 6,29,5, hingst 6,28,
skador och sjukdomar 6,30–35, skötsel
6,30,1–2
Hö: behandling och lagring 2,18, skörd 11,2,40
Höns: sorter 8,2,1–5, bedömning 8,2,7–11, antal
8,2,6; 8,2,12, hönshus/-gård 8,3, foder 8,4;
8,5,25; 8,7,3, skötsel 8,4–5, värpning 8,5,1–4,
ruvning 8,5–6; 8,5,8–14, kycklingar 8,5,7;
8,5,15–20, sjukdom 8,5,20–23, gödning 8,7
Inhägnader: 8,1; 8,3; 8,10; 8,11,3f; 9,1,2–4; 10,27
Inläggningar 12,7; 12,9f; 12,13,2; 12,48; 12,49;
12,56–58
Jordbearbetning 11,2,17f
Jordmåner 2,2,1–7, för oliv 5,8,6, för vin 3,11f, för
trädgård 10,6ff
Kalender 11,2,2–98
Kastrering: nötboskap 6,26, svin 7,9,4f, 7,11,1f,
tidpunkt 11,2,33
Konservering: druvor 12,44f, frukter 12,46f
Kryddväxter: sorter och hantering 12,7
Kvarg 12,8
Kvitten, inläggning 12,47,1–3
Kålrötter: inläggning 12,56
Kök 1,6,3
Köksväxter, inläggning 12,9f
Lagerutrymmen 1,6,9–17
Lora (eftervin) 12,40
Luckring och rensning 2,11; 4,5; 4,8; 10,140ff;
11,2,9f; 11,2,15; 11,2,62
Lönsamhet: vinodling 3,3,7–15

Mediciner 12,35ff; 12,42; 12,59,5
Mulor och mulåsnor: bedömning 6,36,1; 6,37,6–7,
föl 6,37,8, skador och sjukdomar 6,38
Myrtenvin 12,38
Nötkreatur 6,1–26, oxar 6,1–18, tjurar 6,20; 6,24,
kor 6,21–24, kalvar 6,25
Oliver: inläggning 12,49–51
Olivodling 5,8–9, sorter 5,8,3–6, ympning 5,11,13–
15; 11,2,37, sjuka träd 11,2,29, beskärning 11,2,41,
plantering 11,2,42, skördetid 11,2,83; 11,2,95
Olivolja 1,6,18; 12,52; 12,54, kryddning 12,53
Ost: tillverkning 7,8, förvaring 12,13,1, kryddning
12,43
Oxar: bedömning 6,1; 6,2,14, vid plöjning 1,9,2;
2,2,22–28; 2,3, inkörning 6,2, skötsel och
utfodring 6,3, skador 6,4–5; 6,14,3–6,18,
sjukdomar 6,6–18
Pesto 12,59
Plantering: sticklingar av vin 3,13,2; 3,14–18; 4,2;
5,4,2; 5,5,4–8; 5,6,18–22; 11,2,17; 11,2,26; 11,2,79,
material till stöd och band 4,30–33; 11,2,19f;
11,2,92, olivträd 5,9,7–10, fruktträd 5,10,1–9
Planteringsgropar 3,13,2–5; 4,1; 5,9,7; 5,10,2–4;
11,2,28
Plantskola: jordmån 3,5, kapacitet 3,5,4, för
stödträd 5,6,6–8, för oliv 5,9,1–5, tid för
anläggning 11,2,30, skötsel 11,2,35; 11,2,41; 11,2,79
Plöjning: teknik 2,2,22–27, tider 2,4; 11,2,8; 11,2,32;
11,2,46; 11,2,52
Påfåglar 8,11, hus 8,11,3f, foder 8,11,6; 8,11,14f, avel
8,11,6–8, värpning 8,11,9, ruvning 8,11,10–13,
kycklingar 8,11,14–16, sjukdomar 8,11,16
Päron, inläggning 12,10,4
Rovor: inläggning 12,56
Russin 12,16,1–3
Russinvin 12,39
Saltlake: beredning 12,6, inläggning med – 12,9;
12,49
Saltning: kött 12,55, rotfrukter 12,56
Senap 12,57
Skabb 6,13,1; 6,31,2; 6,32,3; 7,5,5–10
Skadedjur 1,6,17; 2,19,1; 2,19,1; 10,318f
Slakt 12,55

sakregister
Slavar 1,6,3; 1,8,15–19
Spannmål: sortval 2,6–7, såtid 2,8; 11,2,20;
11,2,33; 11,2,50; 11,2,74; 11,2,90, mängd utsäde
2,9; 11,2,75, skörd 2,20,1–3; 11,2,54; 11,2,72,
ogräsrensning 11,2,9; 11,2,26f; 11,2,40
Språngbräda (för betäckning) 6,37,10
Spärrfålla (för kreatur) 6,19
Stall 1,6,4–6; 6,2,2f; 6,3,1; 7,3,8; 7,4,5f; 7,6,6; 7,9,9f;
7,9,13; 8,3; 8,8,2–5; 8,11,4; 8,14,1; 8,15,1–6
Sticklingar: val 3,10; 5,10,6, längd 3,19, plantering
4,4
Stöd: material 4,30–33; 11,2,90, vinstock 4,12f;
4,16,2–3; 4,17; 4,19f; 5,6
Svin: bedömning 7,9,1, avel 7,9, skötsel 7,9,6–14;
7,10,6f, svinhus 7,9,9f; 7,9,13, sjukdomar 7,10,
kastrering 7,11,1f
Tamfåglar 8,1–15
Torkning 12,14f; 12,16,1–3
Trastar 8,10, inhägnad 8,10,1f, foder 8,10,3–5
Träd som stöd för vinstock 5,6
Trädgård 11,2,25; 11,3: jord 10,6ff; 11,3,11–13, place
ring 10,23ff; 11,3,8–10, såtid 10,41ff; 11,3,14–18,
skötsel 10,140ff; 11,3,19–64, skörd 10,255ff,
skadedjur 10,318ff; 11,3,63f, inhägnad 11,3,2–7
Tröskning 2,20,4–6
Tröskning: bondböna 2,10,13f, linser 2,10,16
Tröskplats 1,6,23f; 2,19; 11,2,47
Turturduvor 8,9
Uppodling 2,2,8–14; 11,2,17; 11,2,52
Val av egendom 1,2–4
Varböld 6,11; 6,34
Vatten 1,5
Vattenskott: vinstock 4,6–7; 4,28
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Vax: beredning 9,16
Vaxkakor 9,15,4–13
Veterinärmedicin: oxar 6,4–18, hästar 6,30–35,
mulor 6,38, får 7,5, getter 7,7, svin 7,10, hundar
7,13, höns 8,5,20–23
Vilthägn 9,1
Vin (produkt): beredning, kryddning och
hantering 12,5; 12,20,3–8; 12,23–42
Vin (växtslag): jord och klimat 3,1,5–10; 3,11–12,
sorter 3,2; 3,9; 3,20f, avkastning 3,3,1–7,
bedömning 3,6, skötsel 4,4–7; 4,14; 4,27;
11,2,16; 11,2,35; 11,2,55; 11,2,60f; 11,2,87, stöd
4,12f; 4,17; 4,19f; 4,26; 5,4–7; 11,2,16; 11,2,38;
11,2,41; 11,2,95f, beskärning 4,21; 5,5,11; 5,6,23;
11,2,26; 11,2,32; 11,2,61, föryngring 4,22; 11,2,44,
ympning 4,29, utan stöd 5,5
Vingård: gödsling 2,15,5; 11,2,87, anläggning 3,4–5,
disposition 3,21; 4,18, provinsiella 5,4–7, skörd
11,2,67–71; 11,2,74; 12,18
Vinkällare 1,6,11; 1,6,20
Vinäger av fikon 12,17
Ympning 3,21; 4,29; 5,11; 11,2,11; 11,2,35; 11,2,37;
11,2,59; 11,2,96
Ytor: beräkning 5,2, enheter 5,1,9
Åderlåtning 6,5,4; 6,6,4; 6,30,6; 7,5,11; 7,10,2f
Ålandsrot, inläggning 12,48
Ägg: höns- 8,6
Änder: damm och hus 8,15,1–6, foder 8,15,6,
skötsel 8,15,7
Äng: anläggning 2,16, skötsel 2,17; 11,2,27
Äppelrönn, konservering av bär 12,16,4
Äpplen, inläggning 12,10,4; 12,47,5
Ättika: beredning 12,17

