


ABSTRACT 

Uppsatsen behandlar de forskningsmetoder och resultat som 
gett ökad kännedom om jordbruket i Norrland under järnålder 
öch tidig medeltid.De olika naturvetenskapliga analysmetoder 
som använts beskrivs och viktigare resultat redovisas. Det 
arkeologiska källmaterial som är relevant för studiet av 
jordbruk behandlas och en översikt, över sådant norrländskt 

., L'- • 

material görs.Med hittillsvarande forskningsresultåt som 
grund sammanfattas jordbruksekonomin i Norrland under 
järnålder och tidig medeltid och eventuella skillnader 

. . . \ 

geografiskt och tidsmässigt noteras. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Under senare år har en hel del ny information blivit 
tillgänglig beträffande jordbruket i Norrland under 
järnålder och tidig medeltid. Detta har skett dels 
genom att fler arkeologiska undersökningar gjorts av 
bebyggelselämningar,mot förut huvudsakligen av gravar, 
dels genom att naturvetenskapliga metoder allt oftare 
använts i arkeologiska sammanhang. Tidigare hade det 
antagits att järnålderns bosättningar i vissa delar 
av Norrland, främst Syd - och Mellannorrland, varit 
av agrar karaktär. Som bevis för detta anfördes bl a att 
de bebyggelseindikerande fornlämningarna,gravar och 
boplatser, var lokaliserade till icke strandbundna, 
lättodlade slätter och dalgångar,som också nu tas ·1 
anspråk för odling. Med pollenanalysens hjälp har man 
sedan kunnat påvisa att betydande uppodlingar ägt rum i 
dessa områden under järnåldern. Genom andra naturveten-

, 
skapliga undersökningsmetoder sant arkeologiska ut-
grävningar har även grödor,odlingsformer och husdjursstock 
blivit någorlunda kända ( se Baudou 1977, 1981 ,Selinge 1977). 

1.2 Syfte 

Denna uppsats har följande syften: 

a) att beskriva det arkeologiska källmaterial och de natur-
vetenskapliga metoder som kan öka vår kunskap om jordbruket 
i Norrland under järnålder/ tidig medeltid. 

b) att ge en översikt över resultat och tolkningar som 
gjorts på grundval av dessa källor och undersökningar. 

c) att sammanfatta resultaten till den bild av det norrländska 
jordbruket under järnålder/tidig medeltid som kan fås på 
forskningens nuvarande nivå. 

d) att visa på eventuella förändringar i jordbruksmet6der, 
tidsmässigt och geografisk inom nämnda period och område. 
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1.3. Material 

Et~.urval har gjorts ~v källor/undersökningar som bidrar 
väsentligt till kunskap om jordbruksteknologi,grödor o dyl. 
Huvuddelen av det här upptagna faktaunderlaget härrör 
från utgrävningarna i Gene,Själevads sn i·Angermanland, 
Högom,Selånger sn och Lucksta,Attmar,sn i Medelpad samt 
Björka,Hälsingtuna sn och Trogsta, Forsa sn i Hälsingland 
(F ig 1 ).· Hädanefter omnämns de med ortnamnen enbart. 
Övrigt underlag har tagits fram genom undersökningar 
på olika platser i Norrland,men mycket lite material 
finns tillgängligt från Gästrikland,Västet~otten,Norrbotten 
och Lappland. 

* Tidsmässigt sträcker sig redogörelsen rtån förromersk 
järn,lder till mödeltid. · Romersk järnålder och folk-
vandringstid är den fyndrikaste perioden i områ?et och 
kommer därför att få mest utrymme.Beträffande förromersk 
järnålder och vendeltid finns ännu inga boplatsundersökningar 
och mycket knapphändigt fyndmaterial. 

* { föromersk järnålder 5QQ!l(r-O 
äldre järnålder romersk järnålder 0-400 e Kr 

folkvandr ingsJ,id 400-600 

yngre järnålder [ vendeltid 600-800 
vikingatid 800-1100 

medeltid 1100-1500 
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1.4 Uppläggning och metod 

I början av uppsatsen beskrivs de olika naturvetenskapliga 
metoderna,deras tillämpning och resultat.Det första och mest 
omfattande kapitlet rör makrofossilanalys.Därefter behandlas 
pollenanalys,fosfatanalys och osteologisk analys. I slutet 
behandlas CBt mer renodlat arkeologiska_ materialet, cx:llirgs-
spår i landskapet samt artefakter tas upp där,och det 
norrländska materialet beskrivs.Varje ·kapitel sammanfattas 
för sig och dessutom följer allra sist en sanvnanfattning 
av vad som kommit fram i uppsatsen. 



-4-
1' 

I 
f • • I ,-·-, \ ,-,, ' 

) "'· , ...... _,,- ... , ... / 
I , ..... _ ... ' 

. \ -- -

I 
I 

/ • 
I 
_, 

' I 

J 
' /,, 

I ',, 
I , 

' , .. _, 
," 

,/ 
I 
\ 
I ,, 

\ ',, 
\ < ', 

,- ....... } \\, --.,, , : ~-LL I 

I Kyrklägdanl J ~>\ 
l ~>~,,,~--

1 ;nnflonl \.-,,:·i~u~al~~gom l 

!Tordalshögenl *,"' ,.,,--::.-... J 
'\ ,i--.,) \ ['.rogs~a\41 ,_18-jo-·r_k_a_J 

' I . ,.. ' \ ~--... ,.,... , ' 
/ I \-:-----' . r...L.-.. _, .,. L.,.-"" . 7 

/-· ,..J 
·r,-.1 il. , 

' -,,) \ 
·' ' .I \ , \.,_ __ _, 

Fig 1. Karta visande viktigare 
boplatsundersökninqar 
som behandlas i uppsatsen. 

Källor:Biörnstad 1958 
Broadbent 1985,et al 1984 
Broberg . 1983 
Gauffin 1981 
Liedgren 1984 a & b 
Ramqvist 1983 
Robertsqn -
Åker lurid 1979 
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2. NATURVETENSKAPLIGA METODER 

Under senare år har det blivit vanligt att arbetsmetoder 
som har sitt ursprung i naturvetenskapliga ämnen, t ex 
kem~ och biolog~ tas i tjänst inom arkeologin.I denna. 
uppsats·behandlas de av dessa metoder som nyttjats vid 
undersökningar i Norrland som gällt järnålder/tidig medeltid. 

2.1 MAKROFOSSILANALYS 

Med makrofossilanalys menas studiet av alla fossiler 
från både djur- och växtvärlden som ä:r:synliga för blotta 
ögat.Växtrester,t ex frön,frukter och rötter kan under 
speciella betingelser bevaras under mycket lång tid,t ex 
vid extrem torka,kyla eller under syrefattiga förhållanden. 
Om de av en eller anna.n anledning blivit. förkolnade har 
de också goda möjligheter att bevaras (Griffin 1981 ). 
I svenska arkeologiska sammanhang är det huvudsakligen 
växtrester,oftast förkolnade frön,som studeras. 

2.1.1 Beskrivning av metoden 

Analysmaterialet kan tas fram genom att man vid arkeologiska 
undersökningar tar tillvara synligt växtmaterial eller 
att prover tas.som sed~n genomsöks på frön eller andra 
växtdelar.Provtagningen kan göras systematiskt,slump-
mässigt eller på grundval av särskild frågeställning. 
Provernas storlek varierar,vanligt är att 2-5-liters påsar 
analyseras. Innehållet floteras i vatten för att det fossila 
växtmaterialet ska flyta upp och skiljas ut från jord,grus mm. 
Därefter undersöks materialet, oftast under förstoring, och 
det bestäms så snävt .som möjligt systemati~kt sett. Om 
frön är välbevarade kan de oftast bestämmas till art (Griffin 1981). 



-6-

2.1.2. Metodens syfte och tolkningsunderlag 

Syftet med en makrofossilanalys kan vara att fastställa 
vilka grödor som odlades en viss tid på en viss plats, 
hur de behandlades och lagrades,vad mer ur växtriket som 
konsumerades av människor och djur,hur byggnader använts, 
de odlade växternas utvecklingshistoria mm .(Griffin 1981) 
För tolkningen av materialet är det viktigt att känna till 
olika växters växtsätt och miljökrav.Dessutom är kunskaper 
om olika jordbruksmetoder och deras effekt på ogräsfloran 
viktiga. Eftersom olika ogräs växer i olika sorters åkrar 
kan fynd av ogräsfrön visa på hur odlingen bedrevs,om 
man gödslade,växlade mellan olika grödor,svedjade,m fl 
varianter (Engelmark 198Sb,Hillman 1984: 1S,Jones 1984:43 ). 
Man bör också ha en teo~i om hur fröna hamnat där de återfinns, 
samt hur olika frmförkolnas och bevaras. 

2.1.3. Metodens begränsningar 

Makrofossilanalysens användbarhet ligger i första hand i hur 
säker och väl avgränsad växtbestämningen är. En bestämning till 
art är inte alltid möjlig men kan ge mer information än en 
bestämning endast till familj eller släkte. Tolkningarna utifrån 
ogräsfrön om förhistoriskt j)rdbruk försvåras av att varken samma 
teknologi,kulturlandskap eller flora finns idag. Istället 
måste modeller byggda på historiskt eller etnografiskt 
material användas.Detta gäller också teorier angående deposition 
av växtmaterial. Figur 2 är en tänkbar modell över en grödas 
gång från odling till konsumtion samt vid vilka steg medföljande 
ogtäsfrön kan tänkas deponeras och var de sedan kan återfinnas 
( se Engelmark 1985a:208,Hillman 1984:4-6, Jones 1984:44). 
Ofta är det förkolnade frön från nedbrunna hus som studeras, 
en viss selektion har alltså skett. Hus utan eldstad kanske 
löper mindre risk att fatta eld och kan därför vara under-
representerade i materialet. Tolkningsläget försämras ytterligare 
av bristen på kunskap om hur olika frön förkolnas. Några för-
kolningsförsök som gjorts har bl a visat att frösammansättningen 
i testprover med olika ogräsfrön blandade,var helt annor-
lunda efter förkolningen än den var ursprungligen. 
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Fig ~~ypotetisk mq~ell för deponering av ogräsfrön 

E f t e r E n ge 1 ma r k 1 9 8 5 a s 2 0 8 
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l 
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hand~ensning före 
skaihing och 
malning 
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Beroende på variationer i förkolningsbetingelser (värme, 
. ' 

fuktighet,inpackning i jord)förkolnades, frön av olika 
storlek,form och kemiskt innehåll olika. Att göra kvanti-
tativa jämförelser mellan olika makrofossilanalyser är 
därför vanskligt, såvida inte förkolningsförhållandena 
varit helt identiska (Wilson 1984 ). 

2.1.4. Metodens anv~ndning vin studiet av ,järnålder/tidig 
medeltid i Norrland 

Flera analyser har gjorts av det förkolnade växtmaterial 
som upphittats i långhus från romersk järnålder/folkvandrings-
tid i Norrland ( Engelmark 1981,Ramqvist 1984,Wennberg 1980). 
Med bl a de analyserna som stöd har husens funktions- eller 
rumsindelning kunnat påvisas ocnvissa resultat har använts 
till metodstudier angående principer för frödeposition 

(Engelmark 1985~). I det följande ges en kortfattad översikt 
över hur funktionsindelningen tolkats fram ur frömaterialet. 
Därefter följer en mer ingående redogörelse för hur re-
konstruktioner av jordbruksekonomi kunnat göras med makro-
fossilanalysen som bas.Tre större boplatsundersökningar, 
Gene,Trogsta och Björka står för huvuddelen av analys-
materialet. Resultaten redovisas ur tidsaspekt för att 
eventuella förändringar ska synas tydligare. Från perioderna 
förromersk järnålder och vendeltid finns föga material, 
inga boplatser från dessa tider har undersökts i Norrland. 

2.1.S. Metodens användning vid rekonstruktion av rumsindelningen 
i långhus 

Lämningar efter långhus av halltyp,med en dubbel rad bärande 
stolpar längs husets mittdel,har hittats i de mellannorrländska 
landskapen.De flesta som daterats har visat sig vara från 
romersk järnålder eller folkvandringstid (liedgren 1984a). I 
de hus som brunnit har förkolnade frön hittats i stolphålen, 
ibland ganska stora mängder.På grundval av dem samt en del 
andra faktorer har husen kunnat delas ini sektioner (se Fig 9,10,11). 
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Rumsindelningen i hus 1 i Gene ( romersk järnålder) 

har tolkats med hjälp av spridningen av förkolnade frön, 

härdars placering,bränd lera,fyndens spridning samt 

variationerna i fosfathalt ( Fig 9,10 ).Slutsatsen blir 

att bostadsdel och lagårdsdel kan identifieras i mitten 

av huset (Ramqvist :153-158) ( Fig 11 ).Undersökningarna av 

husgrunderna A,C,D, i Trogsta visade att också de husen 

haft stalldel och bostadsd~l. Som bevis för den uppdelningen 

har anförts artefakternas spridning,makrofossilanalysen, 

brända ben samt placeringen av stolphål och härdar 

(Liedgren 1984b:101 ). Vid tolkningen utgår man ifrån att 

hus/rum som haft en viss funktion också kan härbärgera vissa 

frön eller kombinationer av frön ( jfr Fig 2 ),I bostads

delen kan man förmoda övervägande del frön från o~räs 

och säd, härrörande från matlagning. I lagårdsdele~ 

kan frön från foderväxter, tex starr och ängsväxter 

tänkas dominera. Fynd av större mängder sädeskorn fria från 

ogräs kan tänkas indikera att husdelen varit till för 

förvaring av säd. 

2.1.6, Metodens användning vid rekonstruktion av jordbruket 

under järnålder/ tidig medeltid i Norrland 

a) romersk järnålder/ folkvandringstid 

Makrofossilprover tagna i stolphål,härdar och gropar i hus 

1 i Gene har undersökts ( Engelmark 1981 ).Av sädesslagen 

hittades endast skalkorn vilket tolkats som att kornodling 

ingick i den dåtida ekono!Ti.n på platsen.Frånvaron.av_.frön 

av andra sädesslag har ansetts kunna bero på slumpen eller 

spegla faktiska förhållanden.Ogräsfröna hätrörde från bl a 

svinmålla,trampört och åkerspergel. På grundval av kui;iskaper 

om dessas växtsätt kan man anta att åkrarna varit vårsådda,väl 

bearbetade och gödslade, vilket i sin tur pekar på ensäde 

(Engelmark 1981:43 ).De frön från våtmarksväxter som 

hittats kan antyda att 'foder till djuren tagits vid havs-

eller sjöstränder ( Fig 6 ). Brännässla är representerad med ett 

relativt stort antal frHn,273 st.Den kan ha insamlats och nyttjats 

som spånadsväxt. 
Till romersk järnålder dateras också husterrass A, Trogsta 

(liedgren muntl uppgift ). Makrofossilanalysen härifrån har 

gjorts huvudsakligen på prover från stolphålen (Wennberg 1980). 
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I dessa hittades frön från korn,havre och råg. Mängden 
frön från respektive sädesslag fördelar sig på följande sätt: 

korn= 134 st eller 92 % 
havre= 10 st eller 7 % 
råg = 2 st eller 1 % 

(Wennberg 1980 :15) 
Detta har tolkats så att det dåtida åkerbruket vid Trogsta 
i huvudsak bestod i odling av korn samt av havre och råg 
i mindre skala ( Wennberg 1980:28 ). I nämnda husgrund 
hittades också ogräsfrön och frön från säv samt linfrön, 
( 16 st) ( Wennberg 1980: 23 ). Vid en jämförelse med 
vad som kommit fram i den samtida husgrunden i Gene 
framgår att ogräsfröna är av samma slag och att proportionerna 
dem emellan är likartad. Detta skulle kunna tolkas så 
att sättet att bruka jorden också är likartat, alltså 
bestående i gödsling och ensäde ( Fig 6 ). 

I de anläggningar i Gene som daterats till folkvandringstid 
har hittats förkolnade sädeskorn av havre och korn. Ogräs-

.fröna är av samma släkten /arter som tidigare nämnda hus 
i Gene. Detta har tolkats som att sättet att bruka jorden 
är detsamma som tidigare men att odling av havre har till-
kommit ( Ramqvist 1983:165-166) ( Fig 6 ). 

Någon säker datering av de husl'äm.in;}ar på vilka två av 
gravhögarna vid Högom är lagda,föreligger ännu inte 
(Fig 3 ).Enligt Ramqvist kan bosättningsperioden ha börjat 
tidi<.P5t omkring år O, beräknat efter landhöjningen 
(Ramqvist 1983 :11-12 ). Husen kan ha bebotts längst till 
sen folkvandringstid ( datering av grav 2) respektive 
folkva~dringstid (preliminär datering av grav 4) 
(Selinge 1977 : 270,330 lVissa likheter mellan hus 1 i Gene 
och huslämningarna under grav 4 finns ( Ramqvist 1983:8). 
Den sistnämnda graven grävdes ut 1956 då också ett antal 
prover togs på olika nivåe~ från högens fyllning ned till 
steril sand (Biörnstad 1958) ( Fig 4 t1984/1985 analyserades 
dessa prover och prover fra, grav 2, vid arkeologiska 
institutionen,Umeå universitet, av mig under handledning 
av Roger Engelmark. 
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f' (g·J. Gravfältet vid Hö gom. Se lånqer sn, Medelpad• 
Ur Ra~qvist 1983 s 10 

. . · Map of Högom cemet.ery and the underlying settlement traces. After 
Biömatad (1958). 

--------------- -- --------------------.----· ... ---

Fig 4. Grav 4, .Hö gom i schematisk genomskä_ rning; 
Efter Biörnstad 1958 

C8'1~töJ!i, 
. kulturjord 

g nmkyta 

~/1-lsgnrd 
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Frön från ängsväxter,våtmarksväxter, ogräs och cerealia 
fanns i pro~erna från kulturjorden unde~ och i högen. 
Av sädeskornen har tre bestäntstill korn. Eftersom 
husgrunden och marken runt den genomkorsades av årderspår 
kan man anta att material från husgrunden förts omkring 
av ärjningen och blandats in i kulturjorden. Det samman-
lagda fröinnehållet från samtliga prover kan därför 
ligga till grund för antaganden om hushållningen under 
·den tid huset var bebott. Man har ~likt odlat korn.Ogräsen 
svinmålla,trampört,våtarv, tyder på att åkern antagligen varit 
gödslad och vårsådd ( fig 5) ( Viklund 1985 ). 

Gravhög nurrvner 2 vid Högom grävdes ut första gången 1949. 
1984 gjordes en ny utgrävning, bl a för att vissa indika-
tioner fanns på att högen dolde bebyggelselämningar. Prover 
togs i de stolphål och kolgropar som hittades och som 
bedömdes vara lämningar efter hus ( Ramqvist muntl uppgift) 
samt i kulturjord i primärt och sekundärt läge. I en grop 
fanns ett sädeskorn vardera av korn och havre tillsammans 
med ogräsfrön från ängs- och våtmarksväxter. I kulturjorden 
hittades dessutom ett rågkorn ( Viklund 1984) ( Fig 6 ). 
Det sammanlagda frömaterialet ~ör kunna spegla den lant-
hushållning man hade under bosättningsskedet.Antagligen har 
korn,havre och råg odlats. Gödsling antyds genom ogräsarterna 
och fodertäkt på våtmarker genom det relativt stora antalet 
starrfrön ( Fig 6). 

I Lucksta gjordes 1982-1983 en utgrävning av en gravhög från 
äldre järnålder. Under högen upptäcktes årderspår ( Fig 14) 
och spår av huskonstruktioner,t ex stolphål,daterade till 
romersk järnålder (Broadbent 1984 :16-17 ). Makrofossilproverna 
togs i husresterna och årderspåren som gick tvärs igenom dem. 
Fröinnehållet visar på att man vid tiden för bosättningen odlat 
korn på väl gödslade och bearbetade åkrar ( Fig 6 ). Men 
materialet är mycket knapphändigt och måste tolkas med 
försiktighet ( Engelmark 1984 ). 

Analysen av förkolnade frön från folkvandringstida huslämningarna 
i Kyrklägdan, As sn, Jämtland, tyder på att korn odlats. Foder kan 
ha tagits från gräsbärande,igenlagd åkermark - relativt 
stor mängd frön från tuvtåtel talar för det (Engelmark 1985c, 
Olausson 1985 ), 



Fig 5. Gra~ 4 _Hö9om. _Resultat av makrof~ssilarialys: 
t,.. viklvktl 

U-1,--,---il---1 -- lokA l: Hi1 4 vid Nvhem Se1ånr,ora ~n u......_1 __ ,. . . lcul.tur'-· l<UJ.turlagret t..rd!r --:r-provtagningsplats: ~- f", 11~;~ ,..,.. .... i-,;;, r-Yl . mh.o,I-

x= inga frön 
X X ' X X X X X X X prov nummer: f",-.? ,_, l-li Fn4 fn1 5-6 7-8 15-1i FoJ 9-10 11-12 1J-14 21-22 foS 11-24 m..29 r,,,,.; 17-U 19-2f S:a 

Odlade växter 
ttordeum vulnare (llnrn} 1 fr 1 1 fr J 
Cereal!• indet fraQ 1 f"t 1 F, , 

. 
Akerogräs 
Chenooodium album(målla) 17 af. 1 1 1 16 1 1 3 31 
Galium aoarine coll <måra) 1 l 
Gali11m (måra) 1 1 1 :) 

Polvaonum aviculare (Tramoört) 1 1 I 
Stellaria media (Våtarv) 1 1 2 

.... 
\_,.j 

Ranunculus reoens (Revsmörblo!"ffla 2 2 

ÄnQsväxter 
l uzula { frv le) 1 1 
Poaceae (gräs) 1 1 
Potentilla (fingerört} 1 1 
Ranunculus acris lSmörblommaJ l 1 
Rhinanthus {skallra) 1 1 
Rumex acetosella. (BerQssyraJ 1 1 ? I, 

Trifoli um (klöver} 1 1 2 Il 
Thalictrum {ruta) 1 ? ' Vicia (vicker) 1 1 

Våtmarksväxter 
Carex (starr) ? 1 "' " "7 1: 1 1t .,,. 
Carex distiamaticae -"- , ? 

Bär och frukter 
Junioerus (Enl 1: 1 4 
Rosa (nvnon) 1 --1._ 

Indet 1 1 1 1 4 J 11 

~t uc1ferae (korshlommio) 1 1 
Salix(vide) 1 1 

- ---·· -·- .. - . - -,._ .. 
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b) ~endeltid / vikingatid 

Från Jämtland finns två fynd av korn i gravar, det ena från en 
vendeltida grav ( ca 75 st korn) det andra från en grav från 
vikingatid ( 7 st ) ( Hjelmqvist 1960: 148 ). 

Vid Björka undersöktes åren 1982-1983 ett bosättnings-
komplex från vikingatid och .nedeJ.tid. Ett stol't antal jord-
och r.iiljq->rover togs, av vilka en del undersökts av mig med 
hjälp av handledning av Roger Engelmark. I den vikingatida 
boplatsytan togs prover i stolphål,mörkfärgningar m fl typer 
av anläggningar. Bland de förkolnade sädeskorn som floterats 
fram kunde 22 bestämmas till korn och ett till råg. Aker-
ogräsen var representerade genom tex svinmåll~, åkerspergel, 
snärjrnåra och åkerviol. Odlingarna tycks alltså ha varit 
gödslade och besådda med korn,möjligen till en liten del 
med råg. Här liksom i tidigare nämnda undersökningar 
har ett flertal frön av starr hittats vilka kan tänkas 
ha sitt ursprung i införskaffat våtängsfoder eller möjligen 
skohö ( Fig 6) (Engelmark & Viklund 1985 ). 

c) medeltid 

De medeltida knuttimrade husen saknar de gömmor för frön 
som stolphålen i järnålderns långhus utgör.Istället är 
man hänvisad att ta prover i spisrösen,under syllstenar, 
i källare och golvytor. 
Den medeltida boplatsytan vid Björka uppvisade oredig strati-
grafi och bristen på lämpliga provtagningsplatser var stor. 
Flera av de undersökta proverna hade tagits under syllstenar 
tillhörande medeltida hus och kan därför misstänkas spegla 
ett tidigare skede. Av resultaten av de användbara proverna, 
de flesta tillhörande hus 6, daterat till 1200-tal,kan 
slutsatsen dras att korn odlades, och i mindre utsträckning 
också råg. De flesta ogräsfröna härrör från växter vanliga i 
gödslade,vårsådda åkrar.Antalet frön från våtmarksväxter är 

I 

större än antalet frön.från torrängsväxter,men de sist-
nämnda har ökat jämfört med den vikingatida boplatsytan. 
Detta kan möjligen tolkas som att merparten av djurfodret 
tas fra, våtängar men att torrängsfodret ökat i betydelse 
i medeltid (F1g 6) ( Engelmark & Viklund 1985 ). 

I det medeltida husresterna i Gene ( 1200-tal) togs makro-
fossilprover i hörnhärden. Där hittades korn,havre och råg 
i proportionerna 39-10-3 st (Ramqvist 1983:93). 
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Av odlade växter hittades också ärtor,totalt 38 st.Detta har 
ansetts kunna indikera att ett växelbruk,där den kvävefixerande ärt-
vfixten varit viktig komponent,l<ai ha införts mellan 600-talet 
och 1200-talet ( Ramqvist 1983 : 166 ). Det kan emellertid 
också anses troligt att ärter odlats i mindre skala som 
köksväxt. Av ogräsfröna att döma var åkern som tidigare 
gödslad och vårsådd. Följaktligen kan man anta att de 
medeltida åkrarna i Gene brukades i ensäde, dvs med åter-
kommande sådd av samma gröda på samma ställe. På de flesta 
såddes korn, på en liten del råg och havre ( Fig 6 ). 

Analysresultaten från medeltida anläggningar i Kyrklägdan 
i As sn, Jämtland, visar att korn och havre odlats och att 
korn är helt dqminerande. För övriga slutsatser om 
jordbruksmetoder är materialet för sparsamt (Engelmark 1985c, 
Olausson 1985 ). 

2.1.7. Sammanfattning 

Säkrare och mer långtgående slutsatser utifrån framgrävda 
förkolnade frön skulle kanske bli möjliga om vår kännedom 
om forntida odling,skörd samt deponering och förkolning 
av frön ökade,t ex genom fler experiment. Tills dess får 
antaganden utifrån historiska förhållanden utgöra bak-
grund för tolkningar om äldre tiders odlingssätt och 
funktionsuppdelningar av hus. 

I Norrland finns ganska många makrofossilanalyser på 
material från perioderna romersk järnålder/folkvandringstid. 
Från venceltid,vikingatid och medeltid finns ett begränsat antal 
fröundersökningar .och från förromersk järnålder inga alls .. l"ereltida 

husen utan stolphål ä~ av gjorda undersökningar att döma, 
genom sin konstruktion mycket sämre bevarare av frön än de som 
har stolphål. 

Korn är det klart dominerande sädesslaget i samtliga under-
söknihgar och tidsperioder. Råg och havre tycks också ha ~dlats, 
~en i mindre skala from folkvandringstid, I Hälsingland finns 
de belagda redan i romersk järnålder. Lin har odlats from 
romersk järnålder och odling av ärter finns belagd i med~ltid. 
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6. Resultat av makrofossilanalyser gjorda på material från 
järn~lders- och medeltida boplatser i Norrland. N B mängden 
undersökta prover varierar starkt mellan de olika platserna 
och anläggningarna, vilket,bland andra orsaker,gör kvantitativa 
jämförelser omöjliga.Arter förekommande enstaka gång har uteslutits. 

KÄLLOR: Engelmark 1981,[ngelmark & Viklund 1985, Ramqvist 1983, 
Engelmark 1984, Wennberg 1980, Viklund 1984,1985 

tid: rarers< järnåloor-folkvcrorirgstid 11ikirq3tid fl'l:reltid 
plats: .. Gere Gene ~l.d<sta 1-ö;µn t-frpn Trcxp:e Björka 8jöri<a Gere 
anläggning: hJs u,; grav grav hJs ~r tuigr. hJs 

1 4.8. 2 4 A m fl all. m fl 3 
INNEHALL -T 1 a,1. - -Odlade växter: 
Korn ( 1-brreun wl.C}ll'e > ' 39 16 7 1 3 134 22 16 39 
Rå:} ( Socale cereale ) 1 2 1 4 3 
ttivre( Avena) 3 1 1 10 10 
SEä!skom,cbest, fngn.(Cerealia irret fr) 8 4 2 44 50 6 
Lin (lirun witatissim.m) 1 21 
Ärter ( Pirun satill\Jll } 38 
Akerooräs : 
Sv i.rmllla ( U" .... ...,...,..,_..Ull BlDJll ) 431 45 85 34 )1 Cl.) )'j I.I 0 
Akergyllen ( Ery.ruiun cr-eira1troides ) 3 3 . 5 

( Galiun) 23 4 4 7 7 ·2 
[m ( f.ala:µsis ) 2 3 1 2 
Tl'STf,Ört ( Polygn.m aviculare ) 38 2 1 4 1 1 1 7 
Pilört ( Polyg:n.m cf ~rsicaria ) 12 2 1 23 2 4 2 
Akerbirm (Polygrun ccn,olvul.w ) 1 2 4 
K~ ( Rurex cri~ ) 2 2 
Ake~(~rg.tla arvernis ) 22 1 17 10 . 5 21 2 
Våtarv ( stellaria iredia) 60 15 2 1 2 2 
Pemirrjirt ( Thlaspi arveme ) 1 1 
Akerviol ( Viola arvense ) 4 s 2 
Ä-1:isväxter: 
fryle l LUZUla J L ·1 
gräs ( Poaceae ) 50 3 9 1 11 8 12 
f~rt(Potentilla) ! 3 5 1 3 4 
9mrblcmra (Raucul1s ) :20 2 1 5 5 
li:ä<allra ( frurmthJS ) 2 1 16 
8erg;syra ( lurex acetosella ) 5 1 1 
~a ( lurex a:etosa) 47 5 4 5 1 
Rä:Dlära ( Sila-e dioica ) 7 3 
Klöver ( Trifolium) 125 4 7 4 12 1 15 
Bnriirt ( Pnrella ) 3 
Grcillad (Plrloc_p l!ejor ) 2 
Vicker ( Vicia) 1 3 1 
Våtrmrksväxter, 
Starr ( Carex ) 3D 1 3D 26 '4)) 51 I 1:,u 
Säv ( Sciq:w coll. ) 730 7 
Bär och fru<ter: 
Mjölon ( Arctost~lOS lNB-Ursl ) 11 I 
Kråkbär( Eiq:rlrun ) 1) s 24 
:m.Jltrm ( f rag:iria ) 3 1 
Erbär ( .l.niperus comu,is ) 8 1 4 2 13 319 
~( fb,a) 1 r 1 1 
Hallen Rt.tx.5 icileus ) 17 30 9 8 1 3 9 . 
övriqt: 
nate ( PotaraFtm J t. 
Eblntirt( Hyta-yan.6 nig:ir ) i 1 15 
1-srsyra ( Oxalis a:::etosella ) 2 

I-
Brännässla ( Urtia1 dioica ) 273 8 2 



- 17 
Gödsling av åkrarna har med stor sannolikhet förekommit 
from romersk järnålder, Jorden har varit väl bearbetad.Ingenting 
i frömaterialet motsäger att ensäde varit gängse odlingsform 
under de beskrivna tidsperioderna. Att rågen såddes på hösten 
och alltså var tvåårig är troligt,men inga av de ogräsarter 
som kan finnas i de åkrarna är representerade i materialet. 
Avsaknaden av dessa förväntade frön kan bero på slumpen,skillnader 
i skördebearbetningsmetod,förkolningsfaktorer eller på vår 
okunnighet om ogräsförekomst i hästrågåkrar i Norrland under 
äldre tid. Foder till djuren togs från stränder,våtmarker 
och torra ängsmarker. 

Sädeskorn,bär och ärter oräknat,kan även en hel del andra frön som 
hittats ha haft samband med männislors konsumtion.Maginneh~llen 
i två danska mosslik från järnålder bestod bl a av frön från 
ett stort antal växter ( Fig 6 b ). Bland dan som förekom rikligast 
kan nämnas pilört,svinmålla och åkerspergel,arter som också 
är väl representerade i det ovan refererade norrländska materialet 
( jmfr F ig 6 ) • 

Fig 6b. Maginnehåll,Grauballe och Tollundmannen. Ur Helbaek 1958:84-85. 

arten utgjorcE wl.X±Bl i rråltiren 
fyrx:irä'gj r:i3 över 15 exerrplar 
15-5 exerrplar 
enstci<a frm ( 1-elbaek 1958:86) 

A.lz,w,•11 .. indi11,lil 
(, mtlt'fll uf i,ll11UU• h J 

l::,u,ru•r t 1',itfrum Ji,·o,·,·,wi Sd,til,L, ....•.. , . i 
S1•·lt l r,i1i,·11m .,,,,.,,. t .. , ' ... ' ' ........ ' ' . ' . J 
Ku;.1 (.~,...,,,. ,·,n·11/e I,.) ...•............ , ... , 
N11!(. lin: l JJ,m/,um ,,.,,,,.,;,.h11111 K,-~ .... i. 11ud11111 J I 
Ui><k~.,i llii: 11/on/,,,,,,. 1<·t1•sti,·/111111 1',·kc.) .• ..• f 
l~y,krl Ha.rt• 1.1r•ma ,ativa L) , ..... , •..... , } 
Hyvd,~••·• I Av,rr,r Jatua LI .......... , . , . , , . 
Gr,i11 Ska·rtn•~• i S,·taria t•iriJi., Il.. I lk•uv.) ... 
llar>csJttll"t' 11.',·hinucMon ou,-1,111/i lL-i lkauv.) , 
ltolll'lu,l,· I Pli/eum •1>• l ........... , .. , ..• • • • 
Fl1•jl"l)rtt•• I H<>i<u., /a,.alus L. l ........... • • •, 
l\tuocbunle I D,.,d11m11isia cae.11•ilt1sa \ l.. I Un11,·, i 
Tai:n1r (l'hrrt,:mi.u, com11umis Trin.) . , , . , ... , 
Tandl,u,111 1 Si,i:li11i:i11 decu111be11,, l L. l lfornh.) .. 
Luntl-Ropj!ra,• \ Poa n,morali, l..) ....... , , . , , 
lt.pi,ir"'• I Pu,, •v-l .......... , · · • · • · · · • · · · · • 
Blt><l llejre In,.,,,.,., mulli..s L.) ..•....... , •.•• 
Almin~,li~ Rojgra,s llt>lium P"~"'" L.) ..•.• ·} 
H11r•R•J1.;r·r• \ L11l1um remuum, ~hrn11k) , , ••.. 
Hundehik 1Agrupyru11 caui11um \L.) Il. ct S.J., 
llare-Star tuarc:r le1•orilld L) . , ......•...... 
M,ukfrytle ( Lruula campestri, \I,.) DC.) . , .•.. 
Kru11el Skrll:ppe (Rurnu criS/llU l.. J •• , •• , •••• 
R,.dli.nir. I Hume:,; ac,,tosclla l~) •.. , ...•.•.••.. 
Ble11 Pileurl 1Pol,·~unu111 lapa1/,ijoli1m1 al(g. I •.. } 
Fculenbladet. Pileurl ll'<Jl,-i:onum /H'r.,icaritr L. I 
Vejpileurt l Polygt1nu111 <ll'icularc L.) , ..•.....• 
Sn~rlc-Pilcurl { Polyl',tmurn ,·,mvol,,ulr,, L. l • , .. 
Hvidmcl,•t Giis,,foJ I C/ierwpudium album l..) ... 
Gå..,fod ( Chenapodiwn •p. l .... , ...•.. , .. , .• 
Alm. liituoelArm tCcru.iiurn coespircmun Gilil,.) 

flMlltjorne \ Si.,Uario gr11niinll4 L.) 
Alm. fuglcegrn I Sldlario media L. J •••••••• , • 
Enlrig Koavel t Scleroni>.u, annuu.i L) . , .•... , 
Alm. Sperp:N I Sper11ula arNn,i.s L l ••.• , ••.••• 
Bidende I Rananculru e,:er L) ... , .•. 
Lav I Ro,.,.nc,d,u repen, L) •... , .•.. 
Latlt ........ IT11111ario o/ficiMlia L.) .•.••••• 
s.d,,Dodd,u- (Comelina li1uculo Sch. et Sp. \ ..• , 

Mtti\tms fndhultl 
froftt,.nt u/ domltf'h) . 

Ai;er-P~n,:eurt \ 'l'hla.,,,i a,v,,me L.) ..•.....•.• 
HyrddAske I Cai•J<lla lluua-1.nsloris l L. l Moench) 
Gykl,•nlak-llj11n11:k.(Ery•imum ,:M.iruntlwi<lo,L.) 
Aj\rrlu'II I /lra.,.it:a ,wnp,mri, l..) , .......... , . 
LideJt l.isvdod ( A,.1ta11es art•t11,i• L. J •••••• , • , 
S,lv-l'oleulil I Pu1c111illa argtAlta L. / .•..•.•••. 
Oprd l'ukutil i l'otmulla er«ia IL. I ll•ml"') , • 
l;uJ Kluvur I 1'ri/uliu,11 <Umpe,tre Schreb.) •. , .• 
>'in Kl!,!vcr I 1'ri}olium dubium Sibth.) ...•••••• 
Ahn. 11~•· 1 /.im,111 u.,i1a1is.imun1 L. t •.••••••••. 
A~~r-Sk(hnu,Jt>thlomsl t Y ,olci on1~11.-,i1 Murr.) .• 
Murk-Forµlenmd~t•j I Myo.rniis ar~e,.,i, t L.) Hill) 
Alm. Hrun~l!e 11/rnndfo vult.aris L.t ...•....•• 
Alm. llatwkro I (,'alcop.si.s te171ti1, agg.> . , ..... , 
Surt Nat•kn;.;.1,· I Suluuu111 11igrum L. l •..•.•... 
Glot /1-:rc,nvri• 1 V,m11ica ,orpylli/11/ia L.) ..•. , . 
Skjall~r ( Hhim1111lw1 cf. minor I..) .... , ...... . 
Glat Vejhr"'I 1 /'l<111/n,:o major L .. 1 .•..... , , , .• 
Laucethl•dct V,.jlueJ 1Pl11n/ttl(<J lonceulala L) .. 
N11i:leblum•trel Klokke (Campar,u/a i:l0111,ra/u I~ I 
Finblatlrt Rt1llik~ Uchillea mi/1,Jolium I..) .... 
l.u,:1lt1• '-•milt~ I M,11ricaria inoJ,rro L. I , ...•.. 
Han,matl I lup.•a1111 ,·ommuni, L. l ... , .... , ..• 
H11itt-Bor.l I LctJ11todo1t 1111tu11111nli, I.. t ••• , ••••• 
Ru S,i.,.,mu,lk I Sonchu, u,,,.,, I I,.) Hill l ....•.. 
Taµ-lluµ~•ka·I( i Cl'rpi, 1tcM,,,111 LI .......... . 
Grp1dl11g,..ka:s 1C,epiuapillari• tL.J Wallr.J .. 

Meldr11j,:r tCla1•icep1 P"'P"'"" t Fr. I Tull.\ .. , • 
c,,1.ocu,·c-um l{ranijormt! I Sow. I f'erd. ~t \\'ln~t' 
Sortakintmd l IJ,matiacta~ I ..••...•• , .•..... 
DaH.,l R) ;:br. 1 l'stilui:o horJ,i I l'n._ I S .. _ingle I 
U,Ula~o utri,·ufo,n Tula!lne . , .... .", •..•..•... 
l/11ila,io nnmrrola 1'11111e ••••••••••••••• , •••• 

Knu,;ler I'""'~ J,w,.,.1 ................... .. 
Hlr 1/iair,I .................••..•.••....• 
Plalc,wrin (Trir./1uri1 lritl1iua L.l ........... . 

I pebbles I ......... , ..•.... , ...... . 
s.1111 .................................. .. 

Cr111• 
ballo 

.. .. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Tol• 
luad 

X 
X 
X 

X 

)( 
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2.2. POLLENANALYS 

Med pollenanalys menas studiet av de pollenkorn och sporer 
som växterna spritt under tidernas lopp och som kontinuer-
ligt fallit ner och lagrats.Om pollenkornen hamnar i syre-
fattiga och fuktiga miljöer har de stora chanser att 
bevaras under lång tid.Pollen från olika växter ser olika 
ut, man kan särskilja olika släkten, ibland arter.Följ-
aktligen kan en undersökning av pollenförekomsten i av-
lagringar i sjöar och myrar ge kunskap om den omgivande 
miljöns vegetationshistoria (Liljegren 1981:29-30 ). 

2.2.1. Beskrivning av metoden 

Provtagningen görs med en borr med vilken en pelare sjö-
sediment eller torv hämtas :,w.Små bitar för undersökning 
tas sedan ut från olika nivåer,tidshorisonter, i pelaren. 
De olika nivåerna kan åldersbestämmas genom kol 14-
dateringar och kännedom om sedimentationshastighet. 
Proverna prepareras och studeras i mikroskop och pollen-
kornen räknas. Resultaten redovisas i diagram där också 
relationen mellan olika växtgr.,upper tydliggörs 
(Ergelrrmk 1976:80-84,5-rmträn 1983: 21-56 ). 

2.2.2. Metodens användningsområde och begränsningar 

När pollenanalysen används inom arkeologin uppmärksammar 
man särskilt den grupp växter som anses kulturindikerande, 
tex sädesslag och gräs. Vid förändringar i polleninnehåll 
så att fler pollen från gräs noteras samtidigt som antalet 
trädpollen minskar,tolkas detta som att människan röjt 
skog för att skapa betesmark eller slåttermark. Dm också 
inslaget av pollen från sädesslag och ogräs är stort antas 
odling ha förekommit ( Engelmark 1976:96 ). 

Det är omöjligt att säga exakt~ odlingarna varit. De 
flesta odlade växter är inte vindpollinerade och chanserna 
att hitta deras pollen är därför små. När de förekommer i 
sediment har de antagligen transporterats dit via något 
vattendrag. 
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Otillräckliga kunskaper om pollenproduktion,-spridning 
och -deponering hindrar långtgående slutsatser om tex 
omfattningen av en odling,eller hur stor den region är 
som avspeglas i pollendiagrammet. För att fastställa ~tt 
jordbruk eller boskapsskötsel bedrivits samt förändringar 
i markutnyttjandet under lång tid kan dock pollenanalysen 
användas ( Engelmark 1985b,Sundström 1983:38-56,Vuorela 1973). 

2.2.3. Användningen vid studiet av järnålder /tidig medeltid 
i Norrland 
Målsättningarna med de pollenanalyser som gjorts i Norrland 
har varit att studera vegetationsutvecklingen,att fastslå 
tidpunkt för första mänskliga påverkan på vegetationen samt 
iaktta förändringar i sättet att använda naturresurserna. 
Ofta har pollenprovet tagits så nära som möjligt till kända 
förhistoriska bosättningar. Några pollenanalyser har 
kombinerats med mätningar av avsättningen av oorganiskt 
material i sediment,något som ökar om marken omkring odlas. 
De pollenanalyser som redovisas nedan är gjorda i Torne-
dalen ( Hjelmroos 1978).Umeå-trakten ( Engelmark 1976, 
Tolonen 1972) norra Ångermanland ( Huttunen &.Tolonen 1972), 
Medelpad ( Engelmark 1978 ), samt norra Hälsingland 
( Engelmark & Wallin 1985 ), ( Fig 7 ). 

Av de boplatsundersökningar som tas. upp i uppsatsen inne-
fattar Trogstaundersökningen också en pollenanalys från 
närbelägen myr. För de övriga, Gene, Björka,Högom och Lucksta 

. finns pollenanalyser gjorda i trakterna runtomkring, på 
ca 5-20 km avstånd. 

2.2.4. Pollenanalysresultat rörande-järnålder/tidig medeltid 
i Norrland 
a) Tornedalen 
Pollenanalyser finns från fyra platser i Tornedalen,finska 
sidan ( Hjelmroos.1978) ( Fig 7 ). Pollen av råg, korn och 
havre samt ogräspollen visar på permanent odling from 
mitten av 1000-tal~t. Den förberedande skogsr9jningen synes 
ha utförts med hjälp av svedning. Förekomst av mjölkörts-
pollen,vedrester och kolbitar i sedimenten talar för det 
( Sundström 1983 :67-74 ). 
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Tornedalen ( Iso - Mustajärvi) 
Kainuunkylä 
Oravaiaensaari 
Ahvenjärvi·) 

· Västerbotten ( Hamptjärn, Joningsmyren, Stormyren, · ,.J' Prästsjön ) 

Angermanlend~Hälla, Näsåker,Norrbijle,Själevad, 
Edånger,överveda) 

näs,Juånäs,Bymyren,Haverövallen,Rudetjärn, 
,tuna ) ' • 

·ngsjön,Hallsta,Myremyran,Trogsta Stormyr) 

fig 7. 

Källor: 

Karta v~sande lokalisering 
för de oollenanelyser Rom 
tas upp i upps~ts~n. 

Engel~erk 1976,1978 
Engelmark & 
Wallin 
Huttunen & 
Tolonen 
Hjelmroos 
Tolonen 

1985 

1972 
1978 
1972 
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b) Västerbotten 
} alla fyra diagrammen från Umeå-trakten kan ses en 
odlingsfas under bronsålder som avbryts vid övergången 
till förromersk järnålder ( Engelmark 1976,Tolonen 1972). 
Undersökningarna från Joningsmyren, Stormyren och Präst-
sjön visar att tecknen på åkerbruk och boskapsskötsel 
sedan inte uppträder igen förrän omkring 500 e Kr. Från 
oon nivån finns pollen från korn och råg. Från vikingatid 
finns pollen också från humle eller hampa,troligen odlad. 
(fossilapollen från dessa två är mycket svåra att sär-
skilja) Därefter syns under tidig medeltid en stark ex-
pansion av både betesmark och odling,följd av en nedgång 

ned påföljande stagnation i slutet av medeltid ( Fig 8 ) 
( Engelmark 1976 :97-100 ). 

c)Angermanland 
Här har gjorts flera pollenanalyser, en del i närheten 
av kända historiska boplatser ( Huttunen & Tolonen 1972 ). 
Inga tecken på att människor påverkat landskapet finns 
förrän omkring år O, och riktigt tydliga blir de först i 
slutet av romersk järnålder. Markutnyttjandet genofTl odling 
fortsätter och ökar under vendel- och vikingatid.Pollen 
från råg finns från tidig vikingatid och framåt,från 
havre och lin under medeltid ( Huttunen & Tolonen 1972:29-30). 

d) Medelpad 
Fyra profiler från inlandet har undersökts och jämförts 
med två tagna vid kusten, samtliga i jordbruksområden med 
kända järnåldersgravar ( Fig 7 )( Engelmark 1978 ). I 
slutet av bronsålder syns tecken på att människan decimerat 
skogen, beträffande kustdiagrammen är en jordbruksexpansion 
tydlig. I inlandet finns tecken på jordbruk och boskapsskötsel 
från omkring år O. Första cerealiapollen uppträder omkring, 
200 e Kr. därefter finns kontinuerligt tecken på fast 
jordbruksbebyggelse, men den tycks minska omkring 700-800, 
vilket följs av en ökning ca '1100. På 1300-talet verkar 
utnyttjandet av mark f6r jordbruksändamål avta igen ( Fig 8 ). 
Korn dominerar bland sädesslagen, råg och havre finns 
representerat med ett fåtal pollen. Ett pollenkorn från lin 
från ca 400 har hittats. Mängden pollen från hampa ökar 
avsevärt under medeltid ( Engelrnark 1978: 46~48 ). 
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d) Hälsingland 
Pollenanalyser finns från fyra olika platser i landskapet 
(Engelmark & Wallin 1985 ). Två lokaler visar på ett av människa 
påverkat landskap redan under förromersk järnålder, inslaget av 
pollen från gräs och sädesslag är starkt. Därefter sker en tydlig 
.igenväxning av landskapet i slutet av folkvandringstid,följt av 
en jordbruksexpansion omkring 1100 ( Fig 8 )( Engelmark & Wall.in 
1985: 364-365 l Korn var den dominerande grödan, pollen från 
havre och råg fanns .i fåtal. Pollendiagrammet från Trogsta Stor-
myr visar att hampa och lin odlades i närheten under romersk 
järnålder. Även frön av hampa och lin hittades där vilket tyder 
på att platsen nyttjats för rötn.ing ( Engelmark & Wall in 1985:356 ) . 

' Fig. 8. 
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i: 
Diagram visande den öppna kulturmarkens utbred-
ning enliqt poll.enanalysen kring tre lokaler 
längs Norrlandskusten ocn en inlandslokal. 
(Trogsta, Hälsingland. Engelmark <1985.) 
(Rudetjärn, Medelpad. Engelmark 1978) 
(Byberget, Medelpad. Engelmark 1978) 
(Präst~jön , Västerbotten. Engelmark 1976} 

Ur Engelmark 1982 s 161 
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2.2.5. Sammanfattning 

Med pollenanalysens hjälp kan en regions vegetationshistoria upp-
rättas och betesdrift och odling kan utläsas ur diagrammen. 
Mellersta Norrland är tämligen väl undersökt i detta avseende, 
men i Gästrikland och .de nordligaste landskapen återstår en 
del pollenanalyser att göras. 

I Hälsingland finns en odlingsfas under förromersk järnålder 
som sedan fortsätter in i romersk järnålder och folkvandringstid. 
I diagrammen från Angermanland och Västerbotten finns inga 
tecken på en sådan tidig odling, utan uppodlandet tycks komma 
igång på allvar först under romersk järnålder - folkvandringstid. 

En skillnad kan ses mellan Västerbotten/Ångermanland och Medelpad/ 
Hälsingland beträffande kontinuiteten i landskapsutnyttjandet. 
I Hälsingland öch Medelpad ses en tillbakagång för jordbrukets 
del i slutet av folkvandringstid medan diagrammen från de nord-
liga landskapen uppvisar fortsatt mänsklig påverkan på vegeta-
tionen. I samtliga diagram,även de från Tornedalen, kan man se 
en tydlig ökning av agrar verksamhet omkring 1100. 

De sädesslag som odlades var korn,råg och havre varav det först-
nämnda var dominerande. I Hälsingland finns odling av spånads-
växter from romersk järnålder, i Medelpad from folkvandrings-
tid och i Ångermanland och Västerbotten några århundraden s~nare. 
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Det hittills undersökta benmaterialet från Trogsta,huvudparten är 

från hus A,D, och H, (romersk järnAlder/folkvandringstid) visar 

att man hade nöt,får eller get,häst och gris ( Liedgren 1984b:95). 

I Gene har av tamdjur hittats ben från får eller get,gris, 

hund och häst,från bosättningsperioden romersk järnålder/ 

folkvandringstid. Ben av nötboskap finns, i den medeltida hus

grunden och spridda över hus 1 och 2. Det har antagits att nöt

boskap funnits på boplatsen under hela äldre järnåldern 

( Ramqvist 1983: 168-169 ). 

I Högern har,enligt opublicerad rapport av Elisabeth Iregren, 

hittats ben från häst, svin och får eller get ( Iregren 1983 ). 

I Lucksta, äldre järnålder,hittades ben från häst och hund 

(Backe 1984:12). 

Vid Kyrklägdani As sn, Jämtland, firns undersökta boplatslämningar 

från folkvandringstid,vikingatid och medeltid ( Olausson 1985). 

Benmaterialet visar att ko,får eller get,svin och häst hållits 

på gården under alla perioder. Korna,fAren/getterna samt hästarna 

har uppnått högre åldra~ vilket tolkats som att de använts som 

mjölk-respektive ullproducenter· och som dragdjur (Olausson 1985:41). 

Vid utgrävningen av medeltida husgrunden i Svedäng,Alsens sn, 

Jämtland,framkom ben från nötboskap,svin och får eller get. Men 

för mer ingående slutsatser har benmaterialet ansetts för litet 

Gauffin 1981:34 ). 

Undersökningen av benen från Björka är den mest omfattande beträffande 

tamboskap under järnåldern i Norrland ( Backe 198S).Den innefattar 

benmaterial från både gravar och boplatsytor från folkvandringstid 

till medeltid. Under folkvandringstid fanns i Björka nötkreatur, 

häst,får eller get, svin och troligen också tamhöns ( Backe 1985:32-34). 

Samma djurbesättning fanns genom vendel/vikingatid och tom medeltid. 

Tamhöns är säkert identifierad i den vikingatida boplatsytan 

( Backe 1985;88 ). Vid en jämförelse byggd på antalet fragment per 

art i det vikingatida benmaterialet visar det sig att det på 10 

nötkreatur går 13-14 får eller getter, 6-9 svin och ca 3-5 hästar 

( Backe 1985: 84-86 ), 



I 

Motsvarande siffror f6r det medeltida benmeterial~t pekar p6 en .• 
likartad proportion, men med färre antal svin och 1häatar. 
Ytterligare information om djurhållningens karaktär kan 
fås genom Aldersbeetämningen. Av svinen har utala~~ning främst 
skett av yngre· djur. Nöt.kreaturen däremot,hölls tpl högre 
Aldrar,vilket har tolkats som att mjtilkproduktion kan ha varit 
en de{ i hushållningen,- ( Backe 1985 : 86 ). '·· • 

PA Norderön i Jämtland finne 15 vallomgärdade sk härdgroper, 
• troligen nyttjade för matlagning. /I en av dem, daterad till . 

vikingatid, hitfades ben från ko, fAr eller get,svin och hund«'Jr 
( Sundström 1981:168-169 }, 

:I gravar frAp järnåldern förekommer ofta djurben,fler ben ju 

yngre gravarna är~ ( Backe-Högberg 1982 s 31 ). I .jämtländska . 
gravar frAn vendel- ochvikingatid:har hittats ben från nöt
boekap, .svin och fi\r eller ·get samt häst-. (_ Backe-Högberg . 
1982:32;Biörnstad 1962:136 ) •. 

. 2,4.3. Sammanfattning . 

Det benmaterial som kan upply,a. om djµrhAll~.i i järnålderns • 

~ch den tidiga .,medeltidens No.rrland .är 1nte digert. framtida • 
utgräv~ingar av boplatser kan kanske bättra pA det. Samman-

,fattningsviekan sägas att en blandad djurbesättning bestående 
. • . ' 

av kor, hästar,getter eller får·semt grisar förekom redan un~r 
första århundradena efter år O samt under yngre järnålder 
och medeltid. Pro~ortionerna meUan de olika djurarterna tycks 
i stort följa vad'eom varit gängse i familjejordbruk i t)htorisk 
tid,möjligen • var antalet svin och hästar större ,,mder järnåldern. 
Aldersbestämningarna pekar på ett man, förutom för köttet, höll. 
kor' för mjölkens skull, får och· getter för ullen, skull och 

• hade hästar som drag/ riddjur. från och med vikingatid finns ben.av 
tamhlina.hittad tt' boplat~ämningar. 
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j. ARKEOLOGISKT KÄLLMATERIAL 

De arkeologiska källor som kan erbjuda kunskaper om tidigt 

jordbruk är främst föremål,artefakter,som kan knytas till 

odling eller boskapsskötsel samt spår i terrängeniefter . . . 

jordbrukande aktiviteter som röjning,stängsling och odling. 

3.1. ODLINGSSPAR 

I begreppet odlingsspår innefattas exempelvis fossila åkrar, 

odlingsrösen,odlingsterrasser,vallar,stensträngar,stenröjda 

ytor och årderspår. Ett flertal fossila åkrar har upptäckts 

i övriga Sverige,t ex i östergötland,Uppland,Gotland och 

Öland. Där ger de sig till känna genom avgränsningar, t ex· vallar 

och stensträngar. Många försök har gjorts att på grundval av 

dessa sk formelement beräkna järnåldersgårdens arrendering 

och. åkerareal. Man har också. haft tidiga,historiska,skriftliga • 

uppgifter om åker/ängsareal till utgångsläge för hypoteser .J., 

( se Ramqvist 1983:168-174,Broberg 1983 samt litt. som nämns där). 

Den här sort.Ens lämningar är. svåra atf datera eftersom sentida 

brukning ger likadana spår. Om de ligger i nära anslutning 

till fasta fornlärrri.rgm i av sentida odling orörd mark, antas 

de vara förhistoriska ( Selinge 1977:352 ), 

Arderspår är märken efter ärjning (plöjning) med årder. Ett 

flertal järnåldersgravhögar.har visat sig dölja årderspår. 

De avtecknar sig som mörkfärgade linjer mot ljusate bakgrund 

eftersom den mörkare kulturjorden vid ärjningen rasar ner i 

fårorna i alven. Arderspåren bevaras intakta om den normala 

markaktiviteten stoppas,t ex av att en gravhög läggs ovanpå. 

' 
3.1.1. Odlingsspår från järnålder /tidig medeltid i Norrland 

Odlingsrösen,odlingsterrasser och ytor som tycks vara röjda 

från sten och som kan ha varit brukade under järnålder och 

tidig medeltid finns på några platser i Norrland, medan av

~ a.v typ stensträngar är mycket sparsamt förekommande. 



J, T:rogsta är den stenröjda,troligen en gång odlade ytan liten, 

men boplatsen omges av uppodlade områden som kan ha varit brukade 

också under romersk järnålder/folkvandringstid ( Liedgren muntl.uppg.). 

Ett område i Högs sn,Hälsingland ( se kap 2.3.4. ) som är sten

röjt och där odlingsrösen finns, kan också ha varit odlat under 

denna tid. Någon säker datering finns emellertid inte. Området 

har en storlek på ca en hektar ( Fulks & Lindström & Olsson 

1985:51 ). 

För Genes del kan inga av ovannämnda spår förväntas eftersom 

området omges av stenfria sedimentjordar. Istället har fosfat

kartering använts som åkerdetektor (se kap 2.3.4.lProblemen 

där är att tidsmässigt knyta åkerytorna till bosättningen. 

Ramqvist har antagit åkerarealen under romersk järnålder vara 

ca 1,5 ha. Han stöd~r sig då på bl a beräknat djurantal, dvs 

hur stor gödselproduktionen varit ( Ramqvist 1983 :169-174,181 ). 

Oateringsproblemen gäller också för Björkabopl~tsen runtom 

vilken ett ca tre hektar stort fossilt åkerområde har upp

täckts. Att all denna mark skulle ha odlats samtidigt har ansetts 

osannolikt. Ca 1,4 ha har järnåldersgården uppskattats till 

( Broberg 1983:34) Uppskattningen grundar sig på jämförelser 

med andra samtida lokaler.8eräknirqirna där i sin tur baseras 

på bl a historiska källor och proportionen åker/äng, dvs 

gödselkrävande och gödselproducerande mark ( Broberg 1983:34 ). 

I Tuna sn, Medelpad, finns ett område med husgrundsterrasser,gravar, 

odlingsrösen och stenröjda ytor ( Selinge 1977: 334 ff, 352 ff ). 

En del av de stenröjda ytorna, belägna i en slänt, har terrassform, 

vilket anses ha uppkommit genom att de· brukats som åker. Andra, 

högre upp belägna,mindre ytor, har skålform och kvarliggande större 

stenar. De antas ha varit små,särhägnade åkrar,eventuellt brukade 

med spade ( Selinge 1977:354 ). 

I Jämtland och Härjedalen finns sk ödesbölen, dvs rester efter 

övergivna bondgårdar. Det som återstår av jordbruket är en del 

odlingsspår tex odlingsrösen,åkerhak,åkerterrasser,stengärdesgårdar 

och fägator. Ca 250 ödesbölen finns registrerade i Jämtland 

( Gauffin 1981 :1-2 ). De flesta anses vara upptagna och övergivna i 

medeltid,men några tros ha kontinuitet från järnåldern. 
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Detta gäller tex Gillsta i Hackås sn ( Selinge 1972:22 ff ). 

Sundslägden på Rödön( Selinge 1971: 53 ff) och Kyrklägden 

i As sn ( Olausson 1985:45). I Elversböle,Kyrkås sn, finns 

ett ödesböle med spår efter tegskifte,tegarna är där 

avgränsade med stengärdesgårdar. En liten husgrund i området 

har genom fvnd daterats till vikingatid ( Blomberg 1948 ,. 

Flera ödesbölen tycks inte ha varit brukade sekundärt 

och det har därför ansetts att de kan användas för att 

studera medeltida gårdsst-.orlek och arrondering ( Selinge 

1972b: 125-126 ).De finns mestadels i avsides belägen skogsmark. 

Odlingarna är ofta anlagda i sluttningar vilket gör att åkerhak, 

skålformiga åkrar och terrasser så småningom bildats. Enligt 

Selinge skulle terrasseringarna ha uppkommit snabbt och detta i 

sin tur indikera upprepad plöjning i ensädesbruk (Selinge 

1972b: 127 1 På senare tid har flera utförliga undersökningar 

gjorts av ödesbölen. 81 a har man försökt fastställa åkrarnas 

ålder och storlek samt hur de brukats och varför de övergivits. 

I några fall har de förmodade medeltida odlingarna visat sig 

vara anlagda i vikingatid. 

Så blev tex resultatet av undersökningarna av ödesbölet 

Svedäng i Alsens sn,Jämtland ( Fig 13) som fosfatkarterats 

och grävts ut och där pollenprovtagning och kol 14-datering 

av fossila markytor gjorts ( Gauffin 1981 llämningarna 

består av bl a husgrunder,åkerterrasser och odlingsrösen. 

Totala åkerarealen uppskattas till 3,6 ha, men allt anses 

inte ha varit odlat samtidigt ( Gauffin 1981:17 ). Tre 

samstämmiga kol 14 -prover under åkerterrasser visar att 

gården togs upp omkring år 1000 ( Gauffin 1981:43 ). 

Bosättningen har övergivits ca 1300- 1400-talet. Orsakerna 

kan enligt Gauffin vara försämrade odlingsvillkor i form 

av sämre klimat under 1300-talet,utsugning av jorden samt det 

faktum att åkerjorden förflyttats nedåt och lagrats i åker

terrassen medan alven frilagts högre upp ( Gauffin 1981 :43 ). 

Vid undersökning av ett ödesböle på höjden Tordalshögen,Svegs 

sn,Härjedalen påträffades ett fossilt åkersystem med terrasser 

och vallar. Genom provschakt i de förmodade åkerkanterna kunde 

man avgränsa ett åkersystem med två åkrar på totalt 1,5 ha. 
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Tre kol 14-prover från den fossila markytan arityder att åkrarnas 

tillkomsttid är mellan 795 och 1100 e Kr (Robertson-Akerlund 

1979:18). 

På en likartad plats,ödesbölet Annflon i Svegs sn, Härjedalen, 

har samma typ av undersökning gjorts. Akersystemet dä.r visade 

sig vara mer komplicerat och bestå av flera mindre odlings

enheter och ett större sammanhängande åkersystem. Totala 

åkerytan har uppskattats till 2,5 ha. Atminstone en del av 

åkern kan ha anlagts i vikingatid att döma av ett kol 14-

prov som gav 700-1100 e Kr (Robertson-Akerlund 1979:18 ). 

Arderspår har grävts fram under gravhögar från äldre järn

ålder i Högom ( grav 4 )(Bi6rnsted j958) och ludksta 

(Broadbent 1984:17) samt Trogsta (liedgren 1984b: 95 ). 

Arderspåren kan vara samtida med eller äldre än gravarna. 

I både Högom och Lucksta har äldre husgrunder genomplöjts. 

I Lucksta böjer spåren av i ena riktningen, vilket kan tolkas 

som att man stött på ena hörnet i en åker ( Fig 14) 

( Broadbent 1984:17,1985:390-392 ). Det har annars framhållits 

beträffande Högom att ärjningen skulle ha ingått rituellt 

vid gravläggningen ( Selinge 1977:354 ). Ett 850 m2 stort 

område med årderspår frilades under grav 4 i Högom. Kanske har 

årdret helt enkelt använts för att luckra upp marken,jord 

togs ju på stället för att bygga upp högen (Biörnstad 1958:4-5). 
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3.1.2 Sammanfattning 

Med undantag av Hdesbölena finns i Norrland mycket lite 

odlingsspår av typ stensträngar,odlingsrHsen och lke~

terrasser som kan läggas till grund för antaganden om 

inägomarkens placering,form och storlek på ett forntida 

jordbruk. Kanske har stenfria sedimentjordar föredragits, 
' 

kanske odlingsspåren har raderats ut av odling under senare 

tid. Några undersHkningar av Hdesbölen i Jämtland och Härjedalen 

har gett dateringar av upptagningsskedet till yngre j8rnålder. 

I de moränmarker som då odlades upp och sedan övergavs i 

medeltid , __ finne- tydl~ga spAr efter åkr-a~ ._. ArrQn®r ing och 

ikerareal· kan därför'utläeas rätt väl. 

Försiktigtvis kan men anta att de norrländska jordbruken 

under järnålder och medeltid hade odlingarna i närheten 

av gården. Storleksmässigt kan åkrarna ha varierat,men 

flera forskningsresultat pekar på att en areal på en till 

två hektar kan ha varit vanlig. 

Åkrarna har troligen bearbetats med årder, kanske också 

med spade och hacka. Arderspår under gravhögar visar att 

årdret fanns under romersk järnålder/folkvandringstid. 

Ensäde som odlingsform kan möjligen avspeglas i åkrarnas 

terrassbildning. 

... 

j;, 
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3.2. ARTEFAKTER 

De föremål som kan ge upplysningar om forntida jordbruks

ekonomi är för det första sådana som direkt använts vid 

jordbearbetning,skörd etc. För det andra finns en del 

artefakter som kan antas visa på att de tillhört ett 

jordbrukande eller boskapsskötande folk, tex sländtrissor, 

vävtyngder och malstenar. Jad man kan tänkas återfinna vid 

utgrävningar är saker tillverkade i sten,ben eller lera, 

som de nyss nämnda,eller föremål i järn somt ex liar, 

skäror,årderbillar,spadjärn,hackor och ristar.Dessutom 

finns, åtminstone teoretiskt,möjligheten att hitta en mängd 

olika föremål av trä eller annat organiskt material; 

slagor,tröskkäppar;sållar,linberedningsredskap,räfsor, 

bindslen,smörkärnor,m m. 

Lien finns belagd i Norden tidigast rni<r. år 0. Den har under 

äldre järnålder kort,brett blad. Under yngre järnålder blir 

bladen längre och smäckrare ( Myrdal 1982:95-100 ). 

Skäror från äldre järnålder har upprättstående blad med 

kraftig böj högst upp ( Fig 15).Den under yngre järnålder 

dominerande skäran har bladet i vid vinkel från skaftet 

(Fig15),Den nutida skäran, med bakåtböjt blad,sk balansskära, 

är inte belagd i Norden förrän på 1000-talet ( Fig 15 ).Att 

avgöra om det upphittade föremålet är en kortlie eller 

en vidvinklad skära är ibland nästan omöjligt (Myrdal 1982:90-91). 

Det anses allmänt att liar använts för hHskörd och skäror för 

sädesskörd. 

De äldsta årderbillarna av järn i Norden är från 400-

500-talen ( Vallhagar, Gotlandl Mycket tyder på att järnförstärkning 

av årdersulan inte varit vanligt i Norden under äldre järnålder 

(Myrdal 1982: 86 ). 

Järndelar till hackor och spadar finns belagda i Norden från 

viki~gatid,men några säkra förhistoriska ristar har ännu ej 

hittats ( Myrdal 1982:81-104 lEn del sk holkyxor kan möjligen 

ha tjänat som metallskoning på hackor och inte som yxblad, 

( Selinge 1977:350-351, Myrdal 1982:88-89). 
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Av träföremål har räfsor hittats ibl a Kainuunkylä,finska Torne

dalen,daterade till 1000-1300-tal,( Sundström 1984:94-95) och 

i Käringsjön,Halland, 200-300tal, rester av smörkärnor har 

grävts fram bl a i Hedeby, Danmark,700-800-tal (Myrdal 1984:87-88). 

Nåcpt ron tolkats som linklubbor hittades i Osebergskeppet, 

Norge,800-tal. 

3.2.1. Det norrländska artefaktmaterialet 

Flera fynd av sländtrissor och vävtyngder från järnålder och 

tidig medeltid har gjorts i Norrland. Även textil,såväl linne 

som ylle finns från ett flertal platser.Det mesta är i form 

av fragment bevarade intill ett föremål av metall,men en del 

större vävnader har hittats,t ex i grav 2,Högom ( Selinge 1977:352). 

I husgrund A i Trogsta ( folkvandringstid) hittades del av en mal

sten av typ sadelkvarn/gnidkvarn ( Liedgren muntl. uppg. ). 

En malstenslöpare kom fram vid undersökningen av det folk

vandringstida boplatsområdet i Kyrklägdan,As sn,Jämtland. I 

de medeltida lämningarna hittades en halv underdel till en roterande 

handkvarn (Olausson 1985:41 ). 

I Björka hittades del av en roterande handkvarn som fyllning 

i ett stolphål tillhörande ett vikingatida hus,samt flera 

delar av dylika i och omkring de medeltida husen (5..m1Ha1,Raä,fll.11tl.LW9.). 

Från romersk järnålder är åtminstone en av de två skäror som 

hittats i gravar i Attmar sn,Medelpad (Selinge 1977:350). 

I Björka hittades i folkvandringstida gravar två föremål 

som bedömts som skäror,eller "stora knivar'' ( Söderberg1981:12, 

Summanen,Raä, muntl.uppg ). 

I Holm,överlännäs sn, Ångermanland, återfanns i en grav från 

yngre järnålder ett föremål som bedömts som skära ( Fig 16 ). 

Den har relativt rak egg,inga nithål,men omvikt tångespets, 

varför den enligt Myrdals resonemang snarare bör klassificeras 

som lieblad( Myrdal 1982:93,Selinge 1977:350-351 ). 

En vidvinklad skära från yngre järnålder finns som gravfynd 

från Gästrikland ( Fig 16) ( Myrdal 1982:93 ), 
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fig 15. Huvudtyper av skäror 

vinkelskära 

med rakt upp

rättstående 

blad. 

ä järnålder 

vidvinklad vinkelskära 

y järnålder 

f ig 16. Skäror~.:..iar? från järnåldern, Norrlcmd 

500-talet e Kr 
~lpocl ( Vattjan) 

500-tal till C'd 

1CDJ.-.tal 
1-alsirqlan:l 

balansskära 

medeltid 

800-tal till 1cm-ta1 
~rrrmla-o ( tblm ) 

EID-tal till 1ffi)...tal 
Gästriklcrd 

Källa: Myrdal 1982 s 91-94, Selinge 1977: 350-351 
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På Geneboplatsen påträffades tre fragment som kan härröra från 

skäror,kanske från tre skilda exemplar· ( Ramqvist 1983:166). 

I Trogsta hittades en skära,men av typen balansskära, och den 

bed~mdes följaktligen inte höra till bosättningsskedet 

( Liedgren muntl. uppg. ). 

En del av en skära hittades i medeltida boplatslämningarna 

i Kyrklägdan,As sn,Jämtland (0lausson 1985: 41 ). 

Den hittills äldsta kända kortlien i l\brrland kal ret föremål vara som 

hittades i en folkvandringstida grav i Vattjom,Tuna sn,Medelpad 

( Fig 16 ). Men föremålet har också tolkats som vidvinklad skära. 

( Selinge 1977:350, Myrdal 1982:92-93 ). 

I de medeltida husgrunderna i Björka hittades flera liar, 

men de kan eventuellt ha hamnat där efter tiden för bosättningen 

( Summanen, Raä, muntl. uppg. ). 

Plogjärn eller skoningsjärn till årder är klassificeringen 

på två spadformade järn med skaftlappar och rundad spets, 

det ena från Nora sn, Ångermanland, det andra troligen också 

därifrån. De har hittats i åkrat nära fornlämningar och bedöms 

vara förhistoriska ( Selinge 1977:350 ). 
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3.2.2. Sammanfattning 

Mängden och variationen av upphittade föremål från järnålder/ 

tidig medeltid i Norrland som kan knytas till agrar verksamhet 

är inte stor. Ett flertal fynd av sländtrissor och vävtyngder 

upplyser om vidareförädling av lin och ull. Hur säden vidare

förädlades, dvs skalades och maldes är mera osäkert. Det låga 

antalet återfunna malstenar och handkvarnar är svårt att 

förklara. De borde ha stora möjligheter att bevaras,återfinnas 

och identifieras, även som fragmenterade. Kanske har man 

istället för stenkvarnar använt stora trämortlar,liknande 

grynstamparna kända från historisk tid. 

De enstaka återfunna skärorna/liarna visar att dessa redskap 

fanns i Norrland redan under romersk järnålder/folkvandrings

tid. Noggrannare studium och katalogisering med exempelvis 

uppmätningar och avritningar av återfunna föremål/ föremåls

fragment klassificerade som skära? lie? kniv?, skulle 

kanske ge bättre underlag för att i framtiden fastställa denna fynd

typs rätta identitet. Detta är särskilt viktigt om de, 

som antagits, haft olika funktion,det ena ett sädesskörde

redskap, det andra ett höbärgningsredskap. Dessutom finns 

möjligheten att redskapstypen kan avslöja något om hur 

skördemarkerna såg ut - stenig, tuvig eller glesbevuxen mark bör 

skördas bäst med skära, oavsett gröda. 

Bevaringsfaktorer utesluter nära nog träföremål ftån att 

återfinnas. Detta gör att vi inte med säkerhet vett ex 

vilka redskap som användes för tröskning,sädesrensning och 

linberedning. Inte heller vet vi om det fanns harvar och vältar 

för åkerns beredande.Tills vidare får vi förutsätta att de likheter 

som hittills kunnat ses mellan järnåldersjordbruk och historiskt 

jordbruk också gäller för den redskapsuppsättning som var i trä. 

Dessutom finns bland järnredskapen likheter med föremål 

längre söderut - inga särskilt typiska norrländska former 

på skäror/liar tycks finnas. Det fåtal upphittade redskap 

i trä,t ex räfsor,smörkärnor,linberedningsredskap, från Sydsverige 

och andra delar av Norden, kan således också ha funnits i Norrland. 
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4. SAMMANFATTNING 

4.1. Allmänt 

Det i uppsatsen behandlade faktaunderlaget rör huvudsakligen 

romersk järnålder och folkvandringstid. Även beträffande 

vikingatid och medeltid finns en del material,men vendel-

tid är dåligt representerad, och förromersk järnålder 

ännu sämre. Geografiskt är tyngdpunkten lagd på Mellan

norrland, mycket få källor och undersökningar finns att 

,tillgå för Gästriklands och norra Norrlands del. Följ

aktligen finns stora brister i det underlag som ska ge en 

sammanfattande bild av vad vi känner till om jordbruket 

L ~..r1and 1Jnder järnål9er q.9h. tidig medel tid._ Dock har 

man med hjälp ev pollenanalys och makrofossilanalys kunnat 

fastställa tidpunkt för uppodling av olika regioner samt 

grödor och odlingaformer~foafetanalysen hat visat sig 

användbar för studiet av tidigare odlad mark.Osteologisk 

analys har· gett kunskap om husdjursstocken. Odlingsspår 

i terrängen och föremålsfynd har bidragit till ytterligare 

kunskaper om jordbruket i Norrland under järnålder och 

medeltid. 

4.2. Skillnader,geografiskt och tidsmässigt 

Uppodlingen tycks starta redan under f6rromersk järnålder 

i Hälsingland och Medelpad. I Ångermanland och Västerbotten 

kommer den igång under romersk järnålder och folkvandringstid. 

Beträffande grödor och metoder kan inga avgörande skillnader ses. 

Spånadsväxtodlingen.i Hälsingland finns belagd från romersk 

järnålder, i de nordligare landskapen börjar den undei yngre 

järnålder och medeltid. 
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Även odlingen av råg och havre tycks starta tidigare i 

Hälsingland - under romersk järnålder mot folkvandringstitj 

i Ångermanland. Artefaktmaterialet är mycket litet och 

inga speciella skillnader-kan ses i det. Dock uppvisar 

skäror/liar och malstenar/handkvarnar de olika former 

som är typiska för skilda perioder inom tidsavsnittet. 

4.3. Grödor,brukningsmetoder,boskapsstock 

From folkvandringstid och in i medeltid odlades råg 

och havre,förutom korn som var dominerande sädesslaget 

och som också hade odlats tidigare ( romersk järnålder ). 

Odling av ärter finns belagd från medeltid. Åkrarna gödslades 

och bearbetades,troligen med spade och årder. Genom 

Arderspår under gravhögar är årdret belagt under äldre 

järnålder, möjligen fanns fler typer av jordbearbetnings

redskap/metoder, men inga finns belagda genom föremålsfynd. 

Åkrarna tycks i några fall ha varit små och spridda,och ofta 

har en odlingsyt~ kunnat identifieras i närheten av 

bosättningarna.En total åkerareal på 1 till 2 hektar kan 

ha varit vanlig gårdsstorlek under hela det behandlade tids

avsnittet och odlingsformen har sannolikt varit ensäde. 

Såväl sedimentjordar som moränmarker togs i anspråk för 

odling. Under vikingatid förekommer uppodling och nybyggen 

i skogsmarker avlägsna tidigare bondebebyggelse. Några av dem 

överges i medeltid. 

Säden skördades troligen med skära,det tidig8ste belägget hittills 

för denna i Norrland,är från romersk järnålder. Hur säden 

behandlades fram till malningen är osäkert,här saknas 

fHremAlsfynd. Redskapen för detta var troligen i trä och/ 

eller annat organiskt material som bevaras dåligt. Säden 
) 

maldes på olika sorters kvarnar.f'.ialstenar med löpare 

användes i folkvandringstid och roterande handkvarnar i 

vikingatid och medeltid,mHjligen ännu tidigare. 
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Foder till djuren togs från naturliga våtälgar och torrängar. 

Det skördades antagligen med hjälp av lie och räfsa.Lien 

är, om föremålet bestämts rätt,belagd i Norrland under 

folkvandringstid. Hur fodret torkades och förvarades 

-och.huruvida också annat foder brukades,vet vi inte.Under 

vintern var djuren troligen stallade inomhus. De ladu

gårdar som identifierats har ingått som en avdelning i 

långhus från romersk järnålder/folkvandringstid. Stall

ningen underlättar mjölkningen vilken således kan ha 

varit en betydelsefull rlel i jordbruksekoncimin red&n_under 

~Idre jä~n~ldei.• Antagandet får stöd i osteologiska 

undersökningar som visar att nötkreaturen ofta behållits 

'till högre åldrar. Förutom kor fanns under järnålder och 

medeltid grisar,får/getter,hästar och höns på gårdarna 

i Norrland. 

4.4. Synpunkter inför fortsatta studier av jordbruk under järn

ålder och medeltid i Norrland 

Fler naturvetenskapliga undersökningar samt arkeologiska utgrävningar, 

särskilt av bebyggelselämningar,skulle förhoppningsvis fylla kunskaps

luckorna som finns beträffande vissa tidsperioder och områden. För 

övre Norrlands och Gästriklands del fattas pollenanalyser och ut

grävningar av agrara bosättningar från järnålder och medeltid. 

,De olika naturvetenskapliga analysmetoderna borde kunna utprovas bättre 

och tolkningarna göras säkrare,kanske genom att fler experiment görs. 

Angående makrafossilaialys föreslås fler förkolningsförsök under variera;HiH 

betingelser och med olika frötyper.Vidare borde de modeller som upp

ställts angående frödeposition vid olika moment i grödans behandling 

testas. för pollenanalysens tolkning vore det önskvärt om större känne

dom om pollenproduktion, -spridning och -deposition kunde vinnas genom 

studier under experimentella eller noggrant kända brukningshistoriska 

·förhållanden. Kartläggning genom fosfatanalys av tidigare odlad mark 

borde kunna utvecklas tex vid fler undersökningar av ödesbölen. Om-

råden där odlingsverksamheten är dokumenterad borde fosfatundersökas 

och användas som referensyta. Ett rikhaltigare benmaterial från hus-

djur kanske kunde fås genom fler utgrävningar av boplatslämningar. 

Experiment med olika förbehandlingar av ben och hur dessa sedan bevaras 

borde kunna förbättra tolkningen av osteoJogiskt material.Angående artefakt

materialet vore det önskvärt med en noggrannare dokumentation av föremål 

som kan vara jordbruksredskap samt en utprovning av deras funktion med 

hjälp av försök,bl a borde skäror/liar och årder provas under olika villkor. 
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