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Jordbruksredskap av järn före år 1000 

Avjanken Myrdal 

Myrdal, J. 1982. Jordbruksredskap av järn före är 1000. (Iron agricultural 
implements before the year 1000.) Fornvännen 77, Stockholm. 

This is a survey of farm_ implements of iron from the Swedish Iron Age, as 
seen in European context. In the early Iron Age the usage of iron was far 
less common than in southern European agricullure. Only the sickle and the 
scythe with a short blade were made of iron. Around 500 A.D. a change 
occurred, and three major innovations were introduced: 1. A new type of 
sickle, more convenient for reaping cereals, came into use. 2. A scythe with 
a longer blade was developed. 3. The iron share, on the ard, was introduced. 

Particularly the iron share and the new type of scythe meant a major 
advance for the agricultural production, but also an increase in the consump-
tion of iron, and c. 1000 Sweden was on a par with the rest of Europé as 
regards the usage of iron in farming. 

Janken Myrdal, Nordiska museet, S-115 21 Stockholm, Sweden. 

Det har saknats en sammanfattande beskriv
ning över redskapsteknikens utveckling i jord
bruket under järnåldern i Sverige. En kort 
motivering för behovet av en sådan är nöd
vändig. 

Den helt övervägande delen av befolk
ningen från yngre stenålder och resten av för
historien arbetade inom åkerbruk och bo
skapsskötsel. Detta arbete skapade basen för 
hela det övriga samhället och det bestämdes 
till stor del av de redskap man hade, vilka i 
sin tur var beroende av den sociala och eko
nomiska utvecklingen i övrigt och särskilt av 
samhällets allmänna tekniska utvecklingsnivå. 
Utan ett studium av jordbruksredskapens tek
niska utveckling kan man inte förstå hur de 
förhistoriska samhällena fungerade. 

I denna översikt skall enbart jordbruks
redskap av järn under järnåldern behandlas. 
De flesta redskap gjordes dock i trä, men 
fynden av träföremål är få och ofta opubli
cerade, de skapar därför särskilda problem. 
Jag hoppas kunna återkomma till träföre
målen i ett annat sammanhang. 

Studiet av de förhistoriska redskapen är 
inte enkelt. En av de största svårigheterna är 
bestämningen av olika föremål. Arkeologen 

får, till skillnad från etnologen, mycket säl
lan en upplysning om vad föremålet använts 
till när han eller hon gräver upp det ur jor
den. Därför kan man finna att likartade före
mål katalogiseras ganska olika och att det 
råder en viss förvirring vad gäller funktions
bestämning av funna redskap. Med funktion 
menar jag här både den arbetsuppgift och 
den arbetsmetod redskapet var avsett för. 
Avgörande är här sambandet mellan form 
och funktion, ty för de arkeologiska fynden 
måste man i allmänhet bestämma funktionen 
enbart med utgångspunkt från formen, och 
olikartade arbeten har kunnat utföras med 
till formen likartade föremål, likaväl som 
samma typ av arbete har kunnat utföras 
med till formen vitt skilda redskap. 

I det följande behandlar jag först funk
tionen och därefter formen och slutligen sam
bandet mellan form och funktion för varje 
redskap innan utvecklingsförloppet beskrivs. 
Form och funktion har behandlats separat 
för att man klarare skall kunna se sambandet 
dem emellan. 

Huvudintresset är inriktat på Norden och 
särskilt Sverige. För att kunna sätta in mate
rialet i ett större sammanhang och kunna 
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följa den diskussionen som förekommit har 
jag även tagit upp den europeiska litteratu
ren. Det finns två viktiga bibliografier i äm
net, båda dock något föråldrade, den ena av 
Magdalena Beranovå som räknar upp arkeo
logiska arbeten om jordbruk från 1945 till 
1965 (Beranovå 1965), den andra en reso
nerande bibliografi av Karl Hielscher som 
tar upp ett antal arbeten om jordbruks
redskap under europeisk medeltid, från 500-
talet e .Kr. (Hielscher 1969). Pionjären och 
det största namnet inom denna forskning är 
Axel Steensberg i Danmark, men det finns 
också en rad andra forskare som gjort in
satser, exempelvis Jan Petersen i Norge och 
Ivan Balassa i Ungern. 

För Sveriges del har Statens historiska 
museums magasin genomgåtts samt litteratur 
särskilt rörande boplatsgrävningar. Säkerligen 
finns det ett antal viktiga fynd som inte 
kommit med i denna översikt, men jag hoppas 
att den skall inspirera till ytterligare forsk
ning i ämnet. Jämförelser har gjorts med 
etnologisk litteratur och med föremålssam
lingarna på Nordiska museet. 

Sju redskap kommer att behandlas: plog/ 
årdcrbillen, risten, hackan, spaden, skäran, 
lien och lövkniven. Årdret/plogen är det mest 
omskrivna av alla redskap och därför får 
billen även här det största utrymmet. 

Billen 
Funktion. Ardet och plogen var de centrala 
redskapen i jordbruket. De utförde den grund
läggande jordbearbetningen. Ardet användes 
i flera moment: för att luckra upp jorden och 
därigenom bereda såbädden, för att mylla 
ned utsädet, för att bryta upp stubben efter 
skörden, för att dra upp ogräs och även för 
att bryta upp igenvuxen mark ( t räda) . Skill
naden mellan årder och plog är att plogen 
har en vändskiva och därför vänder tiltan 
helt. Plogen ger därför cn fullständigare jord-
bearbetning och är även effektivare när det 
gäller att bryta upp igenvuxen mark. Plogen 
lämpar sig inte lika väl som årdret för att 
mylla ned utsäde utan måste i allmänhet 
kompletteras med en harv. 

Billcns uppgift är att skära upp jorden 
samt att skydda årdret eller plogen mot nöt

ning. Fram till modern tid var billen, till
sammans med risten, de enda delarna på 
plöjningsredskapen som gjordes i järn. 

Form. En viktig indelningsgrund är hur bil-
len var fastsatt. Det finns tre huvudtyper: 
billar med skaftlappar, billar med tånge och 
platta billar som spikas eller kilas fast. 

Under järnåldern fram till medeltiden var 
billar med skaftlappar dominerande i hela 
Europa. Skaftlappsbillar kan indelas i under
grupper efter billens form: 1) billar som är 
jämnt avsmalnande, 2) billar där bladet 
sticker ut i två vingar framför hylsan, 3) bil
lar som är assymmetriska, 4) som en sällsynt 
specialform förekommer bredeggade billar. 

Av billar med tånge finns två vitt skilda 
typer, dels billar med lång tånge och ett litet 
blad, där billen varit instucken genom åsen 
och gått fram till sulan på årdret, vilket man 
vet genom fynd av helt bevarade årder med 
träbiliar av liknande utseende, och dels billar 
med en kort tånge där tången varit instucken 
i ett hål i sulan. Den sistnämnda typen till
hör medeltiden. 

Den påspikade billen uppträder först under 
senmedeltiden och faller utanför denna ge
nomgång. 

De viktigaste avgränsningsproblemen går 
mot spadar och mot hackor. En diskussion har 
förts om billar med bred egg; några forskare 
har betvivlat att detta är årdcrbillar eftersom 
årderbillar i allmänhet är spetsiga för att 
kunna bryta upp marken lättare (Petersen 
1951 s. 157, 175—176, jfr s. 168—169; Glob 
1951 s. 78; Sölvberg 1976 s. 90—91; Rees 
1979 s. 328). Petersen antar att de bred
eggade billama är hackor, men en bred egg 
kan inte vara någon gräns mellan en årdcrbill 
och en hacka; många hackor är spetsiga, och 
det har faktiskt funnits årder med bred
eggade billar, i Sverige var sådana inte ovan
liga i Norrland på 1800-talet (Söderlind 1975 
s. 66). Fen ton har med etnologiska parallel
ler från Skottland visat att bredeggade skaft
lappsbillar kan ha suttit på spadar (Fcnton 
1962—1963 s. 269—276). Sådana skaftlapps-
försedda spadskoningar finns också belagda 
från Norge (Borchgrevink 1970 s. 218). Des
sa skaftlappsförsedda spadblad är i allmän-
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C~D 

V 0 0 
Avsmalnande skaftlappsbill Vingad skaftlappsbill Assymmetrisk skaftlappsbill 
Pointed sockeled share Winged socketed share Asymmetrical socketed share 

ö 
c ? 

Bredeggad skaftlappsbill Smal skaftlappsbill 
Wide socketed share Narrow socketed share 

Långsmal skaftlappsbill 
Long, narrow socketed share 

Bill med lång tånge 
Arrow-shaped share 

Bill med kort tänge 
Share with short tång 

Platt bill 
Flat share 

Fig. 1. Billens typologi. Billar med skaftlappar och billar mcel lång länge- är belagda före år 1000. Skala 
ca 1: 10. — • Types of shares. Scale about 1: 10. 

het utsvängda nedanför hylsan, dvs. har 
vingar, och detta är förmodligen den viktigas
te formmässiga skillnaden, eftersom årderbillar 
mycket sällan både har vingar och är bred
eggade. Hylsan till spadbladcn var förmod
ligen också bredare än hylsan till järnålders-
billarna, men någon absolut gräns går inte att 
dra. 

När det gäller avgränsningen mot skaft-
lappshackor är den viktigaste formmässiga 
skillnaden att skaftlappshackan i allmänhet 
har ett runt tvärsnitt i hylsan, medan skaft-
lappsbillen oftast har ett mera tillplattat 
tvärsnitt så att hylsan kan träs på den platta 
sulan. En annan skillnad är att billcn i all

mänhet är bredare än hackan — järnåldcrs-
billarna är i allmänhet 7—9 cm breda i hyl
san. Skaftlappshackorna bör ha varit om
kring 5 cm breda i hylsan, det överensstäm
mer dels med en modern skaftlappshacka 
från Finland (Glob 1951 s. 78) och dels med 
de likartade holkyxorna med bevarat skaft 
från Nydamfyndet i äldre järnålder (Engel
hardt 1865 pl. 15). 

Det finns emellertid små skaftlappsbillar, 
7—8 cm långa och 3—4 cm breda, som kan 
ha suttit på spetsen av särskilda träbiliar. men 
åtminstone några av dem har av hylsans 
form att döma suttit på hackor (Manning 
1964 s. 58; Appelbaum 1972 s. 74; Rees 1979 
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Fig. 2. Olika typer av årder med särskild träbill. 
— Different types of ard with wooden shares. 

s. 51—54, s. 155—156, s. 158, s. 160). 
En speciell typ av skaftlappsförsedda före

mål, som har kallats för årderbillar, är myc
ket långsmala, 30—40 cm långa och bara 
3—5 cm breda i hylsan. Det har antagits att 
dessa har suttit på en smal sula (Payne 1947 
s. 89—91), men en så smal sula skulle lätt 
knäckas under arbetet (Rees 1979 s. 52) och 
eventuellt har de suttit på särskilda träbiilar. 
Balassa nämner båda möjligheterna som 
tänkbara (Balassa 1975 s. 243). 

Form och funktion. Den centrala frågan är: 
vad var fördelen med en järnbill? Experiment 
med förhistoriska plöjningsredskap har kon
centrerat sig på årdret med särskild träbill. 
Man skulle önska att det genomfördes experi
ment där alla faktorer hölls konstanta, utom 
den att man ärjade med och utan järnbill. 
Men man kan redan nu konstatera vissa för
delar som måste ha funnits hos järnbillen. 

' För det första skyddar järnbillen sulan. 
Både Hansen och Reynolds har visat på den 
väldiga förslitning som den oskyddade sulan 
eller träbillen utsattes för; enligt Hansen slets 
det ut sex särskilda träbiliar vid ärjning av 
ett halvt hektar (Hansen 1969 s. 86—87; 
Reynolds 1979 s. 51). Järnbillen sparade 

Fig. 3. Olika plöjningsredskap försedda med järn
bill. Överst ett bågårder; i denna beteckning inbe
grips här även s. k. sulårder, utan framståndare. I 
mitten ett årder med framståndare och en tre- eller 
fyrsidig struktur på kroppens centrala parti. Un
derst en plog med vändskiva och rist. — Different 
types of tilling implements wilh iron share. Top a 
curved bow-ard, centre a quadrangular ard, bottom 
a plough with mouldboard and coulter. 

arbetskraft genom att man inte behövde till
verka nya detaljer till årdret hela tiden, vilket 
förmodligen också innebar att man kunde 
ärja en större yta. 

För det andra går järnbillen en smula 
nedanför sulan, dvs. snett nedåt-framåt, vilket 
ger en stabilisering åt årdret, ungefär som 
kölen under en båt. Schultz-Klinken kallar 
detta för "Untergriff", och menar att man 
tack vare detta kunde ärja fårorna närmare 
varandra, annars var problemet att man hela 
tiden tenderade att glida in i den bredvid-
liggande fåran om man ärjade för tätt. En
ligt Schultz-Klinken medförde detta att man 
kunde få en mera total bearbetning av jord
ytan, och kunde övergå från att så i fåran, 
radsådd, till att kasta ut säden, bredsådd 
(Schultz-Klinken 1975—1976 s. 33). Detta 
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"Untergriff" får man också med en särskild 
träbill, redan den särskilda träbilien var där
för ett stort framsteg, men med järnbillen 
blir detta fastare och beständigare. Även 
Vilkuna påpekar att den särskilda billcn 
medför en stabilisering av årdret (Vilkuna 
1971 (a) s. 46). Samtidigt kan man natur
ligtvis fortsätta att ärja separata fåror och så 
radsådd även med en järnbill. 

För det tredje förbättrade järnbillen jord-
bearbetningen genom att den skar bättre 
genom jordkokor och ogräs, vilket bör ha 
höjt skörden. Järnbillen medförde också att 
man lättare kunde bearbeta hård eller mera 
tättbevuxen mark. Men redan med träårdret 
med särskild träbill kunde man ärja korttids-
träda. Hansen har visat att man med ett 
sådant årder kunde ärja ett och ett halvt år 
gammal träda, däremot inte flerårig träda 
(Hansen 1969 s. 77—79) och Reynolds har 
visat att man med träårdcr kunde bearbeta 
även lerjord (Reynolds 1980 s. 4 ) . Järn
billen innebar dock troligen att man bättre 
kunde ärja upp korttidsträda än tidigare. 

Den vingade järnbillen skar bredare och 
gav därigenom en bättre jordbcarbetning än 
den avsmalnande järnbillen, men samtidigt 
mötte den ett hårdare jordmotstånd (White 
1967 s. 134, s. 140; Balassa 1975 s. 250). 

Det finns ett visst, men inget absolut, sam
band mellan billens utseende och årdrets ut
seende i övrigt. Enligt några forskare har den 
avsmalnande billcn hört samman med årder 
som haft billen i sned vinkel mot marken, 
medan den vingade billen mera hört sam
man med årder som skurit horisontellt (Dov-
zcnok refererad av Smith 1959 s. 96—97; 
Balassa 1973 s. 617). Ett visst samband före
ligger, men etnologiska paralleller visar att 
det också kan förhålla sig tvärtom (Jfr exv. 
Bcntzien 1969 s. 37). Eftersom den vingade 
billcn möter större jordmotstånd bör den i 
princip ha hört samman med kraftigare årder. 
Den kraftigaste typen av årder är den med 
framståndare mellan sula och ås, som ger 
årdcrkroppen en tre- eller fyrkantig struktur, 
och den jämnt avsmalnande billen kan antas 
mera ha hört samman med enklare årder 
utan framståndare, bågårder, men andra fak

torer kan ha spelat in, exempelvis i stenig 
jord kan den avsmalnande billen lämpat sig 
bättre än den vingade (Jfr exv. Bdojan 1972 
s. 313—314). 

Den avsmalnande billen har så vitt jag 
kunnat finna i etnologiskt material inte an
vänts på plogar, men detta kan ha varit 
annorlunda under järnåldern. 

Den assymetriska billen hör till plogen, 
som i sig själv är cn assymetrisk konstruktion 
med vändskiva på ena sidan. Detta betyder 
dock inte att alla symmetriska billar hör till 
årder, vingade symmetriska billar kan ha 
suttit på plogar (Lcrche & Steensberg 1980 
s, 55; White 1967 s. 134, s. 190). 

Utveckling. De tidigaste billama av järn är 
de med lång tånge som suttit instuckna 
genom dragåsen ned mot sulan på årdret. 
Sådana har man funnit från 700-talet f. Kr. 
fram till romersk tid i England, Tyskland, 
Ungern, Tjeckoslovakien och Bulgarien. Lik
nande billar men av trä har man funnit från 
perioden 200 f. Kr. till 800 e. Kr. i Skandi
navien. Holland, de brittiska öarna (Balassa 
1973 s. 242—243) och även i norra Tyskland 
(Vogt 1976 passim; Zimmermann 1978 s. 
154). Här framträder en skillnad mellan de 
mellersta och östra delarna av Europa där 
man använde järn i större utsträckning och de 
norra delarna av Europa där man i större ut
sträckning var hänvisad till trä. De små skaft-
lappsbillarna, som förmodligen suttit som 
skoningar på särskilda träbiliar tillhör också 
förromersk och romersk tid i mellersta Euro
pa, liksom de långsmala skaftlappsbillarna. 

Den jämnt avsmalnande skaftlappsbillen 
var känd redan under La Tcne-tid (Pleiner 
1962 s. 132, s. 262). I romarriket var den 
avsmalnande billen den vanligaste typen 
(White 1967 s. 133). Billen med vingar upp
trädde under första århundradet f. Kr. och 
spreds snabbt över stora delar av Europa 
(Balassa 1973 s. 617). Vid romarrikets fall 
hade järnbillen spritts i hela romarriket och 
även till södra Ryssland (Smith 1959 s. 99) 
och till Polen (Podwiriska 1962 s. 364). Den 
tidigaste nordiska billen från 400—500-talet 
på Gotland ansluter kanske till denna öst
europeiska utbredning. 
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Under 400—500-talen och de följande år
hundradena minskade användningen av bil
lar i Ungern beroende på härjningståg och 
avfolkning och först på 800-talet återinfördes 
järnbillen (Balassa 1973 s. 618). 

I Tjeckoslovakien däremot infördes järn
billen på 500-talet (Beranovå 1976 s. 439), 
och århundradena därefter var järnbillen 
vanlig i Tjeckoslovakien och mellersta Tysk
land. I norra delen av nuvarande Östtyskland 
tycks järnbillen dock inte ha kommit förrän 
fram emot 1000-talet (Herrman 1968 s. 84; 
Kothe 1974 passim). 

Glob har antagit att järnbillen inte före
kom i Norden under tidig järnålder (Glob 
1951 s. 79). Den äldsta kända billen i Norden 
är daterad till 400—500-tal, funnen på bo
platsen i Vallhagar, Gotland, i ett av de 
yngre husen (Stenberger 1955 s. 1094, s. 
1184; Erixon 1956 s. 130). En något senare 
bill kommer från fornborgen i Darsgärde, 
Uppland, daterad till 500-tal (SHM 25878 F 
416, datering enl. upplysn. av Björn Ambro
siani, jfr Ambrosiani 1964 s. 12—15). Detta 
är en mycket smal bill som liknar de små 
skaftlappsbillarna, och förmodligen har den 
suttit på en särskild träbill och inte direkt 
på sulan. Från Skåne har man två billar 
daterade till 600—800-tal (Veibaek 1974 s. 
30; Strömberg 1981 s. 51—52). Från 800— 
900-tal har man en järnbill i en grav på 
Birka (Arbman 1940—1943 s. 182). Från 
800—1000-tal daterar sig en miniatyrjärnbill 
funnen i en grav på Lilla Frescati, Uppland 
(Jungner 1922 s. 171). På boplatsen Fjäle, 
Gotland, fann man en bill daterad till ca 
1000—1300 (Carlsson 1979 s. 140, datering 
enl. upplysn. av Dan Carlsson). En mera 
osäkert daterad bill är funnen i en åker 
"under en större strax under jordytan lig
gande sten" tillsammans med cn 900-tals 
grav på Gotland; fyndet gjordes av en amatör 
och sambandet med graven är därför tvek
samt (SMH 11996). Dessutom finns ett antal 
billar i Statens historiska museums magasin 
som inte går att datera, och de är helt värde
lösa när det gäller att fastlägga ett utveck
lingsförlopp. 

I Norge är billar mycket vanliga i fynd 
från yngre järnålder (Petersen 1951 s. 177; 

Hagen 1953 s. 293; Veibaek 1974 s. 29), men 
det finns inga järnbillar från äldre järnålder, 
dvs. inte före 600-talet, i Norge (Hagen 1953 
s. 297, jfr s. 311). 

I Danmark har man hittills bara en järnbill 
från järnåldern, funnen i Trelleborg och da
terad till 900-talet (Veibaek 1974 s. 26). 

I Finland har man funnit två vikingatida 
billar i husgrunder på Åland och dessutom 
en med dessa samtida bill, från 800—1000-tal 
på fastlandet (Glob 1951 s. 79; Vilkuna 
1971 (a) s. 40; Kivikoski 1973 s. 127). Även 
i Estland och nordöstra Ryssland dyker järn
billen upp först på 700—900-tal (Moora 
1968 s. 247; Selirand 1980 s. 209—210). 

Skaror är mycket vanliga i gravar från 
äldre järnålder i Sverige, vilket i och för sig 
kan bero på gravskick, men billen uppträder 
inte heller i den äldre järnålderns boplatser 
där man finner skörderedskap. Även i Norge, 
Danmark och Finland förekommer skaror och 
liar under äldre järnålder, men inte billar. 
Detta tillsammans med att järnbillar upp
träder i hela Nordeuropa ungefär samtidigt 
under yngre järnålder tyder på att Glob hade 
rätt. Järnbillen slår här inte igenom förrän i 
mitten och under andra hälften av första år
tusendet av vår tideräkning. 

Järnbillens spridning fram till år 1000 kan 
alltså sammanfattas: vid romarrikets fall har 
den spritts inom romarriket och till vissa 
delar av Östeuropa. Under och efter folk
vandringstid minskar dess betydelse i delar av 
centrala Europa (eg. Ungern) , men i huvud
sak fortsätter den att spridas norrut till 
Tjeckoslovakien, Tyskland, Skandinavien, 
Baltikum, Finland och norra Ryssland. 

En orsak till att man väntade med att an
vända järnet till årderbillar kan ha varit att 
en skärande egg hade klarare omedelbara 
fördelar på ett skörderedskap än på ett jord-
bearbetningsredskap, cn annan att förslit
ningen på en årderbill är större än på en 
skära eller lie. Först när tillgången på järn 
ökade kunde man tillåta sig att järnsko 
årdret. 

Billarna under yngre järnålder i Norden 
var mindre än de moderna. De var i allmän
het 12—15 cm långa och 7—9 cm breda. 
Nordiska museet har ett tiotal årder med 
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O 
Gotland 400-500-talet 
5-6th centuries 

Uppland 500-talet 
6th century 

o o 
Skåne 600-800-talet 
7-9th centuries 

0 d 
Birka 800-900-talet 
9-10th centuries 

Gotland 1000-1300 e. Kr. 
1000-1300 A.D. 

Danmark 900-talet 
Wth century 

0 o 
Norge 600-800-talet Finland 800-1000-talet 
7-9th centuries 9-1 Ith centuries 

Fig. 4. Nordiska billar i skala 1: 10. Källhänvisningar i texten. 
1: 10. 

Estland 700-800-talet 
8-9th centuries 

Shares from northern Europé. Scale 

skaftlappsbillar, de flesta från 1800-talet; des
sa billar är i allmänhet omkring 30 cm långa 
och 12—15 cm breda. Om denna storleks
ökning hos årderbillen kommer redan under 
medeltiden eller senare är ännu inte klarlagt. 

På kontinenten fanns den avsmalnande och 
den vingade billen parallellt. I Norden där
emot, med undantag för två billar från Skåne, 
har man enbart funnit avsmalnande billar. 
Detta skulle kunna tyda på att enklare typer 
av årder utan framståndare, bågårder, var 
dominerande i Norge, Sverige och Finland 
under yngre järnålder. Detta antagande 
understöds av två årderkroppar av trä man 
funnit, den ena från Södermanland och 

C1 4-daterad till ca 700-tal, den andra från 
Uppland och C1 4-daterad till ca år 1000 
(Jirlow 1973 passim). Båda dessa årderkrop
par har tillhört bågårder och åtminstone på 
den yngre årderkroppen från Uppland finns 
tydliga spår av skaftlappsbill längst fram på 
sulan (Uppsala Universitets museums forn-
sakssaml. 5514). Det måste dock betonas att 
det inte finns absolut samband mellan billens 
utseende och årderkroppens. 

Den assymetriska billen, som tillhör plogen, 
började uppträda utmed romarrikets nord
gräns från England i väster till Ukraina i 
öster 100—400 e .Kr. (Balassa 1973 s. 148, 
s. 617). Redan omkring år noll kan man 
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genom odlingsspår vid Nordsjökusten i norra 
Tyskland påvisa plogen (Schultz-Klinken 
1975—1976 s. 34), vilket inte behöver betyda 
att plogen redan då dominerade över årdret, 
utan plogen kan ha använts för speciella upp
gifter som att bryta ny mark. 

Den assymetriska billen spreds på 600— 
700-talen till Tjeckoslovakien (Beraniva 1975 
s. 11, s. 57) , samtidigt fanns den i västra 
Ryssland och spreds därifrån till Ungern på 
1000-talet (Balassa 1973 s. 618—619). Från 
södra Jylland har man en symmetrisk bill 
från 800—900-tal, som Veibaek tolkar som 
plogbill eftersom det finns spår av vändskivan 
på översidan (Veibaek 1975 s. 6—7). Men 
först århundradena efter år 1000 finns säkra 
belägg på plog i södra Skandinavien. 

Risten 
Funktion. Risten skär upp jorden, grässvålen, 
vertikalt så att plogen eller årdret lättare kan 
komma fram. 

Form. Risten är knivliknande med en egg 
och vid användandet instucken i en dragas. 
Form och funktion. Plogar har i allmänhet 
rist eftersom risten skär upp jorden för den 
vertikalt ställda vändskivan. Det finns också 
självständiga ristar som bara består av en 
dragas med rist (Erixon 1956 s. 102—103). 
Även ett årder kan vara utrustat med rist, 
men i etnologiskt material saknar årdret i 
allmänhet rist. 

Förekomsten av särskilda ristar är svår att 
avgöra i arkeologiskt material så länge man 
inte hittar hela redskap. Nordiska museet har 
ett ganska stort antal särskilda ristar och ett 
mycket stort antal äldre allmogcplogar med 
rist, men själva ristens typ och längd — ca 
35—40 cm — är ungefär desamma på båda 
redskapen. 

Utveckling. 600 f. Kr. fanns små ristar hos 
sky terna i sydöstra Europa; fynd av bevarade 
årderkroppar visar att dessa ristar troligen 
suttit på årder (Beranovå 1968 s. 541; Lerche 
& Steensberg 1980 s. 56; jfr dock Balassa 
1975 s. 243). Fram till vår tideräknings bör
jan spreds risten i hela det keltiska området 
utmed romarrikets nordgräns, även i Polen 

har man funnit ristar från senromcrsk tid 
(Podwiriska 700—800-tal. Till Tjeckoslova
kien kom de första ristarna på 700—800-talet 
(Beranovå 1968 s. 541). 

I Norden har man mig veterligt inte funnit 
någon rist från före år 1000. I Norge har man 
visserligen tre fynd av ristar, men ingen av 
dessa kan med någon säkerhet dateras till 
förhistorisk tid (Petersen 1951 s. 180; Veibeak 
1974 s. 34—37). 

Hackan 
Funktion. Hackan kan användas för att myl
la utsäde, bryta upp jord och rensa ogräs. 
Den kan i princip ersätta årder eller plog i 
jordbruket men också vara ett komplement 
till dessa. 

Form. Hackans blad är vinkelställt mot skaf
tet och på den bredbladiga hackan är bladets 
bredd ställd tvärs emot skaftets längdriktning. 
Hackans huvudtyper är spetshackan och 
bladhackan. 

Bladhackan kan indelas i skaftlappshackor 
och skafthålshackor. Skaftlappshackan har en 
hylsa som träs på hackans huvud, en krok på 
skaftet. Skaftlappshackan är väl belagd i 
etnologiskt material (Sirdius 1919 s. 264; 
Zelenin 1927 s. 13; Erixon 1956 s. 73; Sölv-
berg 1976 s. 93) , men är numera nästan helt 
försvunnen i Europa. 

En viktig avgränsning går mellan skaft
lappshackor och skaftlappsbillar, där skaft
lappshackan i allmänhet har ett runt tvär
snitt i hylsan och är mindre än årderbillcn 
(se ovan). 

Skaftlappshackan måste också avgränsas 
mot yxan, särskilt de hackor som har en bred 
egg. Mot tväryxan är en viktig skillnad att 
tväryxor ofta har cn urskålad egg för att 
kunna hugga ur ett trästycke (Petersen 1951 
s. 161, s. 222). En viktig skillnad mot rätyxan, 
den vanliga yxan, är att hackor ofta är platta 
på undersidan medan rätyxan nästan alltid 
är jämnt avtunnad mot eggen, dvs. har ett 
liksidigt längdsnitt. Detta innebär att den un
der järnåldern ganska vanliga holkyxan i all
mänhet kan betraktas som en yxa för träbear
betning, vilket man även med hjälp av andra 
kriterier kunnat konstatera (Serning 1966 s. 
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15—16; jfr Stenberger 1955 s. 189—191). 
Ytterligare ett avgränsningsproblem går 

gentemot järnskodda spett och störar för 
jordbearbetning (Erixon 1956 s. 79—81; 
Hansen 1975 s. 13—14). En klar avgränsning 
är ytterst svår att göra, och en del skaftlapps-
hackor kan ha haft en dubbel funktion efter
som de i princip är avtagbara. 

Form och funktion. De hackor som förekom 
under järnåldern i Norden var i huvudsak 
små bladhackor. Etnologiska paralleller visar 
att sådana hackor främst användes för arbete 
i lös jord (Wicgdmann 1969 s. 219), ett för
hållande som kan ha varit annorlunda under 
järnåldern då man hade litet järn och fick 
hålla till godo med små redskap. 

Spetshackor var lämpliga för hård och 
stenig mark och kunde även användas för att 
exempelvis bryta sten. 

Utveckling. Skaftlappshackor är belagda från 
sen La Téne-tid (Miiller-Wille 1968 s. 53) . 
Under romersk tid fanns både skaftlapps
hackor och skafthålshackor, särskilt den ro
merska armén hade ett rikt utvecklat sorti
ment av skafthålshackor (Appelbaum 1972 s. 
74; White 1967 s. 36—68). Från andra hälf
ten av första årtusendet finns enstaka belägg 
på skafthålshackor från kontinenten (Smith 
1959 pl V:4; Pleiner 1962 s. 132—133; 
Schultz-Klinken 1975 s. 41) . Från 800-talet 
har man i Holland cn avsmalnande bill, 22 
cm lång, med cn hylsa med runt tvärsnitt, 
6,5 cm i diameter, som kan ha varit en skaft-
lappshacka; van der Poel antar dock att 
detta är en årdcrbill (van der Poel 1962— 
1963 s. 161—164). 

I Norge har man funnit ett stort antal 
skaftlappshackor från yngre järnålder (Peter
sen 1951 s. 180). Redovisningen av dessa är 
dock från definitionssynpunkt bristfällig och 
det krävs cn förnyad genomgång av mate
rialet. Att skaftlappshackor var vanliga i 
Norge framgår också av norska fynd på Sta
tens historiska museum (exv. S H M 17343: 
2104; SHM 1743:1893; S H M 17434:1897). 
Från Sverige finns bara ett par föremål vilka 
kan tolkas som skaftlappshackor, båda från 

vikingatidens Dalarna (Serning 1966 s. 81) . 
I Danmark har man på västra Jylland fun
nit två vikingatida föremål som förmodligen 
varit skaftlappshackor (Stoumann 1978 s. 
54—55). Norska historiker har på grund av 
det stora antalet skaftlappshackor i Norge 
diskuterat förekomsten av ett rent hackbruk, 
men någon enighet råder inte i den frågan 
(Sölvberg 1976 s. 106). I Sverige har man 
säkerligen inte haft något stort antal järn-
skodda hackor under järnåldern, men man 
kan ha använt trähackor. I Norge har man 
också funnit enstaka skafthålsförsedda spets
hackor från yngre järnåldern (Petersen 1951 
s. 180—181). 

Spaden 
Funktion. En spade skall skära upp och lyfta 
eller vända jord och annat material. Den 
kan liksom hackan ersätta årder eller plog, 
den kan också användas till mera speciali
serade uppgifter som dikesgrävning. 

Form. Spaden har ett blad som pressas ned 
i jorden. Särskiljande för spaden gentemot 
skoveln är att spaden har en eller två tramp
avsatser, skuldror. Skovelns funktion är att 
lyfta och förflytta material och skovelns blad 
är ofta skålformigt. Bland Nordiska museets 
järnskodda skövlar och spadar har spadarna 
genomgående d a d med spetsig eller rundad 
egg, medan skovlarnas blad har bred egg. 

Den viktigaste skillnaden mellan olika spa
dar går mellan dem som har en järnskodd egg 
och dem som är helt av trä. Dessutom finns 
spadar med blad helt av järn, men i Nord
europa är detta en ganska ung företeelse. 

En särskild typ är smala spadar, ofta 
använda för torvtäkt, i Nordvästeuropa. 
Dessa spadar har ibland haft skaftlappssko-
ning vilket medför ett avgränsningsproblem 
mot skaftlappsbillcn. Spadskoningarna är 
dock i allmänhet bredare i hylsan, utåtsväng-
da nedanför hylsan och försedda med bred, 
rak egg så att ett blad bildas (se ovan). 

Form och funktion. Den stora fördelen med 
den järnskodda spaden är att den skär bättre 
i jorden och inte spricker lika lätt som trä-
spaden i stenig jord. För att exempelvis kun-
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na gräva diken eller använda spaden vid ny
odling är den järnskodda spaden närmast en 
nödvändighet (Vilkuna 1971 (b) sp. 453). 

Utveckling. Den järnskodda spaden fanns 
redan på keltisk tid (Pleiner 1962 s. 132, s. 
265). Under romersk tid var i själva Italien 
mindre spadar med blad helt av järn vanli
gare. I norr, i England och Frankrike, domi
nerade den järnskodda spaden; även i östra 
delarna av romarriket fanns den järnskodda 
spaden (White 1967 s. 17—28; Manning 
1970 s. 21 ; Balassa 1972—1973 s. 2—3). 

Norr om romarrikets gränser trängde den 
järnskodda spaden inte i någon större ut
sträckning. I England levde den kvar efter 
romarrikets fall (Wilson 1978 s. 76—77, s. 
81) . I västra Ryssland var den järnskodda 
spaden allmän på 700—800-tal och spreds till 
Ungern på 900-talet (Balassa 1972—1973 s. 
3) . I Tyskland tycks utbredningen av den 
järnskodda spaden inte ha skett förrän 500 
år efter romarrikets fall (Schultz-Klinken 
1975 s. 52). I Danmark kommer de första 
beläggen på järnskodd spade troligen på 900-
talet (Lerche 1976 s. 113, s. 125). Petersen 
nämner i sin stora genomgång av den yngre 
järnålderns redskap i Norge inga järnskodda 
spadar däremot spadar helt av trä från yngre 
järnålder (Petersen 1951 s. 182). I Sverige 
finns inga kända belägg på den järnskodda 
spaden före år 1000. På 1100-talet har man 
det tidigaste belägget på järnskodd spade i 
Sverige (Norberg 1971 sp 450). 

Den järnskodda spaden utbredde sig så
ledes i hela romarriket, och där upphörde 
spridningen i stort sett; först 500 år efter 
romarrikets fall slog den järnskodda spaden 
igenom, och då skedde det samtidigt i Mel
lan- och Nordeuropa på 900—1000-tal. 

Spaden med skaftlappsskoning kan något 
komplicera bilden. Den är belagd från ro
mersk tid i Skottland, särskilt i ett mycket 
karakteristiskt blad till en torvspade, med ett 
vinkelställt blad på sidan så att man kan 
skära av två sidor på en torva (Rees 1979 s. 
326—327). Denna typ av spadar med skaft
lappsskoning var dock i huvudsak begränsad 
till den fuktiga Nordsjökusten och det finns 
inga belägg från järnåldern i Sverige. 

Skära 
Funktion. Med skära hugger eller skär man 
av en handfull sädesstrån åt gången. 

Form. Skaror indelas av de flesta forskare 
efter bladets form i vinkdskäror och balans-
skaror (bågskäror). Vinkelskäran har bladet 
stående ut i vinkel från handtaget, balans
skärans blad är först bakåtböjt och sedan 
framåtböjt. Vinkdskäror från nyare tid har i 
allmänhet en rät vinkel mellan skaft och blad, 
före år 1000 hade de i allmänhet en vid vin
kel mellan blad och skaft. 

Under järnåldern i Norden gick den vikti
gaste skillnaden mellan de skaror som hade 
ett upprättstående blad och de som var vid-
vinklade. På de förstnämnda går bladet näs
tan rakt upp ovanför handtaget, längre upp 
har det en kraftig böj. På de vidvinklade 
skarorna vinklas bladet direkt vid handtaget. 
Vinkeln mellan blad och handtag är i all
mänhet omkring 120—140°. Bladet på de 
vidvinklade skarorna är oftast smalare än på 
de upprättstående. 

Skarornas blad kan ha tandad egg eller 
slät, de kan också ha bladet fastnitat utanpå 
handtaget eller en tånge som går genom 
handtaget. 

En viktig avgränsning går mellan den vid
vinklade skäran och den vidvinklade lien 
med kort blad. Om redskapet är fastnitat 
eller har tandad egg är det med stor säkerhet 
en skära. Lieblad är nästan aldrig fastnitade, 
huvudsakligen beroende på att liebladet mås
te kunna regleras, särskilt vinkeln mellan blad 
och skaft (Liihning 1951 s. 129; Vilkuna 
1972 s. 695). Arbetstekniken med en lie gör 
tandningen på eggen onödig eller till och 
med skadlig för effektiviteten. En annan av
görande skillnad mellan vidvinklad skära och 
vidvinklad lie är längden. Petersen har visat 
att det finns två skilda grupper av blad under 
yngre järnålder i Norge, dels de som är om
kring 25 cm långa eller kortare och dels de 
som är omkring 40 cm långa eller längre 
(Petersen 1951 s. 136—137, s. 144—145). 
Det finns ingen anledning att anta att de 
kortare bladen använts till liar, utan det rör 
sig om blad till skaror, medan de längre är 
blad till liar. Under äldre järnåldern är lie-
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Vinkelskära med upprätt- Vidvinklad vinkelskära Rätvinklad vinkelskära 
stående blad. Angular sickle; obtuse Angular sickle; right angle 
Angular sickle; upright angle bladelhandle bladelhandle 
blade with hook 

Balansskära med kraftig böj 
Balanced sickle with sharp 
curvature of the blade 

Balansskära med vid böj 
Balanced sickle with open 
curvature of the blade 

Fig. 5. Skärans huvudtyper. Skäran med upprättstående blad och den vidvinklade skäran var huvud
typerna i Norden under järnälder. Balansskäran me 1 vid böj förekom aldrig i någon större utsträckning 
i Norden. Skala ca 1: 10. — Main types of sickle. Scale about 1: 10. 

laden kortare och det finns vissa gränsfall 
mellan vidvinklad lie och skära. Lien har 
dock i allmänhet bredare blad och rakare egg. 

En annan viktig avgränsning går mellan 
skäran med upprättstående blad och löv
kniven. Skarorna med upprättstående blad 
var i allmänhet mindre än den typiska löv
kniven. Normallånga lövknivar i Nordiska 
museets samlingar är ca 30—40 cm långa 
med handtag (Leopold 1975 s. 41—42), ska
rorna med upprättstående blad från järn
åldern bör ha varit ca 20—30 cm långa om 
handtaget varit något mer än handsbrett. 
Den typiska lövkniven har i allmänhet bara 
en krok i yttersta änden av bladet, järnålders-
skarorna hade i allmänhet en längre del av 
bladet böjt åt sidan. Den engelska forskaren 
Sian Rees använder detta som huvudkrite
rium för att skilja skaror från lövknivar (Rees 
1979 s. 450—451). 

Form och funktion. Balansskäran var genom 
sin form bättre balanserad och därför lättare 
att arbeta med än den framtunga vinkelskä
ran (Steensberg 1943 s. 177—178). Balans
skäran var å andra sidan svårare att smida. 

Den rent rätvinkladc skäran har i etnolo
giskt material ofta ett särskilt utformat hand
tag för att balansera bladet, där det kan fin
nas en mottyngd i avslutningen på handtaget, 
eller där handgreppet ligger lite ovanför bla
det. Men man kunde ha enkla kavdhandtag, 
särskilt på den vidvinklade skäran som inte 
var lika framtung. Från äldre järnålder i 
Danmark har man ett bevarat handtag till 
vidvinklad skära, välutformat med särskilt 
handgrepp och avslutat med en platta. I fynd 
från förromersk och romersk tid i England 
har man både enkla kavdhandtag och mera 
välutformade typer (Liihning 1951 s. 75—76; 
Rees 1979 s. 533, s. 559, s. 566, s. 571). 
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Man har i princip två huvudteknikcr för 
att skära säden. Dels att hugga i en rörelse 
riktad delvis mot kroppen, dels att skära i en 
rörelse riktad i sidled. Sambandet mellan 
dessa tekniker och olika typer av skaror har 
diskuterats av forskare, men någon riktigt 
klar uppfattning om sambandet har man inte 
kommit fram till, vilket delvis beror på att 
man med de olika typerna av skaror i viss 
mån kan använda båda teknikerna, men del
vis också på att begreppen hugga och skära 
inte definieras på samma sätt av alla forskare. 
I huvudsak tycks det dock varit så att man 
med den upprättstående vinkelskäran och 
den vidvinklade vinkelskäran högg av säden 
med hugg i riktning mot kroppen, däremot 
med balansskäran tog man av säden i sidled 
i en mera skärande rörelse (Vilkuna 1934 s. 
230—233; Liihning 1951 s. 37, s. 66, s. 98— 
102; Takåcs 1972 s. 570—572). Den råt-
vinklade vinkelskäran har en ställning på 
eggen som liknar balansskärans, och man 
torde därför med denna ha gjort en mera 
skärande rörelse i sidled (jfr dock Vilkuna 
1934 s. 33). 

Var eggen tandad innebar detta en delvis 
annorlunda teknik jämfört med de båda ovan 
nämnda, säden sågades av i en fram och till
bakagående rörelse (Liihning 1951 s. 37, s. 
99; Takåcs 1972 s. 569—570). Detta gick 
långsammare men hindrade axen att falla ur. 

Det finns också en arbetsteknisk skillnad 
mellan skäran med upprättstående blad och 
den vidvinklade skäran. Skäran med upprätt
stående blad närmade sig i sitt utseende och 
i det sätt vilket man arbetade med den uni
versalredskapet kniven, vars upprättstående 
blad gör att man både kan arbeta från krop
pen och mot den. Den vidvinklade skäran var 
ett mera specialiserat redskap. 

Utveckling. Både vinkelskäran och balans
skäran fanns under La Téne-tid och även i 
romarriket (Steensberg 1943 s. 166—168, s. 
210—212). I England dominerade vinkd
skäror under romersk tid, även om balans-
skarorna var på frammarsch (Rees 1979 s. 
439,459) . 

Från folkvandringstid och framåt slog ba

lansskäran igenom i Mellaneuropa och träng
de undan vinkelskäran, men i Norden förblev 
olika typer av vinkdskäror dominerande un
der hela järnåldern (Liihning 1951 s. 212, s. 
229—234). 

I Sverige har man, även med europeiska 
mått, ett mycket stort antal skaror från äldre 
järnålder (Steensberg 1943 s. 168), huvud
sakligen beroende på att skarorna gavs som 
gravgåvor. Anette Leopold har undersökt den 
äldre järnålderns skaror i Östergötland och 
Västergötland, där de förekommer talrikast, 
och har analyserat ett 60-tal mera komplett 
bevarade skaror; samtliga tillhör typen med 
rakt uppåtståendc blad. Skarorna i hennes 
undersökning daterade sig från 100-tal f. Kr. 
till 100-tal e .Kr. (Leopold 1975 s. 33—39). 
Sådana skaror med rakt uppåtståendc blad 
från äldre järnåldern är belagda från Medel
pad i norr till Skåne i söder (exv. Jungner 
1922 s. 155—162; Strömberg 1981 s. 51—52). 
Förutom i gravar finns också ett exemplar av 
denna typ av skära från boplatsen vid Dars
gärde, Uppland, från århundradena f. Kr. 
(SHM 27255 F 83, datering enl. upplysn. av 
Björn Ambrosiani, jfr Ambrosiani 1964 s. 
9—12). 

En liknande typ av skära med starkt vid-
vinklat, nästan upprättstående blad men utan 
böj på bladet har man funnit i en husgrund 
i Ring, Gotland, från ca 100-tal e .Kr . till 
400-tal e. Kr. (Biörnstad 1955 s. 864—872, s. 
928—932) och i Vallhagar, Gotland, från ca 
100—550 e .Kr . (Stecnberger 1955 s. 1092). 
Dessa starkt vidvinklade skaror utan böj har 
varit mer kniv-liknande, men bör i princip ha 
fungerat som skaror med upprättstående blad. 
I en husgrund från äldre järnålder i Svenskes, 
Gotland, fann man fragment av en skära, 
tyvärr ej typbestämbar (Boéthius & Nihlén 
1933 s. 234, S H M 14546). 

Den vidvinklade skäran, som har ett sma
lare blad och är vinklad direkt vid handtaget, 
kommer tidsmässigt senare. Det äldsta exem
plaret är från boplatsen i Halleby, Östergöt
land, funnet i en husgrund från sen för
romersk järnålder till 600 e. Kr. (Lindquist 
1968 s. 97—99). En vidvinklad skära funnen 
i en grav i Vattjom, Tuna sn, Medelpad kan 
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1 
Fig. 6. Skaror från ca 100-t. f.Kr. till ca 100-t. e.Kr. De fyra vänstia är huvudtyperna i gravfynd från 
Östergötland och Västergötland enligt Anette Leopold (1975, s. 11, 18, 23 och 27) jfr Steensbergs typo
logi över denna periods skaror (Steensberg 1943, s. 169). Skäran längst t.h. från Darsgärde, Uppland. 
Skala 1: 10. — Swedish sickles from the 1st century B.C. to the 2nd century A.D. The sickle on the 
right from Darsgärde, Skederid parish, Uppland. The olhcrs are the main variants of sickles in central 
Sweden, according to Leopold (1975, p. 11; cf Steensberg 1943, p. 169). Scale 1: 10. 

^ 1 
Fig. 7. Skaror frän boplatser i Ring och Vallhagar 
på Gotland från ca 100—500 e.Kr. Skala 1: 10. 
— Sickles from the Iron Age settlements cif Ring 
and Vallhagar, Gotland, about 100—500 A.D. 
Scale 1: 10. 

dateras till 500-tal c. Kr., eventuellt är det en 
kortlic. Den är 21 cm lång med ganska brett 
blad, 2,8 cm, och Adlers har antagit att det 
är en lie men Äberg att det är en skära 
(SHM 10940; Adlers 1900 s. 20; Äberg 1953 
s. 53—54, s. 78). 

Under yngre järnålder dominerar den vid
vinklade skäran. Den finns i flera gravfynd 
från tiden efter folkvandringstid: Ångerman
land (SHM 24811), Hälsingland (Söderberg 
1981 s. 12; S H M Dnr 5946/72), Gästrikland 
(SHM 18780), Dalsland (SHM 30977), 
Västergötland (SHM 11483); de flesta av 
dessa kan dateras till vikingatid. Dessutom 
finns cn vidvinklad skära från svarta jorden 
i Birka, dvs. 800—900-tal (SHM 18033), 
och en skära från boplatsen Talby, Söderman
land, som genom sina vidhängande miniatyr-
skaror ganska säkert kan dateras till vikinga
tid (SHM 19264:1; Schnell 1933 s. 27, s. 31). 
Från ett vikingatida depåfynd i Skåne har 
man funnit vidvinklade skaror (Strömberg 
1961 1 s. 168, 2 s. 69). 

En rent rätvinklad skära är belagd från 
vikingatidens Uppland (SHM 14554). Att 
skäran med upprättstående blad i viss ut
sträckning förekom fortfarande under yngre 
järnålder visar ett fynd i en grav vid Birka 
(Arbman 1940—1943 s. 253). En avbruten 
icke typbestämbar skära från svarta jorden i 
Birka är intressant därför att den inte är 
färdigsmidd vilket visar på tillverkning av 
skaror i Birka (SHM 5208:498). Samma 
skifte från en dominerande typ av skaror till 
en annan kan man iaktta i övriga Norden. 

I Finland har man skäran med upprätt
stående blad från äldre romersk järnålder, 
under yngre romersk järnålder har man den 
vidvinklade skäran belagd och den förekom
mer även i slutet av järnåldern (Kivikoski 
1973 s. 26, s. 39, s. 127). 

I Norge har man från förromersk och ro
mersk järnålder flera skaror med upprätt
stående blad men inga vidvinklade (Hagen 
1953 s. 311—312). Från yngre järnålder har 
man funnit ett mycket stort antal skaror i 
Norge, ca 600 daterade, och samtliga är vid
vinklade (Petersen 1951 s. 127—142; Sölv-
berg 1976 s. 119), även från tiden före dier 
omkring år 600 e. Kr. har man några vid
vinklade skaror (Petersen 1951 s. 126, s. 
129). 

Från Danmark har man några skaror från 
Vimose — en försedd med handtag — date
rad till omkring 200-talet e. Kr. Dessa är 
närmast ett mellanting mellan den upprätt
stående och den vidvinklade typen (Steens
berg 1943 s. 108—109). Från vikingatid 
nämner Steensberg några danska skaror som 
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Östergötland 
100 f. Kr.-
600 e. Kr. 
100 B.C-600 A.D. 

Medelpad 
500-talet 
6th century 

Hälsingland 
500-talet-
ca800-talet 
6th century— 
about 9th century 

^ 

Ångermanland 
800-1000-talet 
9 t h - l l t h centuries 

Gästrikland 
800-1000-talet 
9 t h - ! l t h centuries 

° ^ 
Södermanland 
800-1000-talet 
9 th - l Ith centuries 

Dalsland 
800-1000-talet 
9 th - l Ith centuries 

Västergötland 
ca 800-1000-talet 
c. 9 t h - l l t h centuries 

Skåne 
ca 800-1000-taIet 
c. 9 t h - l l t h centuries 

**s 
Birka 
800-900-talet 

9(li -Wth centuries 

1 ^ 
Birka 
800-900-talet 
9th-10th centuries 

Uppland 
800-1000-talet 
9 th - l Ith centuries 

Fig. 8. Vidvinklade skaror och andra skaror från yngre järnålder i Sverige, Källhänvisningar i texten. 
Skala 1: 10. — Angular sickles from the late Iron Age in Sweden. Scale 1: 10. 
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tycks ha varit rätvinklade vinkdskäror 
(Steensberg 1943 s. 111). 

I större delen av Norden tycks således 
skäran med upprättstående blad dominera 
fram till och med äldre romersk järnålder, 
kanske ännu längre, men under yngre ro
mersk järnålder dyker den vidvinklade skäran 
upp för att under yngre järnålder bli den 
dominerande skäran. 

En del av den yngre järnålderns skaror i 
Norge hade tandad egg, på slättlandet i 
östra Norge dominerade de landade skarorna 
(Sölvberg 1976 s. 117—119). Den enda lan
dade skäran från Sverige är en troligen vi
kingatida skära från Västergötland (SHM 
11483), som ansluter till det östnorska ut
bredningsområdet. 

Balansskäran är inte belagd i Norden före 
år 1000. Under 1100—1200-tal kom den till 
Finland österifrån och ungefär samtidigt till 
Danmark söderifrån (Vilkuna 1934 s. 227; 
Steensberg 1943 s. 213; Kivikoski 1973 s. 
147—148). 

Den viktigaste frågan för den här behand
lade tidsperioden i Norden blir: varför av
löste den vidvinklade skäran den mera upp
rättstående? Enligt en uppfattning var den 
upprättstående skäran huvudsakligen avsedd 
som lövkniv och hörde samman med cn stark 
ställning för boskapsskötseln (Leopold 1976 
passim). Men denna typ av skära måste även 
ha använts för säd; dels kan man skära säd 
med den och dels tycks den varit så gott som 
allenarådande fram till äldre romersk järn
ålder och det är knappast troligt att man 
fortsatte att använda flintskäror eller brons-
skäror när man hade tillgång till detta järn-
redskap. Skarorna med upprättstående blad 
har cn form som gör att de kan ha haft flera 
olika funktioner: skära säd, ta löv och vass, 
skära ljung etc. Den vidvinklade skäran är 
bättre lämpad för säd (även för gräs) men 
mindre väl lämpad för de andra uppgifterna. 
Man kan tänka sig två förklaringar till att 
den vidvinklade skäran slagit igenom, dels 
att sädesodlingen har ökat i betydelse och 
krävt cn specialiserad sädesskära, dels att det 
skett en ökad redskapsspccialisering som möj
liggjorts av en ökad tillgång på järn. Båda 
förklaringarna kan vara riktiga samtidigt. 

Funktion. Med lien slår eller mejar man gräs. 
Före medeltiden användes lien på grund av 
sin form förmodligen ytterst sällan till säd (se 
nedan) . 

Form. Det finns fyra huvudtyper för liens 
blad: 1) kort ofta brett blad som kan vara 
vidvinklat men också rätvinklat; 2) ganska 
långt blad som är smalt och alltid vidvinklat, 
dessutom är spetsen ofta inåtböjd; 3) långt 
smalt blad med rät eller spetsig vinkel mellan 
blad och tånge; 4) som cn föregångare till det 
spetsvinklade lidadet har man ett långt båg-
böjt lieblad, liknande cn balansskära men 
med längre egg och i allmänhet mycket spet
sig vinkel mellan blad och tånge. 

Den kortare och bredbladiga typen av liar 
har ca 30—40 cm långa blad, den smala vid
vinklade typen har cn bladlängd på ca 40— 
70 cm och den smala spetsvinklade typen har 
blad som är ca 50—130 cm långa (Liihning 
1951 s. 83—91; Steensberg 1943 s. 103—109: 
Lamm 1977 s. 110). Det bågböjda liebladet 
kan bli mycket långt, de längsta är 130—160 
cm långa (Liihning 1951 s. 310—312; Rees 
1979 s. 474, s. 592). 

Skaftet till lien kallas orv. Orvets utseende 
står i ett visst förhållande till bladets utseen
de. Den korta och breda typen av blad, som 
är den äldsta typen, hade ett ganska kort och 
rakt orv. Detta vet man genom helt bevarade 
liar från La Téne-tid (Vouga 1923 pl 24, 

P 1 2 5 ) . 
Det ganska långa vidvinklade liebladet, 

som tillhör yngre järnålder, har man inga 
bevarade orv till. Steensberg har antagit att 
detta blad hade samma typ av orv som den 
äldre järnålderns lie, dvs. ett ganska rakt och 
tämligen kort orv, 60—80 cm, och han har 
också utfört experiment som visar att den 
fungerar med ett sådant orv (Steensberg 1943 
s. 21—25). Men orvet kan också ha varit 
knäböjt, som det i allmänhet är på moderna 
kortorvsliar (jfr Hagen 1953 s. 308). Denna 
knäböjning på orvet syftar till att skapa ba
lans hos lien, uppväga bladets framtunghet 
(Vilkuna 1972 s. 698). Knäböjda kortorvs
liar för hö har i modern tid funnits i Norge, 
Finland och Ryssland; dessa har i allmänhet 
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halt vid vinkel mellan blad och orv (Vilkuna 
1972 s. 695; Limning 1951 s. 84—85). Knä-
orvsliar har också använts för säd men då är 
vinkeln mellan blad och orv i allmänhet 
spetsig (Liihning 1951 s. 86). Knäorv kan 
vara böjda i sidled, men också uppåt. 

Lien med långt smalt blad i spetsig vinkel 
mot orvet hade ett långt orv, ca 150—200 cm 
långt, och denna lie kallas ofta för långorvs-
llcn. Den är idag helt dominerande. Det långa 
orvet är nästan alltid försett med särskilda 
handtag, knaggar, och ibland även utformat 
så att man stöder orvet mot armen. Detta är 
nödvändigt för att man skall kunna hålla 
uppe och manövrera det långa bladet. 

Lien med bågböjt blad tillhör i huvudsak 
romersk tid. En bevarad bild från senromersk 
tid och utförda experiment med kopior visar 
att den bågböjda lien haft ett ganska kort 
orv som troligen var knäböjt, och då knäböjt 
så att bakre delen av orvet var uppåtståendc. 
(Limning 1951 s. 321—323; White 1971— 
1972 passim; Rees 1979 s. 476—477). 

Den viktigaste avgränsningen för lieblad 
går gentemot vidvinklade skaror. Den korta 
vidvinklade lien har i allmänhet rakare egg 
och bredare blad än den vidvinklade skäran 
(se ovan) , men dessa regler är ej absoluta. 
Gränsområdet i längd, som lien kan gå ned 
till och skäran kan gå upp till är 20—30 cm. 

I Sverige har man funnit s. k. "lieämnen" 
från järnåldern, bladformiga och långsmala 
ämnesjärn (Nyman 1965 sp. 539; Lamm 
1977 s. 111). Dessa lieämnen kan dock i prin
cip ha smitts ut till en rad olika redskap, och 
de kan inte omedelbart användas för att be
skriva liens utveckling. 

Form och funktion. Stecnsbergs experiment 
med olika typer av liar visade att man höll 
den kortbladiga lien med rakt orv framför 
sig med båda händerna och slog av gräset 
med korta slag. Den smala vidvinklade lien 
med rakt orv höll man framför sig på ungefär 
samma sätt och högg av gräset åt sidan. Med 
den sistnämnda typen gick det nästan dubbelt 
så snabbt att slå som med den förstnämnda, 
huvudsakligen beroende på det längre bladet, 
som i experimentet var nästan dubbelt så 
långt. Ingen av dessa typer lämpade sig att 

lig. 9, Olika typer av kortorvsliar. Längst t. v. cn 
lic med kort blad av äldre järnålderstyp. T. h. tvä 
liar med långt vidvinklat blad av yngre järnålders
typ, den ena med rakt orv, den andra med knäorv. 
Skala ca 1: 20. — Different types of short-handled 
scythe. Left: a scythe with a short blade from the 
early Iron Age. Right: two scythes wilh slender 
blades from the late Iron Age, one with a straight, 
lhe other with a curved handle. 

slå säd med eftersom man inte kunde lägga 
stråna åt samma håll (Steensberg 1943 s. 
20—25). Med den etnologiskt belagda knä-
orvslien, med orvet böjt i sidled, kunde man 
antingen slå bara åt ena hållet, eller slå både 
från höger och vänster varannan gång (Vil
kuna 1972 s. 697, s. 704—705). 

Med den vidvinklade lien slår man ett 
tjockare stråk än med den spetsvinklade, 
motståndet blir därför större och man kan 
inte slå lika långa slag som med den spets
vinklade lien som slår ett smalt stråk. Med 
den vidvinklade lien träffas gräset samtidigt 
av hela bladet, sas rakt framifrån, och huggs 
av. Med den spetsvinklade lien träffas gräset 
i sned vinkel av bladet och skärs av. Mot
ståndet i gräset blir mindre vid skärandet än 
vid huggandet och detta är en viktig orsak 
till att den spetsvinklade lien är effektivare 
än den vidvinklade. Den spetsvinklade lien 
mejar således gräset i smala halvcirklar fram
för liemannen. För att man skall kunna meja 
gräset med den spetsvinklade lien måste dock 
gräset skäras av vid marken där det är som 
styvast, den kräver därför fält som är sten-
rensade och inte alltför kuperade, de långa 
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Fig. 10. Olika typer av spetsvinklade liar. T. v. en 
lic med långt bågböjt blad, vanligt under romersk 
tid i romarriket; orvet är ett rekonstruktionsförslag, 
det är knäböjt uppåt. T. h. en vanlig långorvslie 
med två knaggar och rätvinklat blad. Skala ca 
1:20. — Different types of long scythe. Left: 
scythe with a long blade from Roman times, the 
method of hafting being suggested by K.D. White 
(1971—72, p. 78). Right: an ordinary modern 
scythe. 

slagen kräver också att fälten är välrarronde-
rade. Den vidvinklade lien kan med sina 
korta slag en bit ovanför marken manövreras 
i kuperad terräng med mycket stenar och små 
ytor att slå, dvs. typisk skogsslåtter. Det 
finns ett klart samband mellan långorvsliens 
införande och förekomsten av släta ängar: 
hävdade och rensade ängar eller sankmark 
(Steensberg 1943 s. 225; Liihning 1951 s. 
308; Podwiriska 1962 s. 369; Vilkuna 1972 s. 
705—706; Beranovå 1975 s. 63; Epperlein 
1975 s. 33). 

Den bågböjda lien med knäorv fungerade 
bäst på slät mark utan tuvor och stenar och 
man kunde slå ganska långa slag med den. 
Den rent spetsvinklade långorvslien hade den 
fördelen framför lien med bågböjt blad, att 
man tack vare det långa orvet kunde ta ut 
slagen mera och nå en större effektivitet 
(Limning 1951 s. 331; Rees 1979 s. 276). 

Utveckling. Lien är knuten till de mellersta 
och norra delarna av Europa. I Sydeuropa 
där djuren inte ställas lika länge och därför 
inte kräver lika mycket foder har lien aldrig 
eller mycket sent slagit igenom. 

Den breda kortbladiga lien uppkom bland 
kelterna i Mellaneuropa århundradena före 
år noll (Steensberg 1943 s. 194). Detta var 
liens första uppträdande, under bronsåldern 
hade det inte förekommit några liar (Liih
ning 1951 s. 82). 

Redan under förromersk tid började den 
bågböjda lien att utvecklas och under romersk 
tid blev denna dominerande utmed romar
rikets nordgräns; fyndsammanhang tyder på 
att även dessa liar användes för gräs, även 
om de kunde användas för säd (Liihning 
1951 s. 307—321; Rees 1979 s. 477—479). 

Norr om romarrikets gränser spreds inte 
den bågböjda lien under romersk tid. Vad 
som hände med liens utveckling under perio
den 500-tal till 800-tal är oklart. På 800-talet 
framträder den rent spetsvinklade lien, med 
långt orv och handtag på orvet, i Västeuropa; 
den bågböjda lien tycks vid denna tid ha för
svunnit, och under perioden fram till 1100— 
1200-tal fulländas den rent spetsvinklade liens 
form (Steensberg 1943 s. 225; Limning 1951 
s. 329—331; Epperlein 1975 pl. 3) . Till Nor
den nådde inte den spetsvinklade lien förrän 
omkring eller efter år 1000. 

Under århundradena omkring år noll an
vändes endast den kortbladiga typen i Nord
europa. Steensberg menar att den smäckrare, 
vidvinklade lien infördes 1 mitten av första 
årtusendet i Norden (Steensberg 1943 s. 195). 
Från romersk järnålder i Danmark redovisar 
Steensberg ett tiotal fynd av lieblad som är 
helt eller nästan helt bevarade, de är samtliga 
21—37 cm, de flesta omkring 30 cm långa 
från spets till tånge, de flesta bladen är också 
tämligen breda (Steensberg 2943 s. 103— 
108). 

Från dansk vikingatid redovisar Steensberg 
några lieblad, ett av dem helt bevarat och 
46,5 cm långt. (Steensberg 1943 s. 112— 
113). Nyligen har man på en vikingatida 
boplats i västra Jylland funnit ett helt bevarat 
lieblad, som är 50 cm långt (Stoumann 1978 
s. 54). 
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Danmark 
ca 100-300 e .Kr . 
c. 100-300 A.D. 

Västergötland 
100-talet e. Kr. 
2nd century A.D. 

Höglundar, Gotland 
100-600 c. Kr. 
100-600 A.D. 

Aby, Gotland 
100-600 e. Kr. 
100-600 A.D. 

Vallhagar, Gotland 

100-550 e. Kr. ca 400-500-talct Helgo, Södermanland 
100-550 A.D. c. 5th-6th centuries ca 500-talet — c. 6th century 

Gudingsåkrarna, Gotland 
7001000-talet — 8 t h - l l t h centuries 

Skåne 
800-1000-talet 
9 lh - l Ith centuries 

Uppland 
800-1000-talet 
9 t h - l l t h centuries 

Barshalder, Gotland 
1000-talet — U t h century 

Danmark 
800-1000-talct 
9 t h - l l t h centuries 

Norge 
800-1000-talet 
9 lh - l Ith centuries 
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I Sverige har man i cn västgötsk grav från 
tiden strax efter år noll funnit cn kortbladig 
lic, 28 cm lång. Sahlström antar att det är cn 
lidiknande skära, men både dess längd och 
bladets bredd klargör att det är en lie (Sahl
ström & Gejvall 1948 s. 106; Leopold 1975 s. 
35). Man har också funnit ett halvt dussin 
välbevarade liar på olika boplatser från 500-
talct eller äldre. Från Höglundar på Gotland 
har man en 39 cm lång lic daterad till perio
den 100-tal till 500-tal c. Kr. (Biörnstad 1955 
s. 901, s. 944—945); detta lieblad är mycket 
starkt vidvinklat och har därför kanske haft 
ett knäorv. Från Uppåkra i Skåne har man 
ett blad som eventuellt är ett lieblad med 
tången avbruten, bladet är 34 cm långt och 
daterat till äldre järnålder (Vifot 1936 s. 
127). På Hdgö , Södermanland, har man 
funnit ett helt bevarat lieblad som är 36 cm 
långt och daterat till omkring 500-tal (SHM 
H d g ö Husgrupp 3. nr 10970, datering enl. 
upplysn. av Roger Blidmo). Från Äby på 
Gotland har man en 23,6 cm lång lie, med 
spetsen avbruten, daterad till äldre järnålder 
(Biörnstad 1955 s. 877, 935). Från Vallhagar 
på Gotland har man fyra liar, varav två helt 
bevarade som är 23 respektive 27 cm långa, 
de kan dateras till ca 100—550 e. Kr. Den 
längre tillhör en yngre husgrupp än den 
kortare, och är troligen från 400—500-tal 
(Stenberger 1955 s. 1093, 1148). Liarna från 
Vallhagar och Äby kan eventuellt ha varit 
vidvinklade skaror. 

Från yngre järnålder i Sverige har man 
fynd av liar på offerplatsen Gudingsåkrarna 
på Gotland, daterade från 700-tal till 1000-
tal, en redovisad lie med främre delen av
bruten är ca 40 cm lång (Stenberger 1943 s. 
21—22). Från Skåne har man ett depåfynd 
från yngre järnålder med liar och skaror, 
den mest bevarade av liarna, med främre 
delen avbruten, är 34,5 cm lång (Strömberg 
1961 1 s. 168, 2 s. 69). I en vikingatida grav 
i Lilla Frescati, Uppland, fann man en lie 
med spetsen avbruten, lien är 41 cm lång 
(SHM 14554). I en grav i Barshalder på 

Fig. 11. Liar från Norden under järnåldern. Käll
hänvisningar se texten. Skala 1:10. — Scythe 
blades from Iron Age Seandinavia. Scale 1; 10. 

Gotland har man funnit en lie daterad till 
1000-talet som är 60—61 cm lång (Trotzig 
1967 s. 185—186, s. 188). 

Från Finland redovisar Kivikoski ett lie
blad från tidig romersk järnålder som är ca 
25 cm långt, och ett lieblad från vikingatid 
som är ca 45 cm långt (Kivikoski 1973 s. 26, 
s. 127). 

Från Norge har man ett mycket stort antal 
liar från yngre järnålder, ca 200 daterade, 
och de flesta är mellan 40—70 cm långa, 
några är längre och ett fåtal är mellan 35— 
40 cm långa (Petersen 1951 s. 144—146; 
Hagen 1953 s. 315; Sölvberg 1976 s. 149— 
150). 

Det är tydligt att en avgörande förändring 
har skett mellan äldre och yngre järnålder. 
Under äldre järnålder var liarna korta, alltid 
under 40 cm, ofta under 30 cm. Under yngre 
järnålder är liarnas blad nästan alltid över 
40 cm långa och ofta betydligt längre. 

Det är också anmärkningsvärt att det inte 
finns några liar i Norden daterade till före 
år noll. 

Ett problem är likheten mellan den kort
bladiga lien och den vidvinklade skäran. Un
der yngre romersk järnålder och folkvand
ringstid kan eventuellt vidvinklade blad med 
cn längd på 20—30 cm ha använts både för 
gräs och säd beroende på hur de skaftats, 
med längre tvåhandsskaft har de använts för 
gräs. Men i och med uppkomsten av lien 
med längre blad under yngre järnålder för
svinner avgränsningsproblcmet. 

Samtliga lieblad från yngre järnålder i 
Norden, eventuellt med undantag av ett 
danskt fynd, är vidvinklade. En viktig orsak 
till detta är förmodligen balansproblemet när 
lien gjordes längre, genom att vinkeln gjordes 
vidare blev den inte lika framtung som om 
lien hade varit rätvinklig. 

Från vikingatid har man i Sverige en rad 
fynd av miniatyrliar och miniatyrskäror, an
vända som amuletter, dessa har en schema
tisk form och oftast kan man inte avgöra om 
det är skaror eller liar. men nästan samtliga 
av dessa miniatyrskörderedskap är vidvink
lade (exv. Jungner 1922 s. 167—172). 

Ett danskt vikingatida lieblad är nästan 
rätvinklat (Stoumann 1978 s. 54) och kan 
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eventuellt ha varit en långorvslie, men i öv
rigt är långorvslicn inte belagd i Norden före 
år 1000 (Steensberg 1943 s. 229—230; 
Nyman 1965 sp. 540). Till Tjeckoslovakien 
kom inte långorvslicn förrän på 1300-talet 
(Beranovå 1975 s. 63) och till Polen först 
efter medeltiden (Podwiriska 1962 s. 365, s. 
369). 

Att liarna blev längre i Norden under 
yngre järnålder medförde cn ökad produk
tion av foder, men också en ökad åtgång av 
järn. Redan under äldre järnålder kunde man 
göra långa svärd, och det är förmodligen inte 
smidesteknikens utveckling i sig som möjlig
gjort de längre liebladen, utan snarare, vid 
sidan av cn ökad tillgång på järn, en mera 
allmänt spridd smidesskicklighet där flera 
smeder kunde göra långa blad och tillfred-
ställa den ökade efterfrågan. 

Lövkniven 
Funktion. Lövknivens funktion är att hugga 
eller skära av löv och kvistar till foder. 

Form. Den mest karakteristiska lövkniven är 
ett redskap med blad som är rakt uppåtståen
dc och längst ut har en krok. Ofta har löv
kniven ett brett blad för att ge tyngd i hugget. 

Vid lövtäkten utför man i allmänhet en 
huggande framåtriktad rörelse och denna 
kan utföras med cn rad olika redskap. 

Form och funktion. I etnologiskt material 
finns ingen skarp gräns mellan lövknivar för 
löv och skaror för säd. I Nordsverige använ
des till och med utslitna balansskäror för 
lövtäkt (Grenander 1937 s. 71—72). Av
brutna lieblads främre eller bakre del, knivar 
och yxor är andra redskap som varit vanliga 
vid lövtäkten (Silvén 1974 s. 14—17). Man 
kunde också repa löv eller bryta kvistar med 
händerna (Silvén 1974 s. 18—19, s. 23). Den 
karakteristiska lövkniven med rakt blad och 
krok förekom särskilt i södra Sverige, men 
även där användes andra redskap för lövtäkt. 

Det enda redskap som i arkeologiska sam
manhang kan särskiljas på grund av sin form 
som ett redskap för lövtäkt är den typiska löv
kniven. 

Utveckling. Den karakteristiska lövkniven 
dyker upp i slutet av bronsåldern och början 
av järnåldern i Europa. Under romersk tid 
användes den framförallt i vingårdar (Steens
berg 1943 s. 101, 181—186; White 1967 s. 
87—97). Från äldre järnålder i Norden har 
man några enstaka små lövknivar (Steensberg 
1943 s. 187), men helt dominerande under 
denna period var skarorna med upprätt
stående blad. 

Under yngre järnålder försvann i stort sett 
skäran med upprättstående blad i Norden. I 
Norge har man några enstaka längre löv
knivar, omkr. 30 cm långa, från yngre järn
ålder (Petersen 1951 s. 150—157), men de 
är mycket färre än antalet skaror och liar. 
Antagligen har lövtäkten i Norden under 
äldre järnålder till största delen skett med den 
upprätta skäran. Hur lövtäkten gått till under 
yngre järnålder är svårare att veta. Skaror 
med upprättstående blad, och typiska löv
knivar, har varit sällsynta, och säkerligen inte 
varit huvudredskapen vid lövtäkten. Kanske 
har förbättrade yxor gjort yxan till huvud
redskapet vid lövtäkten, kanske har de långa 
liebladen kunnat användas som lövknivar 
när de gått itu, och den vidvinklade skäran 
var, trots att den var mer lämpad för sädes
skörd, inte helt olämplig för lövtäkt. 

Sammanfattning 
Framställningen ovan har även tagit upp 
redskap som inte förekom i Norden, men att 
redovisa vad som inte fanns är nästan lika 
viktigt som att redovisa vad som fanns. En 
annan punkt av betydelse att framhålla är att 
sambandet mellan form och funktion sällan 
är absolut men den mera typiska formen går 
i allmänhet att ganska väl funktionsbestämma. 

Vad gäller det utomsvenska materialet har 
denna genomgång styrts av publicerade sam
manfattningar, och därför nämns exempelvis 
England århundradena efter år noll och 
Tjeckoslovakien århundradena före år 1000 
särskilt ofta. Trots detta kan man skapa sig 
en viss helhetsuppfattning av skeendet. När 
det gäller Sverige finns lyckligtvis en h d 
d d material publicerat eller relativt lättill
gängligt på Statens historiska museum. 

I romarriket, och särskilt utmed dess norra 
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gräns, användes järn i mycket stor omfatt
ning, även till jordbruksredskap, och an
vändandet av järn tycks i romarriket ha upp
nått en nivå som man i Nordeuropa inte upp
nådde förrän strax före eller omkring år 1000. 
De järnredskap som användes i romarriket 
och runt dess norra gräns spreds långsamt 
norrut. Några, exempelvis den järnskodda 
spaden, stannade upp i sin utbredning i flera 
hundra år. 

Vissa delar av Östeuropa förefaller dock 
redan under senromersk tid ha uppnått högt 
utnyttjande av järn i jordbruket. 

I Norden var under äldre järnålder troli
gen de enda jordbruksredskap som gjordes i 
järn skäran med upprättstående blad och den 
kortbladiga lien, dessutom förekom enstaka 
små lövknivar. Metall användes ännu, precis 
som under bronsåldern, bara för skörden. 

En viktig nyhet var att höskörden hade 
effektiviserats med den kortbladiga lien, dess
utom var järn ett bättre och hållbarare 
material än flinta och brons. 

Omkring och efter mitten av första år
tusendet av vår tideräkning skedde tre vik
tiga förändringar: 1) skäran med upprätt
stående blad ersattes av den vidvinklade skä
ran som dominerande typ; 2) lien med kort 
och brett blad ersattes av en lie med längre 
och smalare blad med vid vinkel mellan blad 
och orv; 3) järnet började användas i jord-
bearbetningen, de första årdcrbillarna av järn 
uppträdde. 

En närmare datering av dessa förändringar 
är svår att göra. Följande utvecklingsförlopp 
är möjligt: de första skarorna av den nya ty
pen uppträdde århundradena före 500-talet; 
samtidigt uppstod en mellanform med den 
kortbladiga lien, de första längre liebladen 
kom efter 500-talet och de första billarna av 
järn omkring 500-talet. Nya fynd kan för
ändra denna mer preciserade kronologi, men 
ganska säker är skillnaden mellan äldre och 
yngre järnålder. 

Införandet av den vidvinklade skäran ef
fektiviserade sädesskörden och större mängder 
säd kunde skäras. Den längre lien har med
fört en betydlig effektivisering av höskörden 
och mycket större mängder hö kunde skördas 
under den tid vädret tillät. 

Årdret var det centrala redskapet i jord
bruket och därför har järnbillens införande 
haft stor betydelse. Järnbillen gav en bättre 
jordbcarbetning och säkerligen större skördar. 
Järnbillen sparade också arbete, eller gjorde 
det möjligt att ärja mer på samma tid, genom 
att skydda sulan. Förmodligen bidrog den 
också till cn successiv övergång från radsådd 
till bredsådd. och därmed ett effektivare ut
nyttjande av åkern. Vad järnbillen inneburit 
för odlingssystemet är mera oklart, men den 
har medfört en förbättrad bearbetning av 
korttidsträdan, och därför i viss mån under
lättat en övergång från ensäde till tvåsädc, 
även om andra faktorer — som gödsling — 
kanske spelat en större roll. Uppbrytningen 
av långvarig träda har däremot, före plogens 
och ristens ankomst, säkerligen enbart skett 
med handredskap, exempelvis trähackor. 

Förändringarna vid övergången till yngre 
järnålder berörde både åkerbruk och boskaps
skötsel och de kan inte förklaras med att den 
ena av dessa jordbrukets båda grenar har ökat 
i betydelse på den andras bekostnad. Det har 
skett en allmän utveckling av jordbruket. 

Nyheterna har krävt mera järn, särskilt 
införandet av den längre lien och årdcr-
billen av järn. Med tanke på hur begränsad 
järnåtgången tidigare var inom jordbruket 
måste detta betecknas som en språngvis ökad 
konsumtion av järn. Hyenstrand har visat att 
den senare delen av järnåldern i Sverige 
präglades av cn ökad järnproduktion och en 
ökad järnkonsumtion, exempelvis av båtnitar 
av järn (Hyenstrand 1974 s. 153; 1979 s. 145, 
s. 150—151). Jordbruksredskapens förändring 
faller således in i ett redan konstaterat utveck
lingsmönster. Welinder har föreslagit att en 
av de viktigaste förändringarna i jordbruket 
under yngre järnålder kan ha varit att järn
redskap användes i större utsträckning (We
linder 1975 s. 81, s. 84). Här kan alltså We
linders antagande bekräftas och denna ge
nomgång ger också mer konkret kunskap om 
vilka redskap som förändrades och på vilket 
sätt. 

Denna utveckling innebar att Norden, vad 
gäller järnredskap i jordbruket, kom i paritet 
med övliga Europa. Den franske forskaren 
Georges Duby har främst med hjälp av skrift-
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liga källor tecknat jordbruksredskapens ut
veckling i Västeuropa under första årtusen
dets andra hälft. Han visar att jordbruks
redskap av järn var mycket sällsynta ännu på 
800-talet (Duby 1981 s. 21), men att järn-
redskapen ökade i betydelse århundradena 
före år 1000 och att detta troligen skedde sär
skilt i norr. Han nämner några belägg och 
skriver att indicierna låter förmoda (Duby 
1981 s. 22—23): 

"att det var de srnideskunniga folken i det 
primitiva Germanien som under första år
tusendets andra hälft, då teknikens historia är 
höljd i totalt mörker, undan för undan gav 
järnet en vidsträcktare användning i till
verkningen av åkerbruksredskap." 

Den ökade produktionen av järn, som med
förde att bruksföremål i större omfattning 
tillverkades i järn, kan ha berott på teknisk 
utveckling och effektivisering av järnfram
ställningen (Serning 1979 s. 71—73; jfr 
Thålin-Bergman 1979 s. 100). Men den av
görande orsaken måste ha varit den samhälle
liga arbetsdelningens utveckling. Hyenstrand 
har påvisat en geografisk arbetsdelning inom 
Sverige mellan järnproducerande och järn-
konsumerande områden under yngre järn
ålder (Hyenstrand 1979 s. 140—154) och en 
sådan geografisk arbetsdelning har naturligt
vis sin bas i en utvecklad samhällelig arbets
delning. Dessutom måste det ökade behovet 
av järnredskap i vardagslivet mera allmänt 
ha ökat antalet personer sysselsatta inom järn
hantering och smide. Den ökade samhälleliga 
arbetsdelningen måste i sin tur ha orsakats av 
och orsakat sociala förändringar. 

Järnets betydelse skall dock inte överdrivas. 
De flesta redskapen var av trä, exempelvis 
räfsor och smörkärnor, och även träföremålen 
utvecklades. Yxan och handkvarnen är två 
andra redskap som inte är medtagna i denna 
genomgång, men vars utveckling varit bety
delsefull för jordbruket som helhet. Odlings
systemen har också till en viss del utvecklats 
oberoende av redskapens utveckling. Det öka
de bruket av järnredskap i jordbruket gav 
dock utan tvekan ett av de viktigaste bidragen 

till produktionsökningen under yngre järn
ålder. 

Inför medeltiden väntar man sig att den 
järnskodda spaden skall komma, att balans
skäran skall införas och att den spetsvinklade 
lien skall slå igenom i Sverige. Men detta 
ligger utanför denna genomgångs gränser. 
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