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Cattle-sheds existed already in Bronze Age Holland, and spread slowly north-
wards. In the centuries around the birth of Christ they were introduced in 
large areas of Seandinavia. The earliest cattle-sheds had room for large herds. 
up to twenty heads or even more. 

Together with cattle-sheds the scythe and the rake were introduced and 
developed in northern Europa. 

Janken Myrdal, Västerlånggatan 31, S-l 11 29Stockholm, Sweden. 

Att boskapsskötseln spelar en viktig roll i 
jä rnålderns samhälle är det fä som tvekar om, 
men hittills har diskussionen huvudsakligen 
inriktats på åkerbrukets utveckling. J ag skall 
här ta upp några aspekter av boskapssköt
selns uteckling i Nordvästeuropa, och göra 
det med utgångspunkt från en boplats som 
ger väsentlig kunskap om detta ämne: den 
vikingatida byn Elisenhof. 

Resultaten från utgrävningarna i Elisenhof 
1957-58 och 1961-64 publiceras i serien: Die 

fruhgeschichtliche Marschensiedlung beim Elisenhof 
in Eiderstedt. I denna serie har hittills utkom
mit: Bd 1, Landschaftsgeschichte und Baubefunde. 
av A. Bantelmann, 1975; Bd 2, Die Pflanzen-
reste, av K.-E. Behre, 1976; Bd 3, Die Keramik, 
av H. Steuer, Die Kämme av W.-D. Tempel, 
1979; Bd 4, Die Textil- undSchnurreste, av H.-J. 
Hundt , 1981. Ytterligare åtminstone två 
band kommer att utges inom en snar framtid: 
ett om läder- och träfynd av M. Szabo, G. 
Grenander-Nyberg samt undertecknad, och 
ett om det osteologiska materialet av H. 
Reichstein samt fynd av ben och järn av M. 
Miiller-Wille. 

Enjrisisk bondby på 700- och 800-talet 

Elisenhof ligger i sydvästra Jylland, i Nord-
friesland. Den utgrävda byn daterar sig från 

700-tal till 1100-tal eller 1200-tal, då den 
övergavs. Huvuddelen av fynden, särskilt de 
organiska, är från 700- och 800-tal. 

Elisenhof är namnet på den nutida gård på 
vars mark utgrävningarna gjordes. Albert 
Bantelmann, som ledde utgrävningarna, sök
te en by från tidig europeisk medeltid. I när
heten av Olversum, ett namn som tydde på 
förvikingatida frisisk bosättning, fanns en stor 
namnlös terp (vid nuvarande Elisenhof"). 
Denna visade sig också mycket riktigt inne
hålla en boplats, där bosättningen började på 
700-talet, och där befolkningen med mycket 
stor säkerhet har varit friser (Bantelmann 
1975 s. 3, 188). Man har grävt ut ett stort 
antal byar och gårdar utmed södra Nordsjö
kusten, och särskilt i de fuktiga marskområ-
dena är förutsättningarna för bevarandet av 
organiskt material i allmänhet mycket goda. 
De flesta av dessa boplatser är dock från folk
vandringstid och äldre. Utgrävningen i Eli
senhof fyller därför en viktig lucka. 

Boplatsen anlades på en av de högsta 
punkterna av strandvallen utmed floden 
Eiderns mynning. Den låg, vid den första bo
sättningen på 700-talet, ungefär 1,5 meter 
över dåtidens normala högsta tidvattenstånd. 
Invånarnas huvudnäring var boskapsskötsel, 
och gödsdmängdcrna lades strax utanför 
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husen och även inne i dem. Efter en tid lades 
ett nytt lager av skurna torvor över delar av 
den packade dyngan. Efter några sådana om
läggningar revs det gamla huset och ett nytt 
byggdes ovanpå. Då ryckte man inte upp vir
ket från det gamla huset, utan bröt av det, så 
att det tidigare husets golvplan bevarades, 
och kunde bli bevarat upp till fem decimeters 
höjd. De täta lerpackningarna över de fuktiga 
gödsellagren har gjort att byggnadsrester av 
trä och träföremål har bevarats i stort sett 
oförstörda. Terpen tillväxte snabbt, och kul
turlagret var två till tre meter högt. I de övre 
skikten har dock det organiska materialet för
störts. Hus, träföremål, botaniskt och osteolo
giskt material daterar sig till 700- och 800-tal, 
och det är från denna tid som en utförlig 
beskrivning av byn kan göras. 

Vid sin anläggningstid var detta en av de 
bosättningar som låg ytterst mot havet. Åker
bruk förekom, men i betydligt mindre ut
sträckning än på andra undersökta boplatser 
utmed Nordsjökusten (Behre 1976 s. 64). Den 
naturresurs som byborna framförallt utnytt
jade var saltvattensängarna, vilka ger ett ut
märkt bete. En annan betydelsefull geografisk 
faktor var att Elisenhof låg utmed den stora 
handelsleden från Dorestadt över Hedeby till 
Birka. Denna ledde söderifrån in i Eidern och 
över dess biflod Treene fram emot Hedeby, 
som låg 4 mil från Elisenhof. 

Den utgrävda ytan omfattar 6670 m2 och 
fördelar sig på tre stora områden runt en 
större och en mindre väg. På 700-talet var 
byn ännu ganska liten, men på 800-talet 
fanns på de utgrävda områdena ungefär 6-10 
långhus samtidigt. Byns centrum, den högsta 
platsen på terpen, ligger under en större asfal
terad väg och kunde inte undersökas. Lång
husen låg samlade runt detta bycentrum. I 
nedre delen av varje långhus fanns ett fähus. 
Långhusen var avskilda med gärdesgårdar, 
av vilka somliga bevarats, och varje långhus 
med tillhörande mindre hus har utgjort en 
gård. Till några långhus var tidvis knutna 
mindre hus med eldstad men utan boskapsav-
d d n i n g . 

I det nordvästra utgrävningsområdet fann 
man öppna skjul, förmodligen avsedda för 
far, och även inhägnader för stiirre grupper 

av boskap. Tre vägar, varav åtminstone två 
varit samtida, har lett från byn mot söder, 
mot floden Eidern. Dessa vägar har säkerli
gen använts för byns kontakter med yttervärl
den. 

En öppen eldhärd dominerade långhusens 
bostadsdel. Askan rakades ut på golvet, och 
efter en tid täcktes asklagret över med skurna 
torvor, på samma sätt som gödsellagret i fä-
h u s d d e n täcktes över. Hustaken var av vass, 
som hämtades längre in i marsklandet. 

Vass användes också som strö i boskapsbå
sen. Djuren stod i två rader med huvudena 
mot ytterväggen. De flesta båsen hade plats 
för två djur och var 1,8—2 meter breda. Mel
lan båsen fanns en mittgång, täckt med skur
na torvor och 1-1,2 meter bred. På båda sidor 
om mittgången var gödselrännor, fodrade 
med brädor. Långhusen var genomgående 
5—6 meter breda, vilket var betingat av de två 
raderna med bås i fåhusdden. 

I några av fähusen kan antalet båsplatser 
bestämmas: ett hus har haft plats för 12 djur; 
ett hus har haft plats för 22 djur; två hus har 
haft plats för 24 djur; ett hus har haft plats för 
30 djur; två hus har haft plats för 32 djur 
(Bantelmann 1975 s. 80, 89, 101, 109-111, 
185; Donat 1980 s. 159). Fähusen i Elisenhof 
är större och ger plats för mer boskap än på 
de flesta andra utgrävda boplatser utmed 
Nordsjökusten (se nedan). 

För all denna stallade boskap krävdes myc
ket vinterfoder. Hö tog man från de högst 
belägna saltängarna som inte översvämma
des sommartid (Behre 1976 s. 33). Man har 
knappast fått plats inomhus med de hömäng-
der som behövdes och förmodligen hade man 
stora höstackar utomhus. Utgrävarna fann 
också vad som tolkats som utomhusgolv för 
sådana höstackar (Bantelmann 1975 s. 61, 
63). Sådana utomhusstackar är etnologiskt 
belagda från senare tid. Bantelmann har visat 
bland annat på detta i ett värdefullt inledan
de kapitel till band 1 i serien om Elisenhof, 

Fig. 1. Långhus med lahusdel. Elisenhof. Schleswig, 
700-800-talct. Skala 1:100. T.h. rekonstruktion. (Efter 
Bantelmann 197.'),) — Longhouse wilh stables at Elisen
hof, Jutland, 8lh-9lh century. Right: Reconstruction. 
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dä r han beskriver den nutida marsklandsbo
sättningen på öarna utanför sydvästra Jyl
land, ett gott exempel på hur etnologi kan 
användas som grundval for arkeologiska tolk
ningar. 

Det osteologiska materialet från Elisenhof 
är hittills bara publicerat i några mindre upp
satser av Hans Reichstein. Trots att man ha
de mycket nötboskap var faren vanligare på 
Elisenhof än på andra boplatser utmed 
Nordsjökusten (Reichstein 1975 s. 220-221). 
Detta tyder på att man utnyttjat de längst 
ned liggande saltängarna, som även sommar
tid kunde översvämmas av saltvatten (Behre 
1976 s. 62). Men nötboskapen var säkerligen 
ekonomiskt mest betydelsefull även i Elisen
hof, större delen av benmaterialet kommer 
från nötboskap. 

Åkerbruket har varit begränsat till de högst 
liggande områdena, intill och även i själva 
byn. På utgrävningsområdet har man funnit 
plog- och årderspår samtida med bebyggel
sen. Hästbönor, som tål ganska salthaltig 
jord, var den mest odlade kulturväxten. Bö
norna användes som föda, stänglarna som 
foder. Därutöver odlades också korn, och 
mindre mängder havre och lin. Kornet skars 
strax under axen, vilket Behre visar med en 
analys av de ogräs som följt med säden (Be
hre 1976 s. 10). Man har tröskat säden utom
hus, på små tröskplatser med en yta på 0,5 m2 

(Behre s. 9), vilket visar att man inte använt 
slaga utan tröskkäpp, eftersom en slaga krä
ver större utrymme. 

Bland textilfynden dominerar enkla, ofta 
lappade, tygrester av ull. Linne har man inte 
alls funnit, vilket delvis beror på att detta inte 
bevaras lika bra som ull (Hundt 1981 s. 87). I 
marsklandet var det ont om virke och troligen 
har man använt torkad kodynga som bränsle, 
vilket också asklagren tyder på (Bantelmann 
1975 s. 141). Gödsling av vissa åkrar kan ha 
förekommit, men i många fall måste detta tett 
sig mindre meningsfullt eftersom vinterstor
marna skulle fört bort det mesta. På boplats
en fanns ett överflöd av gödsel, och fynd av 
flugägg visar att flugor varit mycket vanliga 
(Bantelmann 1975 s. 57). 

I huvudsak har denna bondby varit själv
försörjande. Man har emellertid varit tvung

en att hämta en hel del virke från platser 
längre uppåt floden. Dessutom har man im
porterat en del kammar, viss keramik och 
enstaka textilier. Denna import har endast 
kunnat betalas med boskapsskötselns produk
ter, av vilka man haft ett överskott. Boskaps
skötseln i Elisenhof var väl utvecklad, den 
ingick också i en större helhet: en på ställning 
inriktad boskapsskötsel utbredd i Skandina
vien och utmed södra Nordsjökusten under 
järnåldern. 

Fähus i Nordeuropa Jram till år 1000 

En betydelsefull källa till kunskap om bo
skapsskötselns historia är utgrävda fähus. Fä
husen visar på en typ av boskapsskötsel som 
radikalt skiljer sig från den där man låter 
djuren gå ute under vintern. Sammanställ
ningen nedan kommer att till största delen 
behandla fähus under nordisk järnålder, ca 
500 f.Kr. till ca 1000 e.Kr. 

Fähus har i övergripande framställningar 
behandlats av bland andra Björn Myhre i 
Norge, Peter Donat i DDR samt Michael 
Miiller-Wille i BRD och forskningen på detta 
område går snabbt framåt med flera viktiga 
fynd från de senaste åren. En central fråga är 
vilka kriterier som skall användas för att skil
ja ut fähus. Några av de viktigaste är: bås, 
mittgång, gödselränna, fyndtomhet, avsak
nad av härd, fägata som leder fram mot in
gången (Waterbolk 1975 s. 385; Myhre 1980 
s. 233-234, 263). Peter Donat anser att för 
Tyskland under folkvandringstid och därefter 
visar avsaknad av härd kombinerat med en 
husstorlek på 50-70 m2 att det rör sig om 
fähus eller förrådshus (Donat 1980 s. 73). 
Appelbaum har för England under romersk 
tid som enda kriterium bredden på huset 
(Appelbaum 1972 s. 144—148), men Morris 
hävdar med rätta att man måste ha ytterliga
re kriterier på att det är ett fähus (Morris 
1979 s. 41-24, 149). Även naturvetenskapliga 
metoder, som fosfatkartering, kan användas. 
Fähus som saknat bås och haft lösdrift kan ha 
förekommit och är svårare men inte omöjliga 
att identifiera. Däremot är det givetvis myc
ket svårt att identifiera dem som fähus med 
lösdrift, eftersom båsen kan ha varit gjorda av 
något förgängligt material. 
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Tidiga fähus har man på fyra boplatser i 
Holland, från ca 1500-1000 f.Kr. (Waterbolk 
1975 s. 383). Waterbolk hävdar att man inte 
kan belägga några tidigare fähus i Europa 
(1975 s. 393). Nyligen har man dock kunnat 
påvisa fähus på en neolitisk boplats i Schweiz 
(Guyan 1981), och det är mycket möjligt att 
fähusen har en äldre historia än vad man 
vanligen brukar föreställa sig. Det kan också 
finnas en skillnad mellan ett första tidigt upp
t rädande och ett allmänt genombrott inom ett 
område . 

De tidiga holländska fähusen var samman
byggda med bostäderna till långhus, och så
dana långhus med boskapsdel blev för en lång 
tid den dominerande typen av fähus. Från 
yngre bronsålder finns långhus med boskaps
del belagda på Jylland (Jensen 1971 s. 8-11). 
Långhus som förmodligen haft boskapsdel 
finns också belagda från yngre bronsålder på 
Själland, i Skåne och västra Blekinge. Märta 
Strömberg har nyligen givit en god samman
fattning av dessa fynd (Strömberg 1982 s. 
157-158). I Finland finns ett bronsåldershus 
som antas ha haft boskapsdel (Salo 1976 s. 
53). Tolkningen av detta som bostad med 
fahusdel förefaller dock tämligen osäker. 

Århundradena omkring vår tideräknings 
början förefaller det som om ställningen fått 
en betydligt större utbredning än tidigare. 
Från det inre av Tyskland visar de tidiga 
germanska lagarna och några utgrävda bo
platser att det senast vid folkvandringstid 
funnits ställning av större boskap. Peter Do
nat menar dock att ställningen förmodligen 
infördes redan tidigare, kanske omkring Kris
ti födelse (Donat 1980 s. 74). I Nordtyskland 
öster om Elbe har man funnit långhus med 
boskapsdel på tre boplatser från vår tideräk
nings första århundraden (Jankuhn 1977 s. 
235-240; Donat 1980 s. 116). Från århundra
dena före Kristi födelse tycks fähus inte ha 
förekommit i detta område (Seyer 1982 s. 31, 
51). På Bornholm, Öland och Gotland är fä
hus belagda på flera boplatser från de första 
å rhundradena av vår tideräkning (Klindt-
Jensen 1957 s. 31; Myhre 1980 s. 432-433). 

Evert Baudou har tolkat ett av husen i 
Halleby, Östergötland, som ett separat fähus. 
Detta hus har saknat härd, är fyndtomt och 

en hägnad leder fram emot det. Huset tillhör 
förmodligen perioden 200-tal till 400-tal 
e.Kr. (Baudou 1973 s. 108, 124). Även på 
boplatsen Fläret i Östergötland finns ett 
eventuellt fähus, förmodligen från romesk 
jä rnå lder eller folkvandringstid (Widgren 
1983 s. 51). Wilhelm Holmquist har tolkat ett 
av husen på H d g ö som ett långhus delat i 
bostadsdel och fahusdel (Holmquist 1968 s. 
197), men fyndomständigheterna gör denna 
tolkning osäker (enl. upplysning av Synnöve 
Reisborg). 

I Trogsta i Hälsingland har ett långhus 
grävts ut och bland annat fyndspridningen 
tyder på att den ena delen av huset varit 
avsedd för boskap. Detta långhus kan dateras 
till äldre järnålder, 1-600 e.Kr. (Liedgren 
1981 s. 63-66; Rahmqvist 1983 s. 14, 152-
153). I Hälsingland har dessutom ett stort 
antal husterrasser registrerats. Till en del av 
dessa finns stenlagda uppfarter, tolkade som 
fägator, vilket tyder på att långhus med bo
skapsdel varit vanliga. Dessa husterrasser 
kan bara allmänt dateras till första årtusendet 
av vår tideräkning (Liedgren 1981 s. 42, 
49-52) . 

Per Rahmqvist har med hjälp av flera olika 
variabler kunnat visa att två långhus på bo
platsen Gene i Ångermanland varit försedda 
med fähusdel. Dessa långhus kan dateras till 
perioden 100-600 e.Kr. (Rahmqvist 1983 s. 
153-161, 194). 

I Gulldynt i Österbotten, Finland, gjordes 
en utgrävning av en gård, eventuellt från 700-
talet e.Kr. Nillo Valonen har tolkat gårdens 
huvudbyggnad som en sammanbyggd bo
stads- och fähusdel (Valonen 1977 s. 8—11). 
Dateringen av boplatsen i Gulldynt är dock 
osäker (Hauglid 1980 s. 40). Asko Vilkuna 
har med hjälp av språkhistoriskt material vi
sat att fähus troligen infördes i det finsksprå
kiga området först under vikingatid (Vilkuna 
1960 s. 274-279). I Estland hade man åtmins
tone i mitten av 1960-talet inte funnit fähus 
äldre än 900- till 1200-tal (Moora 1968 s. 256; 
jfr Valonen 1977 s. 5). I gamla Ladoga, Nord
ryssland, har ett par lähus från 600- till 900-
tal grävts ut (Valonen 197 s. 16-17). 

I nordligaste Norge, på boplatsen Tussöy i 
Troms har ett bostadshus med fähusdel från 
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ca 700 e.Kr. publicerats. Boplatsen hade fun
nits sedan 300-talet e.Kr. men i de tidigare 
lagren var det ej möjligt att bestämma husens 
funktion (Binns 1983 s. 46, 48-49). 

I sydvästra Norge har man funnit ett myc
ket stort antal långhus med boskapsdel, näs
tan alla från 300-500-tal e.Kr. Myhre har 
kunnat belägga dessa med hjälp av härdens 
placering, fyndspridning, fägator och stenlag-
da mit tgångar (Myhre 1980 s. 233-319). 
Också norr om detta område, i Sogn, har man 
kunnat belägga fähus från 300-400-tal e.Kr. 
(Bakka 1976 s. 84). I Norge har man funnit 
hus, men inte hus med boskapsdel, från tiden 
före Kristi födelse (Myhre 1980 s. 189, 
465-466). 

I Polen, Tjeckoslovakien och Västryssland 
har man, trots noggranna utgrävningar av 
slaviska boplatser med stora ytor avtäckta, 
inte identifierat några fähus från första årtu
sendet av vår tideräkning (Donat 1980 s. 
75—77). Inte heller i de västslaviska områdena, 
ungefar nuvarande DDR, har man funnit fä
hus. Inte ens på boplatsen Tornow där fynd-
omständigheterna var goda, och där man har 
funnit fähus från den germanska bosättning
en under äldre järnålder, har man funnit fä
hus från den slaviska boplatsen från tiden 
efter folkvandringstid (Donat 1980 s. 127). 
Slaverna har dock använt sig av kreatursgöd
sel (Donat 1980 s. 77), och haft liar för hötäkt 
(se nedan) . Slaverna måste ha haft utegångs-
drift för boskapen där dessa samlades i fällor 
om nät terna och/eller vintertid. Boskapen har 
utfodrats med en del vinterfoder även om den 
inte stallades inomhus under vintern. En så
dan utegångsdrift för boskap har förekommit 
i slaviska reliktområden fram till 1700- och 
1800-tal (Mozynski 1929 s. 111; Hielscher 
1969 s. 11-12). 

För England har Pat Morris gjort en detal
jerad genomgång av jordbrukets byggnader 
under förromersk järnålder och romersk tid. 
Från den äldre järnåldern kan bara ett par 
exempel ges på att storboskap har stallats och 
även från romersk tid har man få säkert iden
tifierade fähus (Morris 1979 s. 40-44, 47). 
Morris menar att detta skulle kunna bero på 
bristfälliga undersökningar, men håller för 
troligare att nötboskapen till största delen 

gick ute året om. Klimatet och härdigare ra
ser tillät detta (Morris 1979 s. 47-48). Troli
gen har endast dragoxar stallats och "it is 
unlikely that cattle housing was general in 
Iron Age or Romanobritish agricullure" 
(Morris 1979 s. 49). Även Bradley har disku
terat de förromerska beläggen på fähus i Eng
land, och kommer i stort sett till samma slut
sats som Morris (Bradley 1978 s. 48-49). Phi
lip Rahtz har gjort en sammanställning över 
landsbygdens boplatser i England under ang
losaxisk tid. Detta ämne är ännu inte tillräck
ligt utforskat, men bland de utgrävningar 
som gjorts fram till mitten av 1970-talet hade 
man inte funnit något fähus som var äldre än 
slutet av första årtusendet av vår tideräkning. 
Rahtz antar , med förbehåll för det svaga kall-
läget, att man inte använde fähus för boskap 
(Rahtz 1976 s. 60-61). Först under vikingatid 
börjar fähus uppträda, och då i ytterområde
na och ibland under omständigheter som ty
der på skandinaviskt inflytande (Rahtz 1976 
s. 88). 

Till öarna i Nordatlanten infördes egentli
ga fähus först under vikingatid och då från 
Norge. Fähus är belagda i en vikingatida gård 
på Färöarna (Dahl 1971 s. 51-52), på två 
boplatser från 800- och 900-tal på Shetlands
öarna (Hamilton 1956 s. 111, 130-131, 138; 
Small 1968 s. 65; jfr Small 1982) och på en 
800-talsgård på Orkneyöarna (Cruden 1965 
s. 27). Även på Island infördes fähus med 
invandringen från Norge under vikingatid, 
och från Island till Grönland. 

Vi kan skapa oss en ungefärlig bild av ställ
ningens utbredning i Nordeuropa (karta 1). 
Ställning av storboskap infördes under tidig 
bronsålder i nuvarande Holland och spreds 
under bronsåldern utmed hela södra Nordsjö
kusten och till södra Skandinavien. Århund
radena omkring Kr.f. förefaller fähusdriften 
fa en betydligt större utbredning. Den är då 
belagd i Nordtyskland öster om Elbe och före
kom kanske även i det inre av Tyskland. Från 
denna tid är fähus också belagda på Born
holm, Öland och Gotland och troligen även i 
Östergötland. I sydvästra Norge är fähus väl 
belagda från de första århundradena av vår 
tideräkning, och likaså i Hälsingland och 
Ångermanland. Antagligen har fähus under 
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Karta 1. Ställningens utbredning i Nordeuropa fram till 
omkr. 1000 e.Kr. 1 = fähus belagda omkring 1500 f.Kr.; 
2 = fähus belagda ca 1500-500 f.Kr.; 3 = fähus belagda 
ca 500 f.Kr.-500 e.Kr.; 4 = fähus belagda ca 500-^00 
e.Kr. Fylld pil = utbredning av utcgångsdrift under folk
vandringstid. Ofylld pil = utbredning av ställningen un
der vikingatid från Norge. Streckad linje = gräns for 
utbredningen av ställningen fram till slutet av första 
årtusendet e.Kr. Nya fynd kan komma att förändra bil
den, framför allt genom att ge tidigare dateringar av de 

äldsta fähusen i olika regioner. Samtliga kartor och dia
gram är ritade av Brita von Knorring. — Map 1. The 
distribution of cattle-sheds in northern Europé c. 1500 
B.C—A.D. 1000. lhe line of short dashes — approximate 
eastern and western boundaries for use ol cattle-sheds. 
The white arrow — Spread of cattle-sheds in the Viking 
period. The hatched arrow — spread of a system where 
the stock were wintered in the open, during early Me
dieval times with the westward migration of the Slav 
population. 

århundradena före folkvandringstid också 
varit spridda i de mellanliggande områdena i 
östra Norge och västra Sverige. Om Nordnor
ge och Finland kan man ännu ej uttala sig. 

Åtminstone i Norge och östra Tyskland 
fanns det århundradena före Kristi födelse 
bostadshus utan fahusdel, och fähus tycks ha 
saknats. Men innan det finns fler belägg för 
att fähus inte förekom eller var sällsynta un
der den föregående perioden är det svårt att 

uttala sig med fullständig säkerhet. Sannolik
heten är dock stor för att fähusdriften fick en 
betydligt större utbredning i Nordeuropa un
der romersk järnålder. 

I östra delarna av Europa har fähus sak
nats eller varit sällsynta under hela första 
årtusendet av vår tideräkning. I nuvarande 
DDR har fähusdriften förmodligen försvunnit 
vid folkvandringstid, i samband med den sla
viska inflyttningen. Donat menar att avsak-
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nåden av utvecklad privategendom kan ha 
varit en av de viktigare orsakerna till att ställ
ningen inte infördes i det slaviska området 
(Donat 1980 s. 77, 131). 

I England tycks omfattande ställning också 
ha saknats fram till slutet av första årtusendet 
av vår tideräkning. Bidragande orsak till att 
fähusdrift inte infördes kan det milda klimatet 
vara. Till de Nordatlantiska öarna infördes 
fähusdrift under vikingatid från Norge. 

Årtusenden skilde ställningens första upp
t rädande utmed södra Nordsjökusten från 
dess slutgiltiga genombrott i hela Nordeuro
pa. Klimatförändringar kan ha varit en viktig 
bidragande orsak till införandet av ställning
en, men inte den grundläggande orsaken, vil
ket också påpekats av Peter Donat (1977 s. 
252). Denna måste istället sökas i hela sam
hällsstrukturens behov av och förmåga att 
genomföra en produktionsomläggning. 

Ställningen, då huvuddelen av nötboska
pen stallades inomhus under vintern, medför
de klara fördelar framför utegångsdriften. 
Förlusterna av boskap vintertid minskade. 
Utegångsdriften var med oregelbundna mel
lanrum utsatt för katastrofer under hårda 
vintrar. Med boskapen i fähus kunde produk
tionen planeras bättre, familjens hjordar kun
de vara mindre och betesmarkerna därige
nom utnyttjas mera effektivt av flera boskaps
ägare. 

Samtidigt blev det inte möjligt att hålla lika 
stora hjordar eftersom driften blev intensiva
re. Mjölkning av djuren har visserligen kun
nat förekomma tidigare. Exempelvis från en
gelsk neolitikum och bronsålder antyder ål
dersfördelningen på nötboskapen att mjölk
ning kan ha förekommit (Legge 1981 s. 179; 
jfr dock Clutton-Brock 1981 s. 218-220). Men 
först med ställningen kunde mjölkhushåll
ningen bli en huvudsak i boskapsskötseln. 
Ställningen medförde också ett ökat behov av 
foder. Lövtäkt kan ha förekommit redan un
der bronsålder, men förmodligen hade lövtäk
ten mindre betydelse än vad som antagits 
(Rewley-Conwy 1983 med kritik av Troels-
Smiths och Iversens uppfattning). Först ställ
ning i stor skala medförde att foderinsamling
en blev lika viktig som sädesskörden. Nya 
redskap för höskörd slog igenom när fähus

driften tycks ha fatt ökad utbredning omkring 
Kristi födelse (se nedan). 

Ställningen måste också inneburit mera 
gödsel till åkrarna. Förmodligen har också ett 
mera bestämt privat ägande av djuren ut
vecklats, där korna och oxarna mera uttalat 
tillhörde den enskilda gårdens ekonomi. Det
ta betyder naturligtvis inte att ägandet inför
des med ställningen. Andra former av ägande 
har föregått införandet av ställningen, och 
ägandeformer har fortsatt att utvecklas däref
ter. 

Från sammanbyggda till separata fähus 

Djuren stod under järnåldern alltid snillade 
med huvudena mot ytterväggen. Detta inne
bar att den som utfodrade djuren måste gå in 
i båsen, men att utmockningen underlättades. 
Att här gå in på detaljer som gödselrännor 
eller mittgångens utformning skulle (öra allt 
för långt, men den iögonfallande skillnaden 
mellan långhus med boskapsdel och separata 
fähus skall i korthet beröras. 

De äldsta fähusen från bronsåldern var 
sammanbyggda med bostadshusen. Fortfa
rande under perioden ca 500 f.Kr. till ca 500 
e.Kr. var långhus med boskapsdel domine
rande inom fähusens utbredningsområde. 
Undan tag förekom dock, exempelvis på Jyl
land där man grävt ut ett separat fähus i 
Myr thue (Thomsen 1964 s. 19, 24), eventuellt 
också på några boplatser i Nordtyskland och 
Holland (Myhre 1980 s. 455, 472), och i Eke
torps borg, Öland, med dess speciella förut
sättningar. 

Vid folkvandringstid skildes fähusen från 
bostadshusen i Tyskland, utom i ett trängre 
område utmed kusten (Donat 1980 s. 93, 99, 
121, 124). I Skandinavien började en utveck
ling mot separata fähus under yngre järnål
der. I Vorbasse på Jylland hade man långhus 
med boskapsdel på 800- och 900-tal, men se
para ta fähus på 1000-talet (Hvass 1979 s. 
381-383; 1977 s. 383), och i Omgård, Jylland, 
hade man separata fähus på 800- och 900-tal 
(Nielsen 1977 s. 73) Från yngre järnålderns 
Norge har man inga säkra belägg, men på 
Orkneyöarna, Shetlandsöarna och Färöarna 
byggde de norska kolonisterna på 800- och 
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K a r t a 2. Boplatser med fähus 
d ä r antalet båsplatser gär att 
beräkna (jfr d iagram 1-3 och 
texten). — Settlements where 
the n u m b e r of stalls in cow-
houses can be est imated. 

0 Ca. 1500- 500 f Kr 

• C a 500 f Kr - m o e Kr 

A Ca. S00 - 1000 e.Kr 

900-tal långhus med boskapsdel (se ovan). På 
Jarlshof, Shetlandsöarna, finns troligen också 
ett exempel på separat fähus från 800-tal 
(Hamil ton 1956 s. 111). På Island byggde 
man på 1000-tal separata fähus (Myhre 1980 
s. 360). I Skandinavien förefaller man särskilt 
under vikingatid ha övergått till separata fä
hus, och under medeltiden var separata fähus 
det normala. Denna övergång behöver dock 
inte alls ha varit enhetlig, stora regionala och 
sociala skillnader kan ha förekommit (jfr 
Myhre 1980 s. 368-370). Långhuset med bo
skapsdel fortsatte att dominera i vissa regio
ner fram till modern tid, både i centrala jord
bruksbygder som Niedersachsen och i relikt
områden som Färöarna (jfr Stoklund 1973/ 
74). 

Boskapsstockens storlek 

Fähus med bevarade bås ger den enda någor
lunda säkra möjligheten att beräkna antalet 
djur per brukningsenhet under förhistorisk 
tid, och sådana beräkningar ger viktiga upp
lysningar både om produktionen och om sam
hälleliga förhållanden. Det finns dock några 
källkritiska problem. Å ena sidan användes 

kanske inte alla båsplatser ständigt, å andra 
sidan kan man ha haft utegångsdrift för en del 
av storboskapen, exempelvis hästarna. Att 
beräkna boskapsstockens storlek enbart med 
utgångspunkt från fähusets längd blir givetvis 
ännu osäkrare, eftersom en del av fähuset kan 
ha använts för andra ändamål. Det måste då 
finnas andra kriterier, som exempelvis gödsel
rännans längd, för att antalet djur med nå
gorlunda säkerhet skall kunna beräknas. 

I Elp, Holland, har man från ungefär 1500/ 
1300-1000/800 f.Kr. sex olika byggnadsfaser 
med ett stort långhus i varje fas. I dessa fanns 
plats för 20—30 nöt, dessutom fanns mindre 
hus med mer begränsad stallningskapacitet 
(Miiller-Wille 1977 s. 173-175; Myhre 1980 s. 
458). I ett jylländskt fähus i Hovergård från 
sen bronsålder hade man plats för minst tio 
djur (Miiller-Wille 1977 s. 178). 

Från perioden ca 500 f.Kr. till ca 500 e.Kr. 
finns det från södra Nordsjökusten ett så stort 
antal bevarade fähus med båsindelning att 
man kan göra statistiska beräkningar på dem. 
Peter Donat har gjort en sådan. Han har 
använt helt utgrävda fähus med väl belagda 
båsplatser. Med dessa stränga kriterier har 
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Diagram 1. De 77 fähus som ingår i Peter Donats sammanställning. Donat har ett diagram med klassgränserna 5-9, 
10—14 etc , men detta ger cn felaktig bild av fördelningen eftersom boskapen i allmänhet var uppställda i två rader och 
ett ojämnt antal båsplatser därför är mycket ovanligt. Dessutom var dubbelbås mycket vanliga, och det vanligaste 
antalet båsplatser blir därför mulliplar på fyra (Donat 1977). — Number of stalls in 77 cattle-sheds from different 
settlements on the southern coast of the North Sea (Donat 1977). 

han valt ut 77 lähus från 16 boplatser. Från 
Jyl land har han fähus från boplatserna Grön-
toft ( I I st), Hodde (4 st), Gording Hede (1 
st) , Skörbäck hede (2 st), österbölle (1 st), 
Själborg (1 st), Nörre Fjand (3 st). Från 
Nordtyskland följande: Boomborg-Hatzum 
(8 st), Feddersen Wierde (14 st), Einswarden 
(2 st) , Ostermoor (3 st), Hodorf (1 st). Från 
Holland är fähusen från boplatserna: Focthe-
loo Weiler (4 st), Wijster (19 st), Dalfsen (2 
st), Odoorn (1 st) (jfr karta 2). Donat har ej 
tagit med de minsta fähusen med fyra bås
platser eller färre. Han skriver själv att detta 
kan vara en brist, men menar att de varit fa 
eftersom redan 6 båsplatser är ganska ovan
ligt på de flesta boplatser (Donat 1977 s. 253). 
Det var framförallt i den sydligare delen av 
undersökningsområdet som hus med fa bås 
förekom. Donat tolkar detta som fähus tillhö
riga underlydande eller hantverkare (Donat 
1977 s. 261). Exempelvis i Feddersen Wierde 
fanns några fähus med 2 eller 3 båsplatser. 

Donats sammanställning visar att de flesta 
fähus hade plats för mellan 12 och 20 djur, ett 
aritmetiskt medelvärde är 17,7 bås per fähus 
(se diagram 1). Donat har också påvisat re
gionala skillnader. På Jylland med 23 fähus 
var genomsnittet 12,6 båsplatser per fähus. I 

Nordtyskland med 28 fähus var genomsnittet 
18,1 båsplatser per fähus. I Holland med 26 
fähus var genomsnittet 21,8 båsplatser per 
fähus. Det höga antalet båsplatser per fähus 
för Holland är delvis orsakat av boplatsen 
Wijsters dominans; i Wijster hade man för
hållandevis stora fähus. Donat framhåller 
skillnaden mellan Jylland å ena sidan och 
Holland-Nordvästtyskland å den andra, där 
Jyl land skulle vara mer inriktat på åkerbruk 
(Donat 1977 s. 255). 

Till Donats genomgång kan några andra, 
delvis senare, undersökningar läggas. I Haar-
nagels stora sammanfattande publikation 
över Feddersen Wierde har båsplatserna be
räknats för 147 fähus från första århundradet 
till 400-tal e.Kr. (Haarnagel 1979, 2 Taf. 
7-10). Förutom de bevarade båsen har man 
också använt sig av gödselrännor, gödslets 
utbredning, stolphål och fähusets utformning 
för att approximativt uppskatta antalet bås
platser (Haarnagel 1979, 1 s. 250). De flesta 
husen hade mellan 12 och 24 båsplatser, det 
aritmetiska medelvärdet är 18,5 båsplatser 
per fähus (se diagram 2). Dubbelbås, med 
plats för två djur, var betydligt vanligare än 
enkelbås. 

Från utgrävningarna på boplatsen Flögeln, 
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Diagram 2. De 147 fähusen med beräknat antal båsplatser i Feddersen Wierde (efter Haarnagel 1979 Bd 2 Taf. 7-10). 
— Estimated number of stalls in 147 cattle-sheds in Feddersen Wierde from the first to the fifth centuries A.D. 
(Haarnagel 1979). 
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Diagram 3. Redovisat "Mindestanzahl der Viehstallplätzc" för 41 fähus i Flögcln (efter Schmid & Zimmermann 1976 
s. 35). — Estimated number of head which could be houscd in 41 cattle-sheds in Flögcln, from the first to lhe fifth 
centuries A.D. (Schmid & Zimmermann 1976). 
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Fig. 2. Exempel på fähus från 300- och 400-talcn. överst från Vorbasse, Jylland, Danmark, därunder Storrsheia i 
Bjerkreim, Norge. Observera den stenlagda gången som markerar var båsen stått. (Efter Hvass 1977 resp. Myhre 
1983.) — Examples of 4lh—5th century cattle-sheds. Top: Vorbasse, Jutland, Denmark (stables in the centre of the 
house); bottom: Storrsheia, Bjerkreim. Norway (stables in the left part ol the house). 

i Nordvästtyskland, har utgrävarna redovisat 
"Minders tanzahl der Viehstallplätze"i 41 
fullständigt utgrävda fähus (Schmid & Zim
mermann 1976 s. 35). Dessa är daterade från 
första århundradet av vår tideräkning fram 
till 400-tal e.Kr. Huvuddelen av husen har 
haft 12-16 båsplatser. Inget fähus har haft 
färre än 6 båsplatser, och endast ett 6 båsplat
ser. Det aritmetiska medelvärdet är 16,4 

båsplatser per fähus (se diagram 3). De redo
visade fähusen är långhus med boskapsdel, 
enligt utgrävarna har man eventuellt också 
haft separata fähus (Schmid & Zimmermann 
1976 s. 26-27). 

Vid utgrävningarna på boplatsen Melen-
knop i Archum-Sylt i sydvästra Jylland har 
man funnit långhus med boskapsdel från för
sta århundradet av vår tideräkning till 400-
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talet. I ett hus från början av perioden, har 
det funnits plats för åtminstone 8-10 djur 
(Kossack m.fl. 1975 s. 304). Några hus från 
den yngre delen av perioden har varit betyd
ligt större; i ett hus har det funnits plats för 32 
djur, i ett annat kanske för över 40 (Kossack 
m.fl. 1975 s. 325, 329). I Vorbasse, Jylland, 
har man grävt ut en järnåldersby från 
300-400-tal. Utgrävaren, Steen Hvass, har 
publicerat planer över några hus med plats 
för mellan 14 och 30 djur (Hvass 1977 s. 356, 
361—367) och har också konstaterat att "ud 
fra antallet af båseskillevägge i de enkelte 
stalde kan vi se, at hver större stal har pläds 
til mellem 15 og 30 dyr" (Hvass 1979 s. 371). 

I två granngårdar på Jylland, Omgård och 
Sig, från ca 500-300 f.Kr. har Nielsen försökt 
beräkna antalet nötkreatur med utångspunkt 
från fähusens storlek. Han sluter sig till att 
dessa gårdar haft 5—10 nötkreatur, vilket är 
jämförelsevis fa. Århundradena därefter har 
två större gårdar följt på varandra på detta 
ställe, och de har enligt Nielsen haft plats för 
12 respektive 16 nöt (Nielsen 1982 s. 
134-139). 

Ett enhetligt mönster framträder vad gäller 
antalet båsplatser på gårdarna från Rhen i 
söder till Jyl land i norr från ca 500 f.Kr. till ca 
500 e.Kr. Nästan alla de ovan redovisade un
dersökningarna visar att man i allmänhet ha
de 12-24 båsplatser i fähusen, och ytterst säl
lan 6 eller färre båsplatser. Det aritmetiska 
medelvärdet för antalet båsplatser per fähus 
på dessa boplatser ligger i regel mellan 13 och 
19. Det har förekommit regionala skillnader, 
liksom även variationer över tiden på enskil
da boplatser, men detta ändrar inte grund
mönstret . 

Från området utanför södra Nordsjökusten 
har vi färre belägg. I Eketorp, Öland, har 
man funnit tolv fähus med båsindelning från 
400-500-tal. Edgren och Herschend har i 
Fornvännen 1982 diskuterat antalet djur per 
gård, och skriver att det totala antalet påvisa
de båsplatser, 134 st, säkerligen är för lågt 
och att man istället bör räkna med 13,6 bås
platser per gård (Edgren & Herschend 1982 
s. 19). 

Från sydvästra Norge har Björn Myhre re
dovisat ett stort antal långhus med boskaps

del ungefär från 300-tal till 500-tal e.Kr. Fä
husens ytmässiga omfång kan inte ligga till 
grund för en beräkning av antalet platser för 
större djur. Myhre har visat att bostadsdelen 
kunde vara uppdelad på ett antal rum; på 
samma sätt har fähusdelen förmodligen varit 
uppdelad i olika funktioner. Några bås är inte 
belagda från de norska fähusen, däremot 
stenlagda mittgångar i några av dem. Dessas 
huvudsakliga funktion var att underlätta göd-
selmockningen. De stenlagda mittgångarna 
kan därför användas som en ganska säker 
utgångspunkt vid beräkning av båsindelning. 
En båsplatsbredd på 0,8-1,0 meter var vanlig 
i järnålderns fähus. I nio av de av Myhre 
redovisade fähusen finns stenlagd mittgång: 
Söstelid, Birkdand, Valland, Auglend, Storrs
heia, Veddågåsen, Vaula, Hodnefjdl och 
Leigvang (Myhre 1980 s. 118, 267, 269, 274, 
278, 286, 300, 308, 317, 318). Om man antar 
en genomsnittlig båsbredd på 0,9 meter för 
dessa fähus har de haft mellan 6 och 26 bås, 
med ett aritmetiskt medelvärde på 15,3. Det
ta är givetvis en ungefärlig siffra. Myhre har 
nyligen nått ungefär samma siffra med en 
något annorlunda beräkningsmetod (Myhre 
1983 s. 156-158, 160). Både de sydvästnorska 
och de öländska fähusen från det första halva 
årtusendet av vår tideräkning ansluter sig 
ifråga om storlek till de samtida fähusen ut
med södra Nordsjökusten. 

Vänder man sig till perioden ca 500 e.Kr. 
till 1000 e.Kr. finns ännu färre exempel. I 
Odoorn, Holland har man grävt ut fähus från 
600-700-tal där antalet båsplatser kunnat be
s tämmas . I allmänhet hade dessa 10-15 bås
platser (Donat 1980 s. 95-96, 148). I Elisen
hof i sydvästra Jylland har man sju fullständi
ga fähus från 800-tal. I dessa fähus har det 
funnits mellan 12 och 32 båsplatser, med ett 
medelvärde på 25 båsplatser (se ovan). I Vor
basse, på Jylland, fann man ett fähus från 
800-900-tal med plats för 22 kreatur (Hvass 
1979 s. 381, 383). Från 1000-tal fanns på 
samma plats en storgård med fem fähus, som 
til lsammans givit plats till omkring 100 krea
tur, men alla fähusen var eventuellt inte sam
tida (Hvass 1979 s. 389). I Omgård, Jylland, 
fann man en vikingatida storgård med ett 
fähus som gav plats till 70-80 djur, och en 

Fornvännen 79 (1984) 



86 J .Myrda l 

något kortare byggnad med större bås, vilket 
utgrävaren tolkar som ett stall för storgårdens 
hird (Nielsen 1977 s. 73-74). 

På den isländska gården Stöng, från 1000-
talet, fanns ett fähus med plats för 18-20 stör
re djur (Roussel 1943 s. 91-92), och på en 
annan isländsk gård, Hvitarholt från 900-
talet, hade man ett lähus med plats för 10-14 
djur (Magnusson 1976 s. 100). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att gårdarna utmed södra Nordsjökusten ha
de fähus med i allmänhet 12-20 båsplatser, 
kanske redan från fähusens införande under 
bronsålder, men åtminstone från tidig järnål
der. Så stora fähus var dominerade åtminsto
ne fram till folkvandringstid, och att döma av 
några enstaka belägg eventuellt även därefter 
fram till omkring år 1000. Belägg från Öland 
och sydvästra Norge visar att fähus av unge
fär samma storlek var vanliga även utanför 
södra Nordsjökusten, åtminstone inom vissa 
områden. 

Genom att kombinera osteologiskt material 
och antalet bås har Bengt Edgren och Frands 
Herschend beräknat fördelningen av större 
och mindre boskap på gårdarna i Eketorp 
(Edgren & Herschend 1982 s. 19). De kreatur 
som stallades var nötkreatur och hästar, och 
de räknar med att hästarna har upptagit om
kring en tiondel av båsen i Eketorp. I södra 
Nordsjöområdet har hästarna, om de varit 
stallade, haft mellan en tiondel och en fjärde
del av båsplatserna (Reichstein 1972 s. 150; 
1975 s. 220). 

En viktig fråga rör fördelningen av nötbo
skapen på ungdjur, mjölkkor och dragoxar. 
Wilhelm Abel har med utgångspunkt från fä
hus i Feddersen Wierde gissat att ungdjuren 
upptog över hälften av båsplatserna (Abel 
962 s. 23) Detta är säkerligen fel, det osteolo
giska materialet från Feddersen Wierde visar 
att nötboskapen över tre år dominerade och 
mjölkkorna utgjorde säkerligen huvuddelen 
av den stallade boskapen (Haarnagel 1979 s. 
254—257). Även på Eketorp dominerade den 
vuxna boskapen, och antalet oxar förefaller 
ha varit litet (Boessneck & von der Driesch s. 
380-382). Säkerligen upptogs i regel de flesta 
båsplatserna i fähusen av mjölkkor, där dessa 
givetvis också hade betydelse som slaktdjur. 

Fähus med båsplatser ger ett delvis svårtol
kat och ojämnt fördelar material. Men detta 
är det enda material som ger underlag för en 
bedömning av boskapsstockens storlek på de 
förhistoriska gårdarna. En bedömning som 
kan jämföras med senare skriftligt material i 
inventarier, testamenten och skattelistor från 
medeltid och nyare tid. J a g skall här inte gå 
in på detta senare material, men rent allmänt 
konstatera att gårdar med plats för 12-20 
större kreatur har varit ganska stora gårdar, 
större än de man i allmänhet hade i senare 
tid. Man kan tänka sig åtminstone tre viktiga 
föklaringar till detta: 

1. De utgrävda fähusen där man kunnat 
beräkna antalet båsplatser kommer huvud
sakligen från områden där boskapsskötseln 
haft en stark ställning. Detta gäller exempel
vis Holland och tyska Nordsjökusten. 

2. Boskapsskötseln hade en starkare ställ
ning under perioden fram till folkvandrings
tid än senare. Lange har visat att boskaps
skötseln relativt sett minskade i betydelse un
der andra hälften av första årtusendet i de 
germanska områdena i Tyskland och Hol
land, och även i södra Skandinavien (Lange 
1975 s. 117). 

3. Storfamiljen eller den utvidgade familjen 
kan ha varit vanligare än under senare perio
der. Rörande detta har det förekommit en del 
debat t . Frågan har bland annat diskuterats 
med utgångspunkt från antal gravar (Ambro
siani 1964 s. 204-205; Selinge 1977 s. 
339-341, 346-348; Donat 1980 s. 123, 
132-133; Steuer 1982 s. 502-503). Hagen för
sökte beräkna familjestorleken på de sydväst
norska gårdarna under äldre järnålder med 
utgångspunkt från boskapsstockens storlek 
och behovet av arbetskraft. Men Hagen över
skattade antalet kreatur ganska kraftigt, vil
ket han var delvis medveten om (Hagen 1953 
s. 141-143, 155-156). O m boplatsen Melen-
knop i sydvästra Jylland skriver utgrävarna 
att storfamiljer kan ha förekommit, åtminsto
ne på de större gårdarna med plats för upp till 
30 kreatur (Kossack m.fl. 1975 s. 333-334). 
Myhre menar, delvis i polemik mot detta, att 
man inte skall övervärdera storfamiljens roll, 
och att det varit ganska fa människor på går
darna (Myhre 1980 s. 326, 452, 469-470). 
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Donat anser att det fanns ett samband mellan 
antalet människor på en gård, och antalet 
kreatur. Han visar att långhus med stor bo
stadsyta också hade stora fähus, och menar 
att åtminstone på de större gårdarna måste 
det ha bott fler människor än de som ingick i 
en kärnfamilj (Donat 1977 s. 257; 1980 s! 149, 
256—257). Kärnfamiljer har förekommit, men 
fähusens storlek visar att det säkerligen varit 
vanligare med utvidgade familjer eller deras 
motsvarigheter. Dessa grupper kan ha varit 
två eller tre kärnfamiljer i samma hushåll, 
eller en kärnfamilj med arbetskraft knuten till 
sig (jfr Myhre 1983 s. 154-156, 160). 

Boskapsskötselns redskap 

De redskap som här skall behandlas mera 
utförligt är lien, räfsan och smörkärnan. 
Dessa redskap berör bara delar av boskaps
skötseln. Själva vallningen kräver inte många 
redskap och hinderdon är ofta svåra att iden
tifiera eftersom de huvudsakligen består av 
vidjor. Vid ställningen i fähus tjudrades dju
ren ofta med en vidja, som bara kan funk
tionsbestämmas om man finner den på plats, 
som i Gindeup, Jylland, från äldre järnålder 
(Kjaer 1930 s. 20, 26-28). Men lien, räfsan 
och smörkärnan var av central betydelse: fo
derinsamlingen gav möjlighet att vinterstalla 
djuren, och tillverkningen av smör gav en av 
boskapsskötselns viktigaste avsaluprodukter. 
Uppgifterna nedan är delvis hämtade ur den 
kommande publikationen om träföremål i 
Elisenhof. 

I Mellaneuropa är lien belagd från århund
radena före Kr.f. I Norden slog den igenom 
omkring Kristi födelse eller strax därefter. 
Från denna tid är den belagd i Sverige, Fin
land och Danmark (Myrdal 1982 s. 99). Den 
äldre järnålderns liar i Norden hade ett kort 
blad, under 40 cm långt. Även utmed södra 
Nordsjökusten har man denna typ av lie be
lagd från början av vår tideräkning, man har 
funnit en sådan från 200-talet e.Kr. på bo
platsen Flögeln i Nordtyskland (Zimmer
mann 1978 s. 160). Pollenanalytiskt tycks 
man kunna påvisa de första verkliga slåtter-
ängarna i Sydskandinavien omkring Kristi fö
delse (Iversen 1973 s. 110), d.v.s. samtidigt 
med liens genombrott. Liens genombrott i 

Nordeuropa sammanfaller med att ställning
en troligen infördes i stora delar av Nordeuro
pa omkring Kr.f. Men lien spreds även utan
för de områden där man hade fähus. I östra 
delarna av Europa, i Tjeckoslovakien, västra 
Ryssland och Polen fanns liar åtminstone un
der andra hälften av första årtusendet av vår 
tideräkning (Beranovå 1975 s. 63; Smith 1959 
s. 109; Podwinska 1962 s. 365). 

I Norden blev en ny typ av liar domineran
de under andra hälften av första årtusendet. 
Dessa liar hade betydligt längre blad än de 
tidigare, upp till dubbelt så långa, och var 
betydligt effektivare (Myrdal 1982 s. 98-100). 
Liens utveckling i Västeuropa är inte helt 
klarlagd, men även där har man övergått till 
liar med långa blad under andra hälften av 
första årtusendet (Myrdal 1982 s. 97). Denna 
effekt!visering påverkade också räfsans ut
veckling. 

Vid sidan av lien har räfsan varit höskördens 
huvudredskap. De tidigaste beläggen på räf-
sor är ungefär samtida med eller något senare 
än de tidigaste beläggen på liar i Nordeuropa. 
Från 200—300-tal e.Kr. har man två mycket 
välbevarade exemplar från Käringsjön i Hal
land (Arbman 1945 s. 88, 92, 134-135). I 
nordvästra Tyskland har man på boplatsen 
Hodorf funnit en räfsa från 200-300-tal, och 
på boplatsen Feddersen Wierde har man fun
nit liera samtida räfspinnar (Haarnagel 1979 
I s. 293, 327; II Taf. 19, Abb. 182:3). På 
Jyl land har man från första århundradet av 
vår tideräkning funnit stora krattor av trä i 
mossfyndet Thorsbjerg (Engelhardt 1863 s. 
57, Taf. 16), och i England har man från 
romersk tid krattor försedda med järnpinnar 
(Rees 1979 s. 615). Krattorna från Thors
bjerg och England har förmodligen varit av
sedda för jordbearbetning. 

De ovan nämnda räfsorna och krattorna är 
alla enkdskaftade, dvs. räfsans huvud har ba
ra ett skafthål där skaftet är instucket. Detta 
ger en bräcklig konstruktion, vilket är en 
nackdel eftersom räfsan (eller krattan) är ut
satt för ganska hårda påfrestningar. En mera 
utvecklad typ av räfsa, som idag är domine
rande över större delen av Europa, är den 
kluvna räfsan. På denna är skaftets nederdel 
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kluvet och instucket i två hål i räfsans huvud. 
Detta kräver en stor teknisk skicklighet vid 
tillverkningen eftersom de båda horisontella 
hålen måste avpassas i förhållande till de 
många vertikala för räfspinnarna så att inte 
räfshuvudet spricker. 

Det hittills äldsta belägget på den kluvna 
räfsan kommer från Elisenhof, där den är be
lagd i flera exemplar från 700-800-tal. Från 
1000- och 1100-tal har man de första bilderna 
på räfsor, från Nordfrankrike och Nordväst
tyskland, och dessa visar kluvna räfsor. Även 
i arkeologiskt material är den kluvna räfsan 
belagd från denna tid, exempelvis från Nov
gorod, Ryssland (Kolchin 1968 s. 19). Den 
enkdskaftade räfsan har, åtminstone för en 
tid, existerat vid sidan av den kluvna. Från 
Polen har man fynd av den enkdskaftade räf
san från andra hälften av första årtusendet 
( H e n s d 1965 s. 58). Här kan nämnas att den 
nordsvenska enkdskaftade räfsan från mo
dern tid är av en helt annan typ än den äldre 
järnålderns . På den nordsvenska räfsan är 
skaftets nederdel utformat till ett blad som 
kan fastas med flera dymlingar i räfshuvudet, 
vilket löser hållfasthetsproblemet. 

Den kluvna räfsan har inte funnits under 
de första århundradena av vår tideräkning i 
Nordvästeuropa. Den utvecklades och spreds 
säkerligen först under andra hälften av första 
årtusendet. Den medförde en kraftig inbespa
ring av arbete, dels genom att man kunde 
arbeta hårdare och ta större tag, dels genom 
att man slapp reparera och göra nya räfsor 
lika ofta som tidigare. Tillsammans med de 
förbättrade liarna har den kluvna räfsan ef
fektiviserat höskörden. Den effektivare hö
skörden har ökat produktionen per individ. 
Ett ökat överskott måste ha skapats. 

Stötkärnan var fram till industrialiseringen i 
hela Nordeuropa det dominerande redskapet 
vid smörtillverkning. Stötkärnan består av ett 
avlångt kärl, ofta laggat, med en stav vars 
nedre del är försedd med ett kors eller en 
trissa. Grädden slås till smör genom att sta
ven förs upp och ned i kärlet. Stötkärnan är 
effektiv, men kräver ganska stora mängder 
grädde. Enklare metoder att göra smör är att 
vispa grädden eller att skaka den. 

I det stora trämaterialet från Feddersen 
Wierde finns ingen stötkärna, och inte heller i 
någon annan utgrävning med publicerat trä
material från de första århundradena av vår 
tideräkning, trots att trissan eller korset på 
stavens nedre del har en särpräglad form, och 
är lätt att identifiera. Förmodligen har man 
använt enklare metoder, vispning eller skak-
ning, för smörtillverkning. Dessa är svåra att 
identifiera i arkeologiskt material. På Irland 
förekom på 1800-talet att smör tillverkades 
genom att man gungade ett upphängt, av
långt kärl. Ett likartat kärl, tolkat som skak
kärna, har man funnit från 800-talet e.Kr. på 
Irland (Evans 1967 s. 97). 

Flera antika författare nämner smör, och 
påpekar att det användes bland barbarerna 
(Mart iny 1895 s. 7-14). Utförligast rörande 
tillverkningen är Plinius d:ä i sin Naluralis 
Historia från mitten av första århundradet av 
vår tideräkning. Han skriver att mjölken (el
ler grädden) omkringkastades i långa kärl och 
att kärlets mynning var förbunden, med un
dan tag för ett litet hål under mynningen, som 
släppte in luft (Plinius 28:35). Denna något 
kryptiska beskrivning avser förmodligen inte 
stötkärna, med en stav som fördes upp och 
ned, utan snarare en skakkärna. Men Plinius 
har säkerligen aldrig sett någon smörkärna 
och hans beskrivning är inte någon tillförlitlig 
källa. 

De äldsta beläggen på stötkärnor är från 
Elisenhof, där man funnit några trissor och 
dessutom ett lock med ett hål för staven, från 
700-800-tal e.Kr. Även i det samtida Hedeby 
har man funnit trissor till stötkärnans stav. 
Från samma tid, 800-tal, har man det första 
bildbelägget på stötkärna, i Utrecht-psalta-
ren som gjordes i Nordfrankrike. Från år
hundradena därefter är stötkärnan ett ganska 
vanligt fynd i de stadsgrävningar som givit 
stora trämaterial, exempelvis i Lödöse från 
1200-tal (Söderlind 1977 s. 174). Med språk
historiskt material kan man visa att stötkär
nan infördes till Finland från Sverige först 
under medeltiden, dvs. efter år 1000 (Vilkuna 
1971). 

Stötkärnan har inte funnits, eller åtminsto
ne varit mycket sällsynt, under de första år
hundradena av vår tideräkning i Nordväst-
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europa. Den är tidigast belagd i Jylland och 
Nordfrankrike på 700-800-tal e.Kr. Dess 
genombrot t kan också ha skett vid denna tid. 
Smör blev under medeltiden en av de vikti
gaste handelsvarorna i Nordeuropa. Det hade 
ett högt värde i förhållande till sin vikt och 
var hållbart . Smörhanddn blev en viktig del 
av den livsmedelshandel som gjorde omfat
tande regional specialisering möjlig. Först på 
700-talet och 800-talet uppkom ett verkligt 
stadsväsende i Nordeuropa, med städer som 
Dorestad, Hedeby, Ribe etc. Först då kan 
efterfrågan på smör som handelsvara ha gjort 
sig gällande i någon större omfattning. Detta 
måste ha utgjort ett incitament till den all
männare spridning av deji effektivare stötkär
nan. O m genombrottet för stötkärnorna hör 
samman med stadsväsendets uppkomst, kan 
dock själva uppfinningen ha gjorts tidigare. 

Sammanfattning 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den 
vikingatida bondbyn Elisenhof, där materia
let från utgrävningarna givit en mycket detal
jerad bild av vardagslivet. Uppsatsen vidgas 
därefter till en översikt över boskapsskötselns 
utveckling i Nordeuropa under järnålder. 

Ställningens införande var av avgörande 
betydelse. Först med denna fick bönderna 
verklig kontroll över boskapsstockens storlek, 
vilket medförde att betesmarkerna kunde ut
nyttjas effektivare. Samtidigt har ställningen 
givit större gödselmängder, som kunde ut
nyttjas i åkerbruket. Foderinsamling blev ett 
av de centrala arbetena för jordbrukarna, och 
mjölkhushållningen kunde på allvar utveck
las till en betydelsefull del av ekonomin. Även 
socialt kom ställningen att spela en roll 
genom att underlätta och underlättas av ett 
mera utvecklat privat ägande. 

En genomgång av hittills publicerade un
dersökningar visar att ställningen fick sitt 
genombrott utmed södra Nordsjökusten un
der bronsålder och att den under yngre 
bronsålder spritts till södra Skandinavien. 
Under århundraden omkring Kr.f. tycks 
ställningen fatt ett mera allmänt genombrott i 
det inre av Tyskland samt i mellersta och 
norra Skandinavien. Här går dock forskning

en snabbt framåt, och vad vi framförallt vän
tar på är negativa belägg på att ställningen 
inte förekommit tidigare. 

Då ställningen fick ett vidare genombrott 
å rhundradena omkring vår tideräknings bör
jan hörde detta säkerligen samman med att 
höskörden effektiviserades genom införandet 
av lien och räfsan. I de områden där djuren 
stod inomhus stora delar av året var en effek
tiv foderinsamling nästan en förutsättning för 
att ställningen skulle kunna införas. 

Till slavernas omåden i öster har ställning
en uppenbarligen inte spritts under den här 
behandlade perioden, och förmodligen inte 
heller till England i väster, av olika orsaker. I 
slavernas områden har troligen en annorlun
da social organisation varit av viss betydelse 
som hinder för ställningens införande. 

Från ställningens genombrott och åtmins
tone fram till yngre järnålder har fähusen i 
regel varit stora, med plats för stora besätt
ningar. Detta har inte i första hand varit be
tingat av tekniken och produktionen utan har 
haft samhälleliga och sociala orsaker. 

Ställningen av djuren gav nya ramar för 
boskapsskötselns utveckling, och inom dessa 
r amar skedde teknisk utveckling och effektivi-
sering av produktionen. Omkring mitten av 
första årtusendet av vår tideräkning infördes 
bättre liar och räfsor, som medförde att större 
mängder hö kunde skördas på samma tid: 
varje person kunde producera mer. Detta har 
inneburit ett ökat överskott vilket öppnade 
möjligheter till en ökad arbetsdelning. Den 
tekniska förbättringen av lien och räfsan 
krävde också ökad arbetsfördelning i form av 
ökad järnproduktion och förbättrad snickar-
teknik. 

Under andra hälften av första årtusendet 
slog stötkärnan igenom i Nordvästeuropa. 
Smöret blev under medeltiden en av de stora 
handelsvarorna i den internationella arbets
fördelning som utvecklades under tidig me
deltid i Nordeuropa, där stadsväsendets upp
komst spelade en viktig roll. Stötkärnans infö
rande hade säkerligen ett samband med det 
ökade behovet av avsaluprodukter från jord
bruket. Denna avsaluproduktion hade i sin 
tur förberetts genom effektiviseringen av fo
derproduktionen under yngre järnålder. 
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Härmed inte sagt att omläggningen och 
effektiviseringen av boskapsskötseln skulle 
vara den yttersta orsaken till den ökade sam
hälleliga arbetsdelningen, men att den varit 
en av de viktigaste delarna av denna utveck
ling. 
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Elisenhof and cattle-breeding in the Northwest European Iron Age 

T h e Viking age village of Elisenhof in 
southern Ju t land had well preserved cattle-
sheds, which give us the key to its economy. 
Cattle-sheds have also been found in other 
excavations and are one of the best sources to 
the understanding of cattle-breeding in pre-
historical times. 

Already in Neolithie times cattle-sheds 

existed in central Europé, as shown by an 
exeavation in Switzerland, but furher north 
the earliest cattle-sheds or cow-houses are 
from Bronze Age Holland. Cattle-sheds from 
the låter Bronze Age have been found also in 
northern Germany and southern Seandina
via. From the centuries just before and after 
the birth of Christ, cattle-sheds have come to 
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light in excavations all along the southern 
coast of the North Sea, and in most parts of 
Seandinavia (Map 1). 

With cattle-sheds a totally different type of 
stockraising was introduced, compared with a 
system where the cattle were kept out of doors 
both winter and summer. Dairying became of 
greater importance and the cultivation of föd
der crops more intense. In the eastern parts of 
northern Europé, among the Slavs, cow-hous-
es were not introduced until A.D. 100, which 
also seems to be the case in England. The 
German scholar Peter Donat argues that a 
less developed private ownership över cattle 
was one of the main reasons for the late intro
duction of cattle-sheds in eastern Europé. 

Some of the excavated cattle-sheds have 

stalls, or give an opportunity to calculate the 
number of stalls. This enables us to estimate 
the number of livestock on single farms. It is 
possible to show that — at least in the period 
c. 500 B.C. — A.D. 500 in Holland, Northern 
Germany, and Ju t land — there were rather 
läge stocks (10-20 head) on normal farms 
( M a p 2, Diagrams 1-3). This could be ex
plained by a strong position for stock breed-
ing in this period and this region, but also 
indicates some sort of extended family on 
many farms. 

A number of implements are especially 
connected with stock breeding: the scythe, the 
hayrake, and the butterchurn, devices which 
were graduallay improved during the first 
millenium A.D. 
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