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Kunskapen om orten Södertäljes framväxt och
tidiga historia är synnerligen bristfällig. Mellan
åren 1982 och 1984 genomfördes emellertid
några smärre undersökningar, vilka kom att be -
kräfta ortens senvikingatida eller tidigmedel tida
ursprung. De utgrävda schakten kan närmast be -
tecknas som titthål som bekräftar aktivitet på
platsen. Frågor rörande platsens permanens, be -
byggelsens omfattning och täthet kan inte be -
svaras utifrån det arkeologiska materialet. Någ -
ra tidigkristna gravar antyder dock en viss per-
manens i bosättningen. Dragställe, handels plats,
marknadsplats eller tidigurban miljö – vad
berättar det tillvaratagna djurbensmaterialet om
den tidigmedeltida miljön och dess ekonomiska
karaktär?

Bakgrund och historik
Orten Tälje är strategiskt belägen i korsningen
mellan en vattenväg från Mälaren till Östersjön
och landsvägen som förbinder Södertörn med
Södermanlands fastlandsdel. Vägen utgjorde dess  -
utom en del av Göta landsväg som förband Svea -
land med Götalandskapen. Möjligen är det detta
färdstråk som Adam av Bremen (1984, s. 228)
avser i ortens första skriftliga omnämnande om-
kring år 1070. Han nämner Tälje som en plats
vid landsvägen mellan Skara och Sigtuna. Plat-
sens karaktär framgår inte av beskrivningen,
men intressant att notera är att orten nämns
ihop med Skara och Sigtuna som kan betecknas
som tidiga stadsbildningar under det sena 1000-
talet. Vad vet man egentligen om platsens ka -
raktär under vikingatiden och tidiga medeltiden 
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mer än att det var ett dragställe mellan Mälaren
och Saltsjön? Stoppet och omlastningen på plat-
sen bör ju rimligtvis ha skapat ett gynnsamt
underlag för aktiviteter och bosättning.

Den nuvarande stadskyrkan, invigd åt Sank-
ta Ragnhild, anses vara från 1100-talets slut (Berg   -
qvist 1968a, s. 1098). Strax norr om kyrkan har
vid skilda tillfällen kristna gravar påträffats som
kan föremålsdateras till 1000-talets mitt (Nord-
ström 1968, s. 88). Det förefaller därför rimligt
att anta att kyrkan haft en föregångare och att en
församling funnits på platsen redan under det sena
1000-talet. Sankta Ragnhild blev Täljes skydds -
helgon 1628. Innan dess förde orten Sankt Olof i
sitt stadsvapen. Kanske var kyrkan i sitt äldsta
skede helgad just åt detta sjöfararnas skydds -

helgon (Rasmusson 1942, s. 200; Olofsson 1968,
s. 143).

Utöver de tidigmedeltida gravarna invid kyr -
kan var säkra spår av samtida bosättning länge
okända trots intensiv schaktning i ortens cen-
trala delar under 1960-talets saneringsvåg. Först
under tidiga 1980-talet, i samband med arkeolo-
giska undersökningar under ledning av Kjell
Nordeman inför brobygge över kanalen, påträf-
fade man intakta kulturlager från sena vi kinga -
tiden eller tidiga medeltiden (Nordeman 1987,
s. 304). Intressant är att schakten med dessa kul-
turlager befinner sig inom den cirkelformation i
gatunätet som syns på den äldsta stadskartan
från år 1648. Eric Harry Bergqvist (1968, s. 1073)
utpekade denna formation som spår av ett ti -
digmedeltida embryo till stadsbebyggelse. Cir -
kel formationen bestod under 1600-talet av ett
dussintal tomter grupperade längs något som
närmast liknar en öster- och västerlånggata
strax norr om kyrkan.

Schaktens äldsta skikt dateras till ca 1050
och de avsatta lagren kan följas upp till ca 1250,
varefter de följs av påförda och omrörda lager. I
de tidigmedeltida skikten påträffades klara bo -
platslämningar i form av stolphål, syllstenar, ke -
ramik, slagg, klinknaglar, pärlor, vävtyngds-
fragment och mängder med lerklining och djur -
ben. Två silvermynt hittades: ett engelskt Ethel -
red-mynt daterat till 991–997 och ett tyskt
Otto-Adelheid-mynt präglat på 1020-talet (Nor -
deman 1987, s. 305; Gustin et al. 1996, s. 13 ff).
Dessa ger endast en bakre tidsgräns och kan kan
ha cirkulerat ett bra tag efter att de lämnat mynt -
mästarens verkstad. Av särskilt intresse för date -
ringen av djurbenen är istället den relativt stora
mängden äldre svartgods, så kallad östersjö -
keramik, som påträffades i de avsatta lagrena.
Sådan keramik brukar vanligtvis uppträda i mil -
jöer som kan betecknas som centralplatser, han-
delsplatser och tidigurbana miljöer. Med ut -
gångspunkt från de rika samtida keramikfynden
från Sigtuna daterar Mats Roslund (2001, s.
222) svartgodset i Tälje till 1000-talets andra
hälft och möjligen en bit in på 1100-talet. For-
merna och dekorelementen har direkta paral-
leller i de samtida fynden från kvarteret Träd -
gårdsmästaren i Sigtuna.
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Fig. 1. Läget för det senvikingatida och tidigmedelti-
da Tälje på näset mellan Mälaren och Östersjön. Sam-
manställning efter Damell 1972; Nordeman 1987;
Clark & Ambrosiani 1993. —The location of Tälje c.
AD 1100 on a strip of land dividing Lake Mälaren
from the Baltic Sea.
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Djurbenen
Totalt tillvaratog man cirka 23 kg ben ur schak-
ten, varav cirka 14,9 kg härrör från avsatta lager
som utifrån inslaget av äldre svartgods daterats
till den här berörda tiden. Resten av benen här-
rör från yngre skeden samt påförda och omrörda
lager och har artbestämts, men uteslutits i den-
na artikel. Benen från de yngre lagren beskrivs i
min osteologiska rapport (Karlsson 2009).

Djurbenen härrör från två olika schakt. Ett
låg i Västra Kanalgatan i kvarteret Silen och kal -
las schakt 1. Det utökades i tre etapper som fick
tilläggsnamnen A, B, C. Här påträffades två av -
satta lager med ett mellanliggande ler-/golvlager
som daterats till 1000/1100-talen. Detta golv -
lager kunde knytas till en huslämning (Gustin et
al. 1996, s. 20).

Det andra schaktet kallas i den arkeologiska
rapporten Mälarbron och låg i anslutning till
kvarteret Vågen. Här härrör benen från två av -
satta lager som överlagrade ett antal stolphål
utan synbarlig ordning. De var nedgrävda i den

sterila grusåsen (Gustin et al. 1996, s. 8). Benen
är således stratigrafiskt insamlade, men då de är
förhållandevis få behandlar jag det som en enhet
representerande perioden cirka 1050–1150. Någ -
ra anmärkningsvärda skillnader lagren emellan
har ej kunnat påvisas, ej heller mellan de två
schakten.

Totalt ingår 1385 bestämda fragment med en
sammanlagd vikt om ca 12,3 kg. I tabell 1 redo -
visas antal bestämda fragment samt deras sam-
lade benvikt. För de obestämbara benfragmen -
ten redovisas endast benvikten. Räknat efter
vikt har jag identifierat ca 83% av benen. I ett
urbant sammanhang är det samlade materialet
litet men ändå så pass stort att det går att skönja
ekonomiska strategier och tendenser på platsen
– den beboddes knappast av bönder.

Anatomisk fördelning bland tamdjuren
Till övervägande del kommer benen föga förvå-
nande från tamdjur: nötkreatur, får/get och
svin. Det intressanta är de slutsatser man kan
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Däggdjur Antal Vikt (g)
Nötkreatur (Bos taurus) 612 9540
Tamsvin (Sus scrofa) 382 2199,5
Får/get 
(Ovis aries/Capra hircus) 121 474,5
Häst (Equus caballus) 3 58
Hund (Canis familiaris) 1 2
Katt (Felis catus) 3 2,5
Skogshare (Lepus timidus) 1 1
Rådjur (Capreolus capreolus) 1 6
Ekorre (Sciurus vulgaris) 1 0,4
Björn (Ursus arctos) 1 1
Obestämt 2576,8

Fågel Antal Vikt (g)
Tamhöns (Gallus gallus) 5 3,88
Tjäder (Tetrao urogallus) 1 4,36
Hönsfågel obest.
(Galliformes sp) 1 0,64
Tamgås/vildgås (Anser sp) 6 4,72
Storskrake (Mergus merganser) 7 3,7
Småskrake (Mergus serrator) 7 4
Svärta (Melanitta fusca) 5 6,17
Ejder (Somateria mollissima) 2 2,31
Gräsand (Anas Platyrhynchos) 1 0,23
Andfågel obest. (Anatinae) 1 0,46
Fågel obest. (Aves sp) 55 18,64

Fisk Antal Vikt (g)
Gädda (Esox lucius) 18 5,43
Braxen (Abramis brama) 4 0,76
Abborre (Perca fluviatilis) 3 0,49
Mört (Rutilus rutilus) 2 0,21
Sik (Coregonus lavaretus) 1 0,03
Torsk (Gadus morhua) 1 0,33
Fisk obest. (Pisces sp) 139 6,25

Tabell 1. Antal fragment och benvikt per djurart.
—Number of identified specimens and bone weight
per species.

Art. 177-187 Karlsson :Layout 1  09-12-08  11.50  Page 179



dra av djurbensmaterialets anatomiska, artmäs-
siga och åldersmässiga sammansättning. Mate-
rialet domineras av nötkreatur (ca 55% av frag-
mentantalet) följt av tamsvin (cirka 33%). Får/
get utgör cirka 11%. Dessa ben kommer främst
från får, men med ett konstaterat inslag av get.
Getter finns i alla skikten. Förutom de tre tam -
djursgrupperna finns ett ringa inslag av häst. Den
har uppenbarligen inte ingått i konsumtionen.

För att få en uppfattning om konsumtions-
mönstret i en bebyggelsemiljö brukar man stud-
era förhållandet mellan ben från köttrika re -
gioner av kropparna och sådana som härrör från
köttfattiga delar (Vretemark 1997, s. 30). Den
anatomiska fördelningen av benelement visar
vilka delar av djuren som man ätit. På platser
med egen djurhållning där det mesta av djuren
togs till vara återspeglas djurens anatomi i det
påträffade materialet. Om den lokala konsum-
tionen däremot varit större än den egna produk-
tionen eller om slakten ägt rum på något annat
ställe skapas en obalans i fördelningen mellan
ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar.

Det är således viktigt att undersöka fördelning -
en dem emellan. Den typiska fördelningen vid
självhushåll brukar ligga på en tredjedel ben från
köttfattiga delar, det vill säga de nedre extremi -
teterna och kraniet, och två tredjedelar ben från
köttrika delar såsom ben från bålen och de övre
extremiteterna (Sten & Vretemark 1996, s. 11).

Vid beräkningen av den anatomiska fördel-
ningen har lösa tänder ej medtagits då de jäm-
fört med övriga ben är mer motståndskraftiga
mot nedbrytning och därmed lätt blir överre -
presenterade. Endast tänder som sitter i käk-
fragment har därför medtagits vid beräkningen.
Av diagrammet i fig. 2 framgår att fynden upp -
visar en normal fördelning, där köttrika ben från
de övre extremiteterna och bålen utgör cirka två
tredjedelar.

Fördelningen visar att boskapen som konsu -
merats av invånarna också i stor utsträckning slak -
tats på platsen. Ingen införsel av färdigstyckat
kött syns. Däremot kan det ha förekommit en
införsel av levande djur eller hela kroppar.
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Fig. 2. Anatomisk fördelning bland nötkreatur, svin och småbovider. —Anatomical distribution among cattle,
pig and ovicaprids.
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Tamdjurens slaktåldrar och könsfördelning
En närmare undersökning av tamdjurens ålders-
fördelning och könsfördelning kan ge en uppfatt-
 ning om graden av självförsörjning på platsen.
Här kan strategier och anpassningar inom djur -
hållningen avläsas. Främst rör det nötkreatur och
får/get som inte enbart hölls som köttdjur utan
även erbjöd andra produkter såsom mjölk och
ull.

Det samlade benmaterialet av får/get utgörs
av endast 121 identifierade fragment. Två bäcken  -
fragment har kunnat könsbedömas, ett vardera
av bagge och tacka. Underlaget av benfragment
med epifyser (ledändar) samt tänder är dock för
begränsat för att tillåta några säkra slutsatser

om åldersfördelningen inom populationen och
strategier inom djurhållningen för småbovider-
nas del. Tänderna från de övriga två tamdjurs-
grupperna är också få. Främst är det graden av
tandslitage i någorlunda kompletta underkäkar
som studeras när man vill utröna åldersfördel-
ningen inom en population. Materialet är dock
fragmenterat och de tänder som påträffats är till
övervägande del lösa, så de har ett begränsat in -
formationsvärde. Ett något bättre underlag finns
av epifyser som kan utgöra underlag för att stu -
dera åtminstone generella trender i åldersstruk-
turerna hos tamsvin och nötkreatur. För att ge
en uppfattning om de skönjbara trenderna i ma -
terialet görs i fig. 3 en jämförelse med de rika
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Fig. 3. Fördelning av ben på åldersintervall i Tälje och Birka. Åldrar enl. Silver 1969. Birkamaterial enligt Wigh
2001. —Distribution of bones in different age groups at Tälje and Birka, according to when epiphyseal fusion
occurs.
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djurbensfynden från Birka, där uppgifter om ål -
dersfördelningen finns tillgängliga.

För svinens del finns 61 ledfragment som
kan bilda grund för en åldersprofil. Av fördel-
ningen att döma slaktades cirka 15% redan un -
der det första levnadsåret. Sannolikt kan vi
bland dessa ben se en utgallring av överflödiga
kultingar. Tamsvinens enda uppgift var som kött   -
producenter och därmed slaktades de gene rellt
tidigt, de flesta vid 1–2,5 års ålder. (Inom detta
intervall slaktades över hälften av svinen.) Det
speglar en intensiv form av djurhållning där dju -
ren slaktades så snart de uppnått acceptabel vikt.
Vid cirka 2 års ålder anses svin fullvuxna sam-
tidigt som suggor uppnår könsmogen ålder. Då
skedde den slutliga gallringen och urvalet av sug -
gor som skulle användas vidare för reproduk-
tion.

Ungefär två tredjedelar av svinen i materia -
let slaktades före 2,5 års ålder, medan endast 10%
blev äldre än 3,5 år. Detta mönster är typiskt för
urbana miljöer med ett intensivt mark utnytt -
jande. Svinen i Tälje göddes troligen in tensivt i
trånga stior för att snabbt uppnå ac ceptabel slakt -
vikt. Landsbygdslokaler med mera extensiv djur -
hållning uppvisar vanligtvis en jämnare ålders -
fördelning med ett större inslag av äldre indi -
vider i åldrarna 5–6 år. I exempelvis Eketorp III
utgör andelen svin över 5 år cirka 10% av po -
pulationen (Boessneck & von den Driesch 1979,
s. 128). Åldersstrukturen i Tälje uppvisar gene -
rella likheter med den fördelning som kan på -
visas i Birka, fig. 3 (jfr Wigh 2001, s. 79). De
smärre skillnader som trots allt finns mellan ma -
terialen kan bero på Täljematerialets ringa stor-
lek.

Könsfördelningen bland tamsvinen bygger
på hörntändernas olika form hos suggor och gal-
tar. I materialet påträffades 19 hörntänder, var-
av sju (37%) från suggor och tolv (63%) från gal-
tar. Underskottet av suggor har sin förklaring i
gallring av kultingarna. Vanligtvis slaktades sug -
gor redan i unga år medan kastrerade galtar spa-
rades då de uppnår högre slaktvikt (Vretemark
1997, s. 118 ff). Den mindre andelen suggor
bland de vuxna djuren utgörs främst av sådana
honor som sparats för vidare reproduktion. För -
delningen i Tälje påminner närmast om lokaler
med en egen djurhållning, där inflödet eller av -

yttringen av köttprodukter varit liten. Ett gott
exempel är de omfattande benfynden från Eke-
torp, fas III, daterad till mellan 1000-talet och
1300-talets mitt. Här finns en nära nog identisk
fördelning med 38% suggor och 62% galtar (Boes s -
neck & von den Driesch 1979, s. 129). Även Birka
uppvisar en likartad fördelning med 23% suggor
och 77% galtar (Wigh 2001, s. 81).

Åldersfördelningen bland nöten är annorlun -
da. Epifysuppgifterna för nötkreaturen visar på
en stor andel äldre djur. Ungefär 70% uppnådde
en ålder av 3 år. Mellan 3 och 4 år kan i benma-
terialet skönjas en kraftig utslaktning då endast
cirka 30% uppnådde en ålder över 4 år. I mate -
rialet finns även ett litet inslag av nyfödda kalvar
som antigen representerar dödfödda djur eller
sådana som slaktades inom det första halvåret.
Dessa kalvar är intressanta då de indikerar en
egen djurhållning med reproducerande mjölk -
kor på platsen. Det stöds av de fåtaliga könsbe -
dömningar som varit möjliga. Fyra bäckenben
och två mellanhandsben bedöms alla tillhöra
kor. I landsbygdsmiljöer var tjurar och oxar be -
tydelsefulla som köttdjur men framför allt som
arbetsdjur inom jordbruket. Frånvaron av oxar
och tjurar i materialet indikerar att sådant spelat
en underordnad roll i täljebornas ekonomi.

Jämfört med materialet från Svarta jorden på
Björkö uppvisar Täljematerialet en högre andel
djur slaktade i åldersintervallet 1,5–4 år. I Tälje
slaktades nästan 70% av nötkreaturen före fyra
års ålder, medan Birkapopulationen hade en
väsentligt högre andel djur äldre än 4 år. Här
tilläts ungefär 60% av populationen uppnå en
ålder över 4 år (fig. 3). En förklaring till skill-
naden kan vara en utslaktning av djur i Tälje
primärt för köttets skull, medan man i Birka prio -
riterade mjölkproduktion och därför tillät dju -
ren att leva längre. Bakom Birkas högre andel av
äldre djur kan också ligga ett visst inflöde av
uttjänta livdjur från den omgivande landsbyg-
den.

Dessa skilda strategier kan möjligen skymtas
i de två orternas artfördelningar (fig. 4). Medan
nötkreatur var vanligast i Tälje var svinet vanli-
gast i Birka. Möjligen har den högre konsumtio-
nen av svinkött i Birka kompenserat för en
strategisk inriktning mot mjölkproduktion med
nötkreaturen.
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Sammantaget visar åldersfördelningen bland
tamdjuren att det åtminstone funnits en repro-
ducerande population av svin och nötboskap på
platsen. Får/get har haft marginell betydelse i
kosthållet. Frågan är om det över huvud taget
funnits en reproducerande population på plat-
sen eller om benen av får/get representerar djur
som förts till Tälje från omgivande bosättningar
och slaktats där.

Artsammansättning och ekonomisk miljö
Den finns tydliga generella skillnader mellan art -
sammansättningen i 1000-talets och det tidiga

1100-talets tidigurbana miljöer och landsbygds -
 bosättningar. Skillnaderna grundar sig i djur -
hållningens grad av intensitet, det vill säga an -
passningen till den disponibla landarealen som
stått till förfogande för hushållets uppehälle. I
fig. 4 görs en jämförelse mellan olika lokalers art-
sammansättningar. Här syns en tydlig gene rell
skillnad mellan den mer intensiva djurhållnin-
gen vid de vikingatida och tidigmedeltida tidig -
urbana miljöerna och den mer extensiva på lands -
bygdslokalerna. Det framgår tydligt hur Tälje pla -
cerar sig i en grupp tillsammans med de tidigur-
bana Sigtuna och Västerås. Tydligt är ett handels   -
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Fig. 4. Procentuell fördelning av nötkreatur, svin och småbovider på några vikingatida – tidigmedeltida lokaler
i Mälarregionen. (Birka: Wigh 2001; Västerås: Sten & Vretemark 1995; Södertälje: Karlsson 2009; Sigtuna:
Hårding 1992; Strängnäs: Sten 1989; Husaby: Sten 1990; Granby-Hyppinge, Pollista, Lingnåre: Vretemark
1997; Hässelby: Evanni 1986; Kättsta: Jonsson 2003) —Distribution of cattle, pig and sheep/goat at Viking
Period and Early Medieval sites in the lake Mälaren region.
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ekonomiskt fokus där djurhållningen anpassats
till de begränsade landområden invånarna nytt-
jat för sitt uppehälle med en intensiv djurhåll-
ning som följd, präglat av en hög andel svin och
nötkreatur. Särskilt i fördelningen mellan tam -
svin och får/get syns en tydlig skillnad mellan
landsbygd och stadsmiljö.

Denna uppdelning är särskilt tydlig i urbani -
seringens inledningsskede när man fortfarande
kan tala om invånarna i de tidiga orterna som
bönder eller staden som en förtätad landsbygd.
Självhushållningen var fortfarande en i stor ut -
sträckning privat angelägenhet. I urbaniseringens
inledande skede uppgår andelen svin till mel lan
40 och 50 %. Detta mönster återfinns i Birka
såväl som i Visby och Hedeby (Sigvallius 1988, s.
42; Wigh 2001, s. 105). I takt med stadens be -
folkningstillväxt och bebyggelsens förtätning
ökar emellertid beroendet av omlandets över-
skott. Som ett komplement till den egna djur -
hållningen har särskilt nötkreatur förts in till de
tidigurbana miljöerna. Nötdjuren bidrog inte
enbart till köttkonsumtionen, utan var också en
viktig källa för råmaterial till benhantverk, nå -
got som kan beläggas i de flesta tidigmedeltida
miljöer. I de senare hög- och senmedeltida ske-
dena ses ett närmande till landsbygdens artför -
delningar som en konsekvens av det ökade in -
flödet av animalieprodukter med högre andelar
nötkreatur och får/get (Vretemark 1987, s. 9f).

Fisk och fågel
Fiskarnas artsammansättning speglar ett lokalt
fiske i Täljes omedelbara närhet. Gäddan tycks
ha haft stor betydelse och förmodligen har fisket
främst bedrivits i de förgrenade fjärdsystemen
kring orten, både på Mälarsidan och på Saltsjö -
sidan. Intressant att notera är den låga andelen
av utpräglade salt- och bräckvattensfiskar som i
materialet representeras av en ensam kota av
torsk. Dess storlek antyder ett lokalt utskärs-
fiske, sannolikt i den närbelägna södra skärgår-
den.

Artsammansättningen överensstämmer med
dem i Birka och Sigtuna, där lokalt fångad fisk
utgör majoriteten av materialet. I Birka saknas
torsk helt och sill förekommer ytterst margin-
ellt: den utgör mindre än 2% av fiskbensmateri-
alet (Ericson et al. 1988, s. 87). I kvarteret Träd -

gårdsmästaren i Sigtuna utgör Östersjöfiskarna
torsk och sill mellan 5 och 10% av det totala
materialet. Atlanttorsk dyker här först upp i fas
7a-8, ca 1125–1200 (Hårding 1992, s. 27). I
Sträng näs dyker enstaka ben av torsk upp först i
fas I, daterad till 1200–1300-talen. I Västerås
förekommer sill från 1200-talets början och
torsk uppträder i lager daterade till 1200-talets
senare del (Sten 1989, s. 15; Sten & Vretemark
1996, s. 2).

Sammantaget visar detta att fisket vid de ti -
diga centralorterna i Mälarområdet främst be -
drevs lokalt i orternas omedelbara närhet. Lång -
väga handel med fisk blir mer utbredd i området
först under 11/1200-talen.

Fågelbenen från Tälje innehåller ett bety dan -
de inslag av vild sjöfågel. Främst rör det sig om
andfåglar som skrak och svärta. Vissa av arterna
hör hemma i ytterskärgården, såsom svärta och
ejder, medan skraken har sina biotoper i både
innerskärgårdens och Mälarens fjärdsystem. Trots
de fåtaliga fågelbenen och materialets storlek
uppvisar sammansättningen klara likheter med
fynden från Sigtuna och Birka. I Birka varierar
inslaget av sjöfågel i 900-talets lager mellan 88%
i de äldsta skikten och 66% i de yngsta. De med
Tälje samtida lagren från kvarteret Trädgårds -
mästaren i Sigtuna uppvisar en likartad fördel-
ning med ca 85% sjöfågel (Ericson et al. 1988, s.
86; Hårding 1992, s. 23). I dessa båda fall har
man tolkat den anmärkningsvärt stora mängden
sjöfågelben som spår av storskalig och välorgani -
serad fågeljakt ute i skärgården. Av köns- och
åldersfördelningen att döma tycks jakten ha be -
drivits under våren och försommaren i samband
med vårsträckningen och häckningen. Sannolikt
nyttjade skärgårdsborna stora luftnät spända
mellan skär och fjärdar vid jakten såsom belagt
från senare tider (Ericson 1987, s. 447; Jonsson
1989, s. 56).

Det tydliga inslaget av sjöfågel i det tidig -
medeltida Tälje visar att ortsborna sannolikt
varit inblandade i denna organiserade sjöfågels-
jakt. Benfragmentens anatomiska fördelning vi -
sar att man fört med sig hela fåglar till orten
såväl som till Birka och Sigtuna längre in i Mä -
laren. Sannolikt har en stor del av sjöfågeln som
påträffas i de samtida lagren i Sigtuna förts in i
Mälaren via Täljepassagen. Den stora mängden
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sjöfågel är intressant och visar att de utgjorde ett
viktigt komplement i konsumtionen. Frågan är
om det enbart var köttet som var eftertraktat.
Sannolikt var efterfrågan på dun och fjädrar en
viktig orsak till den storskaliga jakten. Kanske
ser vi i benmaterialet det enda spåret av en efter-
frågan på dun och fjädrar som handelsvara i de
tre tidigurbana orterna i mälarområdet under
vikingatiden och tidiga medeltiden. Detta har
annars inte kunnat spåras i det arkeologiska
materialet.

De tidigmedeltida benfynden från Strängnäs
och Västerås uppvisar ett helt annat mönster
med jämförelsevis små andelar fågelben. De ut -
görs främst av tamfågel i form av tamhöns och
tamgås (Sten 1989, s. 3; Sten & Vretemark 1996,
s. 2). Sannolikt var det geografiska läget längre in
i Mälaren en bidragande orsak till frånvaron av
rent marina arter knutna till den yttre skärgår -
den, såsom ejder och svärta. Från 1100–talslagren
i Västerås finns dock ett ensamt ben av småskrak
som indikerar att viss jakt på sjöfågel bedrivits i
Mälaren (Sten & Vretemark 1996, s. 19).

Jaktvilt
Jakt på vilda däggdjur har spelat en underord-
nad roll. Egentligen är det endast ett fragment
vardera av skogshare och rådjur som påvisar att
jakt förekommit. Inslaget av vilt brukar dock
vara ringa i vikingatida och tidigmedeltida ben-
material i Syd- och Mellansverige. Vanligen är
det mindre än 1% av det totala antalet art -
bestämda fragment (Vretemark 1997, s. 147).

Benen av björn och ekorre är falanger och
därmed säkerligen spår av pälsar, då just dessa
små ben vanligen sitter kvar i råpälsarna. Möjli-
gen är även benet från skogshare ett spår av päls -
hantering.

I Birka är inslaget av ben som kan kopplas
till pälshantering stort. Här dominerar ekorre
följt av räv och mård (Wigh 2001, s. 123). Ett
liknande mönster finns i Sigtuna. Också här var
ekorre ett betydelsefullt pälsdjur (Jonsson 1989,
s. 56). Att döma av den stora mängden extrem-
itetsben från pälsdjur utgör dessa orter successi-
va centra för handel med päls i Mälarområdet.

Möjligen är benen av ekorre och björn i Tälje
spår av råpälsar som kommit dit från Sigtuna,
kanske för vidare transport mot Götalandska -

pen eller vidare ut på Östersjön. I de samtida
materialen från Strängnäs och Västerås finns en -
staka ben som kan betecknas som spår av pälsar.
Extremitetsben av räv förekommer i Strängnäs i
lager daterade till 10/1100-talen, medan ben av
räv från Västerås dateras till 1200-talet (Sten
1989, s. 3; Sten & Vretemark 1996, s. 18). I det
senare fallet är det fragment från bålen som
kanske bör ses som spår av styckning på platsen
snarare än hantering av färdiga pälsar.

Slutsatser
Benen av tamdjur från Tälje ger en bild av en
miljö med en permanent bosättning vars kon-
sumtion i grunden baserats på egen djurhåll-
ning. Speciellt nötkreatur och svin har varit vik-
tiga medan får/get haft marginell betydelse. I
denna fördelning ser vi en djurhållning formad
efter förutsättningarna i den fysiska miljön och
ett ekonomiskt fokus på icke-agrara aktiviteter.
Kosthållningen uppvisar slående likheter med
det samtida Västerås och det tidigurbana Sigtu-
na och pekar mot en likartad ekonomisk miljö
och livsstil hos invånarna.

Vad täljeborna såg när de blickade ut över
bebyggelsen är svårt att uttala sig om. Spår av
hus påträffades vid de arkeologiska undersök -
ningarna, men bebyggelsens täthet, struktur och
omfattning är svåra att få en uppfattning om.
Den med Sigtuna likartade anpassningen av
djurhållningen talar dock för en liknande fysisk
miljö på platsen.

Man kan föreställa sig att det första resande
mötte på väg längs med dragfåran mot Mälaren
var den lilla gråstenskyrkan, möjligen i sitt ur -
sprung tillägnad sjöfararnas skyddshelgon Sankt
Olof, och bakom kyrkan där dragfåran korsas av
Göta landsväg en småskalig bebyggelse befolkad
av köpmän, båtbyggare, sjöfarare och deras fa -
miljer.

En tydlig ekonomisk skillnad mellan Tälje
och de mer betydande orterna inne i Mälaren
kan dock skönjas i det osteologiska och arkeolo-
giska materialet. Medan Sigtuna och föregånga -
ren Birka var produktionsmiljöer med tydliga
spår av hantverk i metall såväl som ben och horn
uppvisar Tälje mycket få spår av egen varupro-
duktion. Smidesspår i form av slagg är sällsynta i
de äldsta skikten. I det osteologiska materialet är
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hornfragment helt frånvarande. Ett enstaka frag-
ment av kanonben av nötkreatur med avsågad
ledände måste ses som ett ytterst marginellt spår
av benhantverk, sannolikt för husbehov. Av ma -
terialet att döma var platsen ingen uppenbar
hantverksort med egen produktion av handels -
varor. Orten har sannolikt redan omkring år 1100
främst fungerat som en nod och omlastningsplats
i varudistributionen mellan Östersjön, Mälaren
och landsvägen som förbinder Mä arområdet med
Götalandskapen. Samma funktion har varit ut -
märkande för Södertälje in i modern tid.

Tack till Kjell Nordeman, Eskilstuna, för intressanta
upplysningar angående den arkeologiska undersök -
ningen, samt Mary Anne Murray, UCL, för värdefulla
synpunkter. Den osteologiska analysen har möj lig -
gjorts genom medel från Berit Wallenbergs stiftelse.
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Summary

Tälje, location of the modern town of Södertäl-
je, is first mentioned in the year 1070 by the
German historian and geographer Adam of Bre-
men. Little is known, however, about the town’s
early history and its economic character during
the earliest phases of occupation. The archaeo-
logical material is, as yet, scarce.

The bone assemblage investigated in this
paper was recovered during a small-scale excava-
tion in central Södertälje and dates from c. 1050–
1150. It consists of about 15 kilograms of animal
bones or 1387 identified fragments. Domestic
animals dominate the assemblage. Cattle, pig
and sheep/goat constitute 93.5%, calculated by
the number of fragments.

Cattle are the most common domestic ani-
mal. Judging by the state of fusion of epiphyses
the cattle were primarily slaughtered late in life.
About 70% of the population reached an age of
at least three years while 30% of the stock
reached an age of at least four. A few bones of
newly born calves suggests a breeding popula-
tion present at the site.

Pigs are the second-most common domestic
animal. Epiphyseal data indicate that 20% were
slaughtered within their first year and 60% be -
fore they reached an age of 2.5 years. Boars do -
minate the material. As they achieve greater
weight, boars were more commonly kept for fat-
tening while sows were slaughtered already dur-
ing their first year. The fully grown sows in the
assemblage probably constitute surplus breed-
ing stock. The same sex ratio among pigs can be
seen at other coeval sites, both urban and rural. 

The age and sex distribution among the pigs im -
plies a breeding population present at the site.

Sheep and goat played a minor role in the
site’s economy. The group comprises about 12%
or 121 fragments of the domestic material. The
low frequency makes it impossible get a clear
picture of slaughtering strategies and sex ratio.

Wild mammals played a minor role in the
meat supply at Tälje. Only one fragment each of
roe deer and mountain hare can be considered as
traces of consumption of wild prey, while pha-
langes of brown bear and squirrel represent furs
brought to the site already prepared, likely as
merchandise.

Fish was an important part of the diet.
Species from fresh and brackish water dominate,
especially pike and various cyprinids, indicating
fishing in the vicinity.

The bird bones shows that wild birds were an
important resource. Most of the avian material
consists of various taxa of wild ducks. Mer-
ganser and velvet scooter dominate. A similar
pattern can be seen in other assemblages from
the Lake Mälaren area, such as the urban sites
Birka and Sigtuna. This may be an indirect trace
of a systematic hunt for seabirds in order to col-
lect feathers and down for trade.

When comparing the composition of ani-
mals to other contemporary materials in the
region, the material from Tälje presents a pat-
tern most similar to the coeval urban sites of
Sigtuna and Västerås, thus implying a similar
economic environment already in Tälje’s earliest
phases of occupation.
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