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Lokalen Kohagen ligger vid det som på vikinga-
tiden var ålandssocknen Saltviks sydöstra kust.
Den grävdes ut 1955, 1958–60 och 1962 under led-
ning av Matts Dreijer (fig. 1–2). Lokalen ligger
inte vid öppen havskust utan nära ett sund som
under vikingatiden skiljde Saltvik från grannön
Sund. Lämningar efter sju hus hittades, med hus-
längder på upp till 20 meter, och dateringarna
ligger främst inom vikingatiden med betoning
på 900/1000-talen (Dreijer & Dreijer 1955; 1958;
1960; 1961; 1962; Gustavsson 2007; Storå et al.
2012, s. 3). Gården torde ha hyst en elitfamilj med
stort inflytande i regionen. Därtill erbjuder lo-
kalen en mindre vanlig inblick i vikingatida livs-
föring och gårdsekonomi i skärgårdsmiljö, inte
minst med tanke på det omfattande och välbeva-
rade obrända djurbensmaterialet (Storå et al.
2012).

Min ursprungliga tanke var att detaljstudera
fiskbenen och fisket, då man kan anta att detta
bör ha varit en särdeles viktig del av näringen och
livsföringen i en miljö karaktäriserad av öar, skär
och vatten. Fiskben kan bidra till förståelse av
kosthållningen, men de kan också svara på frågor
om när på året man fiskade i vilka slags miljöer.
Sälben från Kohagen och andra samtida åländska
lokaler (fig. 1) har tidigare studerats av andra fors-
kare som visat att jakt på främst grönlandssäl och
gråsäl förekommit i varierande omfattning, med
upp till 23% förekomst i benmaterialen (Larsson
2000; Gustavsson 2004; 2007; Storå & Lõugas
2005). Havsfångsten tycks alltså ha varit viktig,
och det verkade därför rimligt att anta att även
fiske bedrivits i liknande miljöer samt att fiskben
skulle vara framträdande i materialet. Det bör
också nämnas att det i benmaterialet finns ett
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Fig. 1. Undersökta
boplatser (pilar) och
gravfält (punkter) från
den yngre järnåldern
på Åland samt
medeltida kyrkor på
fasta Åland (kors).
Strandlinjen följer 5 m
över dagens nivå. Kar-
ta av Rudolf Gustavs-
son. —Late Iron Age
investigated settle-
ments (arrows) and
cemeteries (black
dots) on the Åland
Islands and Medieval
churches on the main
island (crosses). The
shoreline follows 5 m
above current sea
level.

Fig. 2. Schaktplan över lokalen Kohagen efter
Storå et al. 2012. —Site plan of Kohagen.
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stort antal fågelben (fig. 3) av främst sjöfåglar,
vilka har studerats av Josefina Kennebjörk (2011
samt pågående).

Snart insåg jag det inte finns fiskben i den
väntade omfattningen från Kohagen (fig. 3). Får/
get och då främst får verkade vara mest framträ-
dande. Jag tog mig därför även an lokalens får-
ben, för att sedan kunna jämföra fisket med
fårhållningen och diskutera betydelsen av dessa
två näringar.

Vid utgrävningarna av lokalen för dryga halv-
seklet sedan grävde man ut schakten i 2- respek-
tive 4-metersrutor. Varken grävmetoden eller stra-
tegin är uttalad i dokumentationen, som snarare
fokuserar på kronologisk och detaljerad beskriv-
ning av påträffade kontexter och fynd (dock ej
benfynden), med rikligt med planfoton, sektions-
ritningar och fyndbeskrivningar (Dreijer & Drei-
jer 1955; 1958; 1960; 1961; 1962). Bland de mån-

ga föremålsfynden kan nämnas 93 pärlor, fyra
arabiska silvermynt, spännen, rembeslag, keramik,
malsten, fragment av ett bronskärl och en tors-
hammarring. Beskrivningarna av benfynden be-
gränsas dock till slutkommentarer såsom att det
i hus 5 även hittades »…en stor mängd obrända
ben av djur, fåglar och fiskar» (Dreijer 1958).
Benfynden är registrerade och sorterade per gräv-
ruta, men ej lagerkontext. Ett problem är att upp-
gifter om sållning och eventuell flotering saknas
i dokumentationen, vilket starkt kan påverka
fördelningen av framför allt fiskarter. Benfynden
är dock tydligt koncentrerade till grävenheten
West of House 5 (fig. 2). Även House 5 är rikt på ben-
fynd, i synnerhet sydvästra delen (Lindblad 2011).
En jämförelsemellan lokalens representeradedägg-
djursarter samt bengrupperna fisk och fågel ses i
fig. 3 (för mer data kring arterna utöver får/get
och fisk, se Storå et al. 2012 m. ref.).
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Fig. 3. Fördelningen av lokalens artbestämda däggdjur, samt bengrupperna fisk och fågel, utifrån antal frag-
ment. —The distribution of mammal species, and the bone groups fish and birds, in number of fragments.
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Fig. 4. Representerade fiskarter utifrån antal fragment. —Represented fish species in number of fragments.

Fig. 5. Anatomisk representation för fiskbenen i antal fragment (för detaljerade data, se Lindblad 2011).
—Anatomical representation for the fish bones in number of fragments.
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Metoder
De metoder som jag använt är främst artbestäm-
ning och kvantifiering. För att kunna diskutera
åldersfördelning och slaktålder hos får/get har
jag även tittat på epifysernas sammanväxning.
Därtill har en del osteometri tillkommit, där jag
har mätt ben och beräknat mankhöjder för att
kunna diskutera vilken relation fårpopulationen
på lokalen har till andra i Östersjöregionen.

Resultat av fiskbensanalysen
Bland de representerade fiskarterna finns ensta-
ka gös (Sander lucioperca), sik (Coregonus), mört
(Rutilus rutilus) och någon annan karpfisk (Cy-
prinidae). Betydligt vanligare är abborren (Perca
fluviatilis) som är allmän i materialet. Men gäd-
dan (Esox lucius) dominerar helt (fig. 4–5). Såll-
ningen brukar ha ett visst inflytande på artsam-
mansättningen: grövre såll ger en högre andel
gädda medan finare såll ger en högre andel mind-
re fiskar som abborre och karpfisk (Tourunen

2008, s. 124). Uppgifter om sållningsmetoderna
vid utgrävningarna saknas som sagt. Mindre fisk-
arter och kanske också fisk generellt kan därmed
vara underrepresenterade, men med hänsyn till
gäddans och abborrens dominans verkar det ändå
rimligt att de var vanligast på menyn. Fiskbenen
har jag inte mätt, men vid jämförelser med refe-
rensmaterial vid Osteoarkeologiska forsknings-
laboratoriet i Stockholm fann jag att gäddorna
från Kohagen var ganska små, d.v.s. unga, när de
fiskades.

Intressant är avsaknaden av den kanske van-
ligaste arten bland östersjöfiskarna – strömming-
en (Clupea harengus). När denna art saknas kan
det bero på bevaring och/eller grävmetod, då
strömmingen har mindre och mer förgängliga
ben än andra matfiskar. Det är dock troligt att
strömming aldrig har funnits på lokalen i någon
betydande utsträckning eftersom det inte heller
finns ett enda fragment av större arter som delar
livsmiljö med strömmingen, framför allt torsken
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Fig. 6. Anatomisk representation för får/get i antal fragment (för detaljerade data, se Lindblad 2011). —
Anatomical representation for the sheep/goat bones in number of fragments.
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(Gadus morhua) som liksom strömmingen förknip-
pas med fiske på djupt öppet vatten i Östersjöre-
gionen.

Resultat av fårbensanalysen
De flesta benfragmenten inom denna kategori är
bestämda till får/get, men 171 har jag kunnat
artbestämma mer precist (fig. 6). Av dessa är över
80% från får (Ovis aries) och knappt 20% från get
(Capra hircus). Får var således betydligt vanligare
än getter. Notera att det också finns mycket djur-
ben från Kohagen som inte har kunnat bestäm-
mas till art, där den dominerande kategorin är
»mellanstort däggdjur» (fig. 7). Det innebär här
får/get, svin, säl, rådjur eller hund. Med hänsyn
till fördelningen av de artbestämda benen är det
troligt att större delen av »mellanstort däggdjur»
också är får/get. Fastän kategorin får/get är den
största i benmaterialet kan den alltså ändå vara
starkt underrepresenterad i statistiken.

Åldersbestämning har jag gjort genom analys

av epifyssammanväxning på benfragmenten, och
tab. 1 har sammanställts med troliga slaktåldrar.
I två kategorier finns ett numerärt spann avseende
antalet åldersbestämningar. Det beror på att jag
tolkat en del fragment som möjliga delar av ett och
samma benelement. Tabellen kan alltså läsas mer
eller mindre generöst. Klart är att det är få unga
lamm, men även få individer som är äldre än 3,5 år.
Det stora flertalet får/getter har alltså slaktats när
de har varit fullvuxna men ännu unga.

Resultaten av den osteometriska analysen vi-
sar att fåren i Saltvik var tämligen små, med en
medelmankhöjd på ca 56–60 cm för adulta indi-
vider (tab. 2, vari sju individer inte har nått full
kroppsstorlek). Få av Kohagens fårben är använd-
bara för osteometrisk analys, och för att få mer
representativa resultat har jag kompletterat med
några mätbara ben från lokalen Eneborg, som
också ligger i Saltvik och är ungefär samtida med
Kohagen. Fåren från båda gårdarna kan betrak-
tas som ingående i samma population.
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Fig. 7. Benfragment från däggdjur som ej är bestämda till art. —Bone fragments from mammals not determined
to species.
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Gårdens ekonomi
Fisket verkar ha spelat en viss roll för gården,
men kanske inte i den omfattning som man vän-
tar sig i en skärgårdsmiljö. Bevarandegraden bör
dock tas i beaktning då fiskben generellt bevaras
sämre än ben från däggdjur. Avsaknaden av ström-
ming kan vara kopplad till både bevaring och
sållning, men knappast avsaknaden av torsk med
dess relativt robusta ben. Att man skulle ha gall-
rat fångsten så att strömmingen kom med hem
men inte andra arter är osannolikt. Eftersom
fisken nästan uteslutande består av unga gäddor
och abborre tycks man främst ha fiskat nära strän-
derna i innerskärgården. Dessa arter förknippas
med grunt vatten, gärna med vegetation såsom
vass (Nilsson & Smedman 1994, s. 44 ff). Stora
gäddor kan leva på djupt vatten och följa ström-
mingsstim, men strömming och torsk saknas ju,
och de många gäddorna i benmaterialet är tämli-
gen små.

Detta liknar fisket vid det närbelägna Åbo
under medeltiden, som var småskaligt och sna-

rast bedrevs för att täcka det enskilda hushållets
behov, som variation och komplement till vikti-
gare animala näringar (Tourunen 2008, s. 124).
Det är närmast så jag också föreställer mig fisket
på Kohagen-gården. I det samtida Birka utgjor-
des förmodligen ca 30% av fisken av strömming,
och det finns även torsk i birkamaterialet (Wigh
2001, s. 133 f). Nämnas kan också att Kohagens
fördelning bland fiskarterna återkommer vid det
närbelägna Finby på grannön Sund (Larsson
2000).

Det är möjligt att åländsk torsk och ström-
ming exporterades och finns i andra lokalers ma-
terial. Den fullständiga avsaknaden av dessa arter
i Kohagen-materalet är annars förvånande och
oväntad, liksom att man inte alls skulle ha fiskat
ute till havs. Även om torsk och strömming skulle
ha fiskats för export kvarstår frågan varför man
inte åt dem lokalt. Fiskbenen är i antal nästan
lika många som sälbenen (fig. 3), men med hän-
syn till skillnaderna i kroppsstorlek mellan fisk
och säl representerar fiskbenen mycket mindre
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Species Withers Calculated on
height (cm) bone element

Sheep 57,8 Astragalus
Sheep 55,5 Astragalus
Sheep 56,0 Astragalus
Sheep 63,0 Astragalus
Sheep 62,8 Astragalus
Sheep 58,6 Calcaneus
Sheep 63,5 Metatarsal
Sheep 52.1 Calcaneus
Sheep 49,8 Radius
Sheep 60,1 Astragalus
Sheep 58,1 Astragalus
Sheep 59,8 Metacarpal
Sheep/goat 56.5 Astragalus
Sheep/goat 50,4 Calcaneus
Sheep/goat 57,9 Calcaneus
Sheep/goat 61,5 Calcaneus
Sheep/goat 54,7 Calcaneus
Sheep/goat 61,7 Astragalus
Sheep/goat 46,4 Astragalus

Slaktålder Antal

<8 mån 1
<1 år 8
Ca 1 år 1
>1 år 53
>1,5 år 50–62
1,5–2,5 år 1
>2,5 år 16
<3,5 år 53–72
2,5–3,5 år 2
>3,5 år 15

Tab 1. Ålder vid slakt för får/get. —Age at slaughter
for sheep/goat.

Tab. 2. Mankhöjder för får samt får/get (beräknings-
formler efter Teichert 1975). —Withers height of
sheep and sheep/goat.
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mat. Notera också att den förmodade elitmiljön i
Kohagen har jämförelsevis få sälben för att vara
en åländsk vikingatida lokal (Storå et al. 2012, s.
6). Kanske var kött från landlevande djur status -
kost i jämförelse med marin föda i denna skär -
gårdsmiljö.

I kontrast till fisket var alltså fårhållningen av
största betydelse. Som betesdjur skapar och gillar
fåret ett öppet och kargt landskap (Vretemark
1997, s. 69), och särskilt på en liten yta som Salt -
vik bör fårhållningen därmed också ha påverkat
omgivningens karaktär och utseende. I ålders-
fördelningen för får/get vill jag mena att vi ser en
medveten utslaktning. Man valde ut får för slakt
på deras andra eller tredje levnadshöst. Urvalet
gjordes förmodligen med en uppfattning om vil-
ka djur som ger mest kött, men också bäst kött-
kvalitet, d.v.s. är så unga som möjligt.

Fåren var små med en medelmankhöjd på ca
56–60 cm för vuxna individer, vilket också är fal-
let för vikingatida får från Jomala på Åland samt
i norra Uppland, Gästrikland och sydvästra Fin-
land (Vretemark 1991, s. 82; Gustavsson 2003, s.
50; Tourunen 2008, s. 263). Med hänsyn till
geografin samt mankhöjden är det alltså troligt
att Saltvik-fåren har närmast koppling till popu-
lationerna i dessa områden. I jämförelse var fåren
i Birka något större med en medelmankhöjd på
62–63 cm, och en del baggar på hela 73 cm (Wigh
2001, s 96). Får av Birka-storlek finner vi även i bl.a.
Sigtuna, Fornsigtuna, Pollista, Granby-Hyp pinge
och Eketorp II (Boessneck 1979, s. 106; Vrete -
mark 1991, s. 82).

I det svenska materialet tycks fåren i landets
sydliga och västra delar samt Mälarområdet ge -
nerellt ha varit ca 5 cm högre i mankhöjd än sam -
tida får i norra Uppland och norrut, samt Fin-
land. Detta behöver inte bero på att det är fråga
om olika raser, utan kan ha en koppling till läng-
den på betessäsongen (Vretemark 1994, s. 60).
Kortare betessäsong bör ha gynnat mindre får i
nordliga populationer då dessa rimligen hade lät -
tare att hinna få sina behov tillgodosedda av se -
ende näringsmängden. Mindre får kan också ha
haft lättare att klara ransoneringen av det spar -
samma vinterfodret under en längre vintersäsong.
Bland Kohagen-fåren finns tre individer som har
en mankhöjd på ca 63 cm (tab. 2). Åländs  ka vi -
kingatida får med en mankhöjd över 60 cm är

sällsynta, och möjligtvis har denna elitmiljö ändå
fått in enstaka får från den större sydliga popula-
tionen, förslagsvis från Mälardalen. Alternativt
är det helt enkelt en handfull stora baggar vi ser,
medan de större baggarna i Birkamateria let är ca
10 cm större än så.

Åldersfördelningen visar på en fårflock mesta -
dels bestående av ungdjur. Fårhållningens huvud-
sakliga syfte bör därmed ha varit att producera
kött snarare än ull och mjölkprodukter, eftersom
det annars borde finnas fler adulta individer
äldre än tre år. Vidare visar åldersfördelningen på
ett mönster med fler ungdjur än vad individerna
äldre än 3 år kunde lamma. Antingen har gården
fått in unga slaktdjur utifrån, eller så har många
individer inom kategorin »yngre än 2,5–3,5 år»
förslagsvis fött sina första lamm på våren och
sedan slaktats på hösten. Det skulle därmed inte
bara vara adult-kategorin som lammade, vilket
är fullt möjligt. En tänkbar strategi skulle då
kunna ha varit att man väntade med att slakta
många individer till deras andra eller tredje lev-
nadshöst för att de då kunde ullklippas en eller
två gånger, samt att tackorna kan ha hunnit lam-
ma och ge mjölk en säsong. En alternativ förklar-
ing till att fåren slaktades senare än under första
levnadsåret är att tackorna möjligen mjölkades
under perioden då lammen diade. Dessa fick då
desto mindre näring. I kombination med even -
tuellt magert bete och relativt liten areal skulle
detta ha kunnat orsaka att årslammen fick lång -
sammare tillväxt, och helt enkelt inte var slakt-
mogna på ett ekonomiskt gynnsamt sätt vid förs-
ta hösten (jfr Vretemark 1994, s. 61 f).

Den omfattande fårhållningen bör ha satt sin
prägel på folks livsföring. Köttprodukter och får -
skinn var förmodligen gårdens viktigaste anima -
la produkter. Kanske prioriterade man köttpro -
duktionen därför att omfattande produktion och
konsumtion av kött kan ha haft en status sym -
bolisk betydelse (jfr Isaksson 2000; Holm quist
2012, s. 24). Det är också tänkbart att kött från
yngre djur ansågs vara mer prestigefylld föda. Jag
menar att resultaten av fiskbensanalysen ytter -
ligare bekräftar köttkonsumtionens betydelse på
gården. Kanske var de symboliska associationer-
na kring fisk kontra kött såsom föda viktigare än
den ekonomiska rationaliteten på en elitgård i
skärgårdsmiljö.
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Slutord
Det är förvånande att man inte fiskade mer eller
bredare i denna skärgårdsmiljö, och att fisket för-
modligen endast bedrevs i gårdens närhet i stäl-
let för i de miljöer man besökte under säljakten. I
kontrast var fårhållningen snarast av avgörande
betydelse. Framöver vore det intressant att stude-
ra mera ingående hur åldersfördelningen för får/
get såg ut på mindre vikingatida gårdar runt om
på Åland med omnejd. Är det färre ungdjur där i
förhållande till adulta kan det diskuteras om en
del av de unga fåren gick till de större gårdarna,
och i så fall varför.

Stort tack till Jan Storå vid Osteoarkeologis ka forsk-
ningslaboratoriet i Stockholm för många intressanta dis-
kussioner under studiens gång, för handledning i ana -
lysarbetet, och för viktiga bi drag till tolkningarna. Tack
också till Disa Wi berg vid Historiska museet i Stock-
holm för värde fulla synpunkter.
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Summary

Kohagen in Saltvik parish on the main isle of
Åland was the site of a major farmstead or manor
in the Viking Period. The extensive material of
unburned animal bones from the site offers an
opportunity to study this little-known era in the
Åland Islands from a zooarchaeological perspec-
tive, as well as Viking Period farm life and econ-
omy in an archipelago environment. Previously
studied seal bones from the site indicate that
marine hunting was important, and I assumed
that fishing would have been of similar impor-
tance, and practiced in similar environments.

Early in the study I found that the most-re-
presented species in the bone material is sheep,
and so I looked at both the fish bones and the
sheep bones in order to compare the fishing to
the sheep rearing. I concluded that fishing was of 

lesser but not insignificant importance, and the
represented species reflect fishing close to shore
and reed beds rather than open-sea fishing. The
fishing was thus not done the same environments
as the seal hunting. In contrast, the sheep rearing
was of primary importance to the people of the
manor, presumably for meat production rather
than for wool and dairy products. Most of the
sheep were slaughtered as young adults. The age
distribution indicates a conscious breeding strat-
egy, or that the manor received young sheep from
without. I also argue that the sheep population in
Saltvik likely was closest connected to popula-
tions in northern Uppland, Gästrikland and
south-west Finland, judging from their height at
the withers.
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