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VÄLKOMMEN TILL
JÄRNÅLDERSLÅDAN
Innan lådan skickas tillbaka till AV-Centralen i Hässleholm ber vi dig
kontrollera att alla föremål finns på sina platser. Om något har gått sönder, tag
kontakt med AV-Centralen eller Regionmuseet så att vi kan laga eller byta ut
det.
Naturligtvis får ni känna på och använda föremålen, och prova kläderna.

3

FÖLJ MED TILL
JÄRNÅLDERN
FÖRDJUPNING FÖR LÄRARE

Järnåldern
Tiden från 500 f.Kr till 1050 e.Kr kallas järnåldern. Vid denna tid började
människorna som bodde i Norden att använda allt mer järn för att tillverka
redskap och föremål.
Järnåldern sträcker sig över en lång tid och delas in i mindre perioder:
Äldre järnålder 500 f. Kr – 400 e.Kr
Förromersk järnålder 500 f. Kr – 0 f. Kr
Romersk järnålder 0 f.kr – 400 e.Kr
Yngre järnålder 400 e. Kr – 1050 e. Kr
Folkvandringstid 400 –500 e. Kr
Vendeltid 550 – 850 e. Kr
Vikingatid 850 –1050 e.Kr
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Hur såg landskapet ut?
Det var kallare och fuktigare under järnåldern än vad det är
idag, därför såg landskapet också lite annorlunda ut. Förändrat
klimat tillsammans med jordbruket gjorde att bokskogen blev
vanligare. Gran fanns också, men endast ner till Småland.
Myrar och mossar fanns det gott om på grund av det fuktiga
och regniga klimatet.
Man flyttade gårdarna efter ett par generationer, när jorden var
urlakad. Med gödsel på åkrarna kunde man använda dem
längre och bo kvar på samma plats en längre tid. Bebyggelsen
som fanns låg utspridd, men från 200-talet e.Kr. kan man se att
mindre byar bildas och det går allt längre tid mellan gårdsförflyttningarna. De riktigt stora byarna dyker inte upp förrän i
slutet av järnåldern då man också började man använda större
och tidigare orörda marker.

Hur bodde man?
Under järnåldern byggdes långhus som rymde både människor
och djur. I Skåne och Danmark var husets stomme byggt av
glest placerade trästolpar, som takets tyngd vilade på. Mellan
de bärande stolparna fanns väggstolpar. Mellan stolparna
flätade man grenar som lerklinades. Husen kunde utformas och
byggas på en rad olika sätt i trä, sten eller jord. Förutom
boningshuset fanns mindre hus på gården som kunde innehålla
verkstäder och vävstugor. Senare under järnåldern flyttade
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vissa delar av långhuset ut i mindre byggnader som fähus och
förråd.
Eldstaden, härden, fanns mitt i huset och gav värme, ljus och
användes till matlagning.
Det är svårt att veta hur inredningen i ett järnåldershus såg ut.
Utmed väggarna fanns väggfasta bänkar och på golvet fanns
kanske stolar och bord. Vävtyngder som fallit till golvet vid
bränder kan berätta var vävstolen en gång har stått. Man vet
inte så mycket om hur färger användes. De möbler som finns
bevarade är nästan alla färglösa, några få har spår av färg.
Livet och djuren på gården
Det var vanligt att man sysslade med både jordbruk och
boskapsskötsel. Arkeologer har hittat spår efter inhägnade
ängar och fägator. Nära byn fanns åkrar där man odlade korn,
men också vete, ärtor, bönor och lin. Plogen fanns inte vid
denna tid utan man använde årder, ett dragredskap som kunde
skära upp marken och luckra upp jorden med. Än idag kan
man se spår efter markanvändning med årder, bland annat
genom den skålade form åkern får och de jordvallar som
bildats när jord förts ut till kanterna. Vid utgrävningar kan
arkeologer ibland se hur ett årder lämnat märken i jorden, likt
repor. De går kors och tvärs över åkermarken.
I byns och husens närområden fanns också utmarken med
betesmark till djuren.
Djuren gav päls, skinn, mat och användes som dragdjur.
Grisar, kor och hästar var mindre under järnåldern. Man
började vid denna tid hålla fjäderfä och katt som husdjur.
Betesdjuren lät man gå i halvöppna hagmarker med träd som
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ek och björk, men det fanns också helt öppna betesmarker med
ljung och enbuskar. Man började under järnåldern att stalla
djuren, kanske för att få större kontroll av mjölkning och
gödsling. Foder kunde då fås genom lövtäckt där grenar och
kvistar samlades in, och gräs slogs med liar och torkades till
hö.

Hur var det att vara barn under järnåldern?
Barnen som levde under järnåldern fick säkerligen hjälpa till
med sysslorna på gården. Kanske hade de en bestämd uppgift
som att mata gårdens smådjur eller se efter småsyskon. Säkert
fanns det tid för lek när sysslorna var utförda. Kanske har man
haft dragkamp, lekt kurragömma eller klättrat i träd?
Arkeologer kan i gravar från järnåldern se att många barn dog
när de var små, kanske av olyckor eller sjukdomar. Gravgåvor
visar att barnen var viktiga och saknades när de dog. De kunde
få med sig smycken och föremål, likadana som man hittar i
vuxnas gravar. Kanske betyder det att barn tidigt ansågs som
vuxna, men de kunde också få med sig leksaker i graven som
bjällror, dockor och figurer av ben.

Vilken mat åt man?
Många växter som vi idag tycker är ogräs åts på järnåldern.
Man har hittat smultron, slånbärskärnor, lök och andra
delikatesser som kunde användas till matlagning.
Av spannmålen som växte på åkrarna kring husen kunde man
göra bröd och gröt. Sädeskornen maldes i en handkvarn till
mjöl till mat och bak. Mjöl och gryn kunde blandas med blod
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och fett från djur till grötliknande och ojästa grynröror. Vid
speciella tillfällen kunde man också äta smör och ost.
Det är svårt att veta hur vanligt det var att använda salt under
järnåldern. Kanske var det en krydda som kom med
handelsmännen, eller så fick man torka ut havsvatten för att få
salt. Troligtvis var det svårt att få tag på och användes
sparsamt.
För att laga maten använde man härdar och kokgropar. En
kokgrop fungerar som ugn, där man placerar ett matpaket
insvept i fuktigt näver mellan heta stenar i en grop i marken,
och täcker över allt med jord för att få det lufttätt och stänga in
värmen. Under yngre järnåldern försvinner kokgropar och
ersätts av järnkittlar, stekpannor och grytor.

Hantverk
Att tillverka garn, tyger och kläder var tidkrävande arbetsuppgifter. Materialet skulle samlas in och bearbetas. Under
järnåldern användes ull, lin och hampa till tyg. Det finns inte
många hela klädesplagg bevarade, men vi kan få en bild av hur
de såg ut och användes från avbildningar på stenar och genom
de mosslik man har hittat. I gravar har arkeologer funnit rester
av fina importerade tyger.
Fina lerkärl tillverkades säkert av någon person som var
särskilt skicklig på det. Drejskivan fanns inte under järnåldern,
utan man ringlade upp leran och formade den till kärl. Sidorna
kunde krukmakaren släta ut med sina blöta händer. Kärlen
gjordes i olika former, storlekar och mönster.
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Precis som idag bar man smycken när man ville vara fin.
Glaspärlor gjorda av glasmassa i olika färger var omtyckta.
Man kunde inte göra glas i Norden utan fick importera
glasmassan och smälta den i ugnar. När glasmassan var smält
kunde man forma pärlor i olika former och göra vackra
mönster i olika färger. Pärlor kunde också göras av lera som
lufttorkades och brändes i elden. En av de få pärlverkstäder
från järnåldern, som påträffats i Skandinavien, låg strax söder
om dagens Åhus.
Järn och smeden
Ett viktigt hantverk var smidet. Smeden kunde tillverka olika
föremål och redskap av järn som tålde mycket och gick att få
väldigt vasst. Nitar behövdes till båtbyggen, och yxor till att
hugga träd. Järnet var användbart till jordbruksredskap också,
till liar och skäror som användes vid skörden.
För att framställa järn användes myrmalm eller sjömalm.
Malmen smältes i skorstensformade ugnar varvat med träkol.
Järnet smälte sakta ner och lade sig som en klump i ugnen.
Järnklumpen hamrades ren, sedan var det bara att smida!

Handel och resor
Man kan se på olika föremål att människor under järnåldern
har haft kontakt och handel med andra områden och människor
från andra länder. Under den äldre delen av järnåldern dyker
vackra föremål som glaskärl och mynt upp i Skandinavien från
bland annat Romarriket.
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Under den yngre delen av järnåldern och vikingatiden kan
arkeologer se att man har haft långväga handel med andra
områden och bl.a bytt till sig vackra tyger, som siden från
Bysans. Speciella handelsplatser uppstod där människor från
olika platser möttes, Hedeby och Birka är väl de idag mest
kända, men det fanns fler liknande platser, bl.a strax utanför
Åhus, utmed Helgeå. Säkert byttes inte bara föremål utan även
tankar och idéer.
Det fanns också mindre lokala handelsplatser där man kunde
byta och handla med varor. Spår av dessa finns än idag genom
arkeologiska fynd och platsers namn . Orter med namn som
slutar på -köpinge har troligtvis varit tidigare handelsplatser.

Varför offrade man?
Kanske offrade man för att få kontakt med gudarna, och för att
få lycka och välgång. Under järnåldern lade man ner offer i
vattendrag och sjöar till gudarna. Dessa offerplatser och
offerlundar har säkerligen haft en särskild betydelse. Offer och
ritualer kan ha genomförts vid stora händelser som
begravningar. Man verkar också ha haft regelbundet återkommande kultfester och offerceremonier.
Värdefulla ting som guld – och silverföremål, vapen och
vardagsföremål som kärl med mat offrades. Det förekom till
och med haft häst- och människooffer! Arkeologer har hittat
människooffer i mossar. De offrade människorna har gått en
grym död till mötes, bland annat genom strypning.
Ute i landskapet kan man hitta resta stenar med inhuggna
runor. De äldsta är från 200-talet e.Kr. Under vikingatiden
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började man resa stenar som minne över de döda, men också
för att sprida ord och bild. Runornas alfabet kallas futhark efter
de sex första tecknen i runraden. I hela alfabetet finns det 16
tecken. Man har säker ristat in runor i andra material än sten,
men de har förmultnat och försvunnit för länge sedan. Det var
nog inte alla som kunde rista runor utan man fick vända sig till
särskilda personer. Stenarna berättar ofta om välbärgade
personer, troligtvis var det bara de som hade råd att anlita en
runristare. Runor tros ha haft en stor magisk kraft och använts
till trolldom.

Gravar
Hur man begravde sina döda varierar under järnålder, och
begravningssättet varierar även från område till område.
Generellt kan sägas att under den äldre järnåldern brändes den
dödes ben och begravdes på gravfält, arkeologerna kallar detta
begravningssätt brandgravar. Under senare järnålder begravdes
obrända kroppar, skelettgravar. Gravarna kunde markeras med
resta stenar och stensättningar som domarringar och
skeppssättningar. Den döde kunde få med sig vackra
gravgåvor som smycken, vapen och djur.
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FÖREMÅL
MODELL AV LÅNGHUS
Under järnåldern började människorna sluta sig samman och
bo i byar. Klimatet blev kallare och fuktigare. Husen innehöll
både stall och bostad. På så vis drog man nytta av djurens
värme i den andra halvan av husen, bostaden. Mindre djur,
som griskultingar och höns, vistades i bostadsdelen. Utanför
långhuset låg mindre hus som var verkstäder och förråd.

KLÄDER
Kläder till en pojke och en flicka i linne.

VÄVTYNGD
i lera. Formen är typisk för yngre järnålder.
Kvinnorna vävde på en upprättstående vävstol. För att hålla
varpen sträckt fäste man tyngder nedtill. Dessa vävtyngder
hittas ofta vid arkeologiska utgrävningar på den plast där
vävstolen stått.
När man vävde tog man tillvara ullens naturliga färg – vitt,
brunt och svart – men man färgade också, med växter.

SLÄNDTRISSA
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KNIV
smidd i järn och med skaft av trä.
Kniv bars av både män och kvinnor, och var ett mycket viktigt
redskap. Ofta fick kniven följa sin ägare i graven.

ELDSTÅL
och flinta i en skinnpung.
Eldstålet ingick som en del av den privata utrustningen hos
både män och kvinnor.
Prova att slå gnistor genom att hålla flintan i vänster hand och
eldstålet i höger. Slå stålets undersida snett uppifrån och ner
mot en vass kant på flintan. För att få eld ska en bit fnöske
läggas kant i kant med flintan. Gnistor ska hamna på fnösket
och få det att glöda. Glöden stoppas sedan i en ”eldboll”
bestående av exempelvis torrt gräs eller tunn bark.

SMIDD JÄRNSAX

SJÖ- OCH MYRMALM
Det järn som utvanns under järnåldern förädlades ur sjö- eller
myrmalm. Malmen som finns i lådan kommer från en sjö i
norra Skåne. Den här formen av malm kallas penningmalm.
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JÄRNSLAGG
När järnmalmen smälte i järnugnen rann slaggen ner i botten
av ugnen. Slaggen är en restprodukt, och man ville gärna bli av
med så mycket som möjligt av den innan råjärnet
transporterades vidare. Därför byggdes ofta enkla järnugnar
upp nära den plats där malmen hämtades.

FIBULA
av brons.
Man hade inga knappar i kläderna utan använde istället
fibulor, spännen, för att hålla samman dem. Detta är den allra
enklaste modellen av spänne. De kunde också vara stora och
välarbetade med förgyllning och infattade ädelstenar.
Principen för dem alla är dock den samma – med en nål på
baksidan som sticks genom tyget.

NYCKEL
av järn. Originalet är hittat i Vitaby och finns nu på
Regionmuseet.
Nyckeln är av en typ som användes till relativt enkla lås.
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NYCKEL
från sen järnålder. Originalet, som är av brons, har hittats i Vä,
och finns nu på Regionmuseet. Detta är en kopia i tenn.
Nyckeln har hört till ett mer avancerat lås, som ofta fick
väldigt vackra nycklar. Ibland anses dessa fina nycklar vara en
symbol för kristendomen, som en sinnebild för nyckeln till
himmelrikets port.
Kvinnans ställning i järnålders samhälle var stark. Det var hon
som hade ansvar för hus och hem och därför hade hon också
hand om nycklarna till huset, till kistan och skrinet med
värdesakerna. Hon bar alltid nycklarna med sig, upphängda på
en ring fäst vid bältet.

KRUCIFIX
av silver. Kopia av ett kors funnet i Birka, Mälardalen.
Vikingatid.

TORSHAMMARE
i silver. Kopia av en torshammare funnen i Gärdslövs socken,
Skåne. Vikingatid.
Ibland hittas krucifix och torshammare tillsammans i gravar.
Kanske ville man vara på den säkra sidan vid religionsskiftet
och bekände sig till både kristendom och de gamla gudarna.
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GLASPÄRLOR
nytillverkade, men av samma typ som fanns under järnåldern.
Glasföremål och glaspärlor importerades från romarriket. Det
kan ha skett dels genom direkt kontakt, dels genom mellanhänder. Man tog också in glas som råvara. Strax utanför Åhus
har arkeologerna grävt ut rester efter en verkstad där man
tillverkat pärlor av importerat glas.

HALSBAND MED SVARTBRÄNDA PÄRLOR
På sidorna 30-31 finns instruktioner till hur ni själva kan göra
lika fina pärlor.

BENSNURRA
Det är inte hittat många leksaker från järnåldern, men här är
en! Den fungerar precis på samma sätt som en knappsnurra.
När benet kommer i snurrning hörs ett dovt, brummande ljud.
Benet är ett mellanfotsben från gris.

RÄVSPEL
finns omnämnt på 1300-talet (medeltid) i den isländska Gettis
saga, men spelpjäser med spetsig fot förekommer redan under
vikingatiden.
Spelregler: De 13 fåren ställs upp mitt emot fållan (röd) enligt
teckningen. Var som helst framför dem startar räven, som
alltid är den som har första draget. Räven kan flyttas i vilken
riktning som helst, ett steg i taget. Den försöker döda fåren
genom att hoppa över sitt offer till en tom plats, och den får då
hoppa många gånger i ett drag. Fåren plockas bort från
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spelplanen efter hand som de dödats. Fåren får flytta framåt, i
sidled och diagonalt, men aldrig bakåt, och endast med ett steg
för varje drag. Det gäller för dem att ta sig till fållan. Fåren
vinner om sex eller fler har klarat sig till fållan.

KVARNSPEL

MYNT
kopior i tenn av romerska mynt.
Under nästan hela järnåldern använde man sig av mynt, dock
inte som pengar. Det var metallens värde som man använde sig
av vid byteshandel. Därför hittar man mynt som delats för att
få rätt vikt att betala med. Mynt användes även som smycken.

TALLRIK
av trä

SPIK
Två handsmidda järnspik.
Även om järnet var en inhemsk råvara var det inte något som
man slösade med. Att foga ihop med spik blev egentligen inte
riktigt vanligt förrän spiken började tillverkas maskinellt under 1800-talet! Istället användes träpluggar.
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RUNSTICKA
med den enkla runraden (s.k danska runor).
Runraden har 16 runor. På runstickan finns två varianter av
samma runa. Runorna tillmättes stor magisk kraft, och
användes även som skyddssymboler eller för att utöva
trolldom

HUGGMEJSEL OCH SKYDDSGLASÖGON
I lådan ligger även en modern huggmejsel och ett par
skyddsglasögon. Prova att hugga egna runor i sten! Men glöm
inte att ha glasögonen på, så att det inte kommer in vasst
splitter i ögonen. Hur många av järnålderns runstenshuggare
skadade sin syn i arbetet?

BÄRNSTEN
Nyfunnen bit bärnsten.
Bärnsten är härdad, förstenad, kåda. Bärnstenen i Östersjön
kommer från flera miljoner år gamla tallar. Bärnsten har
använts ända sedan stenåldern, att tillverka smycken av. Under
järnåldern var det en värdefull handelsvara.
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BILDSPEL
Bildspelet innehåller bilder och frågeställningar kring de
teman som presenterades i fördjupningen till lärarna (sidorna
4-11) Till bildspelet finns en skriven berättelse, ”Turid
berättar”, som kan användas till bilderna.
Ni kan arbeta med ett tema i taget och utgå från de frågor som
finns i bildspelet, eller låta klassen gruppvis arbeta med var sitt
tema.

TURID BERÄTTAR
Hur såg landskapet ut?
Mitt namn är Turid. Jag bor i en by som ligger nära havet och
det finns stora skogar kring vår gård. Där är så fint på våren
när allt är grönt och det växer. Far har berättat att om man går
långt genom skogen kommer man till en myr. Där är det
väldigt blött, och det enda som växer där är gräs och lite
buskar. Vi får inte gå nära myren. Far är rädd att vi ska trilla i,
och de väsen som bor på bottnen ska dra ner oss.
Till och från byn finns det en stig som går genom en mörk
skog. Stigen är otäck att gå på för man vet aldrig vad som
gömmer sig bland träden.

Hur bodde man?
Far, mor, mina bröder och jag bor i liten by där det finns flera
gårdar, så jag har många vänner att leka med. Vi bor i ett
väldigt långt hus, det är så långt att djuren kan bo i en del och vi
i den andra. Hos djuren är det alltid varmt och tryggt. Det
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behövs för det ofta väldigt kallt och fuktigt på vintern. Vi har
också mindre djur som griskultingar och hönor, men de får bo
med oss. Det är jag som skall mata och ge dem vatten varje dag.
Utanför huset finns flera småhus. I ett av dem har far en
smedja där han smider nitar och redskap. Mor använder ett av
husen till att förvara mat. På husets dörr hänger det ett lås, och
nyckeln till den ser ut som en slingrande orm.
Mor bär alltid en nyckelknippa vid sitt bälte. Hon ansvarar för
husen och hemmet, så det är bara hon som får bära nycklarna.
I knippet hänger det flera nycklar, en är väldigt vacker och går
till en kista med värdefulla saker i. Mor säger att den kistan
måste ha ett bra lås och därför har den en så fin nyckel.
Det har kommit en präst till byn, och han säger att nycklarna är
en symbol för Kristus och kan öppna himlens port. Jag undrar
var den porten finns någonstans.

Livet och djuren på gården
Vi har många djur på gården. Förutom hästen och korna finns
det grisar, som går och bökar och hönor, som kacklar. Jag
tycker bäst om fåren för de har så fin ull och är mjuka att
klappa. Vår hund vaktar så inga objudna gäster kommer till
gården och min katt jagar råttor och möss.
Runt gården finns det åkrar där far och mor odlar olika växter.
Far var tvungen att sätta upp ett staket för att hålla djuren borta
från åkrarna, men en gång rymde ett får för jag hade glömt att
stänga grinden. Hon åt så att hon fick magknip och far blev
väldigt arg på mig.
Korna är bra att ha på gården. De ger kött och mjölk som mor
gör smör och ost av. När de står inne i stallet samlar vi upp
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kobajset och sprider sedan ut det på åkern för att växterna ska
växa bättre.
Alla på gården hjälps åt att samla in foder på sommaren. De
mindre djuren får mest äta kvistar, men fars häst och korna får
gott torrt gräs. På våren släpper far ut djuren på bete. Mina
bröder och jag får ofta gå och titta till dem så inget djur har
rymt eller är skadat.

Hur var det att vara barn under järnåldern?
Mina bröder och jag hjälper till med olika sysslor på gården.
Far och mor säger att ju äldre man blir desto mer får man
arbeta. De minsta barnen får hjälpa till att mata smådjuren som
hönorna. De stora barnen brukar hjälpa till på åkrarna och
samla in grenar och hö till djuren.
När jag har gjort mina sysslor brukar jag leka med de andra
barnen i byn. Ibland klättrar vi i träd i skogen eller försöker
fånga fisk vid strandkanten. Mor tycker inte om att vi leker
där, hon säger att det bor trolltyg i vattnet och att vi ska passa
oss för dem.
När det är slakt på gården tar mor tillvara på benen från
djuren. Av dem kan man göra nålar, fiskekrokar, kammar och
bensnurror. Det är en rolig sak som låter när man snurrar på
den. Man måste snurra snöret mycket och hålla det spänt
annars låter det inte. Far brukar hjälpa mig att borra ett hål i
mitten av benet och jag trär igenom ett snöre, sen är den klar.
Man kan göra en snurra av trä också, den låter också roligt.
När vi är många barn som leker brukar vi ställa oss på en rad
och snurra. Då låter vi som stora humlor!
På vintern när det är kallt och blåsigt ute brukar vi sitta inne vid
elden och berätta berättelser och spela spel med varandra. Mina
bröder och jag tycker mycket om Rävspelet, det är spännande
och lite svårt att spela. Fast mitt favoritspel är Kvarn. Man ska
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vara två som spelar. Men jag tycker inte om att spela med far
för han fuskar hela tiden! Jag tyckte Kvarn var lite svårt i
början, men jag fick hjälp av mor så nu kan jag det.

Vilken mat åt man?
Mor, far, mina bröder och jag äter tillsammans. På kvällarna
äter vi kring elden som ger både värme och ljus. Mor gör så
god mat! Jag tycker bäst om kokta rotfrukter som värms i
smält smör och honung. För det mesta äter vi gröt, det kan
man äta med en sked från en tallrik eller skål. Kött och annat
äter vi med händerna. Kniven är bra att ha när man äter,
särskilt om man ska skära kött.
Man kan hitta mycket mat ute i naturen. Jag brukar hjälpa mor
att samla in nässlor, syrablad, mjölkört och allt möjligt annat.
När sommaren kommer plockar jag mycket bär. Blåbär och
hallon är godast. Från djuren på gården får vi mjölk och kött,
men far jagar och fiskar mycket också.

Hantverk
För att mor ska kunna väva vackra tyger till kläder behöver
hon garn. När det är kallt och ruskigt väder ute brukar mor
spinna garn av ull eller lin vid elden. Ullen får vi från våra får,
och linet odlar vi på en åker bakom huset. Jag brukar se på när
mor spinner. Hon håller en käpp med lindat lin i famnen och
drar ut en lång tuss och fäster den på en slända. Längst ner på
sländan finns en sländtrissa av lera och mor har gjort mönster
på den som ser ut som vågor. Hon säger att sländtrissan hjälper
sländan att snurra länge. När sländan snurrar snos lintråden
och blir till garn. Det är svårt att spinna tycker jag för mina
trådar går alltid av!
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Mor är väldigt duktig på att väva och kan göra fina mönster.
Hon har lärt mig hur man ska göra. Det är viktigt att kunna
väva och sy kläder när man har en egen familj säger hon.
På vår gård finns det många får, och när de ska klippas
använder mor en sisare, det är en sax. Fåren brukar bräka
mycket när de klipps. De tycker nog det är lite otäckt att hållas
fast. Det fort att klippa dem, och det blir jättestora högar med
ull. Innan hon spinner och väver av ullen måste den kardas så
alla tovor och gräs försvinner. Det måste jag hjälpa till med och
det är så tråkigt! Ullen kan vara vit, brun och svart, men jag
tycker om roliga färger som blått för det ser ut som himlen, och
jag vet att mor kan färga ullen blå av en växt som heter vejde.
När jag hjälper mor att väva får jag börja knyta fast
vävtyngder i trådarna. En gång tappade jag en vävtyngd så
den gick i sönder, och då fick jag göra en ny i lera. Det tog
lång tid innan leran torkade, och vävtyngden blev klar. Leran
skulle brännas också, och det fick jag göra själv. Den blev
jättefin!
Mor har lerkärl där hon förvarar mat. Dom har hon gjort själv
och bränt i elden. Men när det är fest vill mor gärna visa att
hon har fina krukor med mönster på. Så fina krukor kan inte
mor göra själv, utan dom har hon bytt till sig från en kvinna i
byn som är särskilt duktig på att göra kärl.
Av lera kan man också göra pärlor. När jag ska vara riktigt fin
brukar jag ha ett halsband med pärlor av lera kring halsen. Det
är roligt att göra sina egna pärlor. Jag brukar göra streck och
prickar på mina så blir de så fina mönster. Det tar lång tid att
göra egna pärlor, leran måste ju torka innan man bränner dem.
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Järn och smeden
Far är väldigt duktig smed, och folk i byn kommer till honom
när de behöver verktyg. Han kan smida blad till knivar, spik
och eldstål som vi använder för att göra upp eld.
Mor och far har en varsin kniv. Jag vill också ha en egen kniv.
När mors far dog fick hans kniv följa med i graven. Vi
planterade ett träd där han begravdes, det minns jag. Det trädet
har blivit så stort, så det är nog många somrar sedan han dog.
Förutom kniven har mor och far varsitt eldstål. Jag har fått
prova att slå eld, och då höll jag eldstålet i ena handen och
flinta i den andra, sedan slog jag eldstålets undersida snett
uppifrån mot den vassaste kanten på flintan. Jag höll en bit
torrt fnöske intill flintan så det börja glöda, och jag fick blåsa
mycket för att glöderna skulle ta sig. Far hjälpte mig sedan att
stoppa in glöden i en eldboll som jag hade gjort av torrt gräs
och bark. Vi la ved över eldbollen och efter en stund brann
elden så fint!
Far fiskar mycket och han har byggt en båt som man kan
segla långt ut på sjön med. Fisken som far tar hem måste
rensas innan den röks och saltas. Mina bröder och jag får
alltid rensa och det luktar så räligt!
Nere vid hamnen håller män på att bygga en till båt fast lite
större. Det är spännande att titta på hur de bygger båten. För
att sätta ihop borden till båten använder dom nitar och
träplugg. Far smider nitar i sin smedja på gården. Järn är
dyrbart och svårt att få tag på där vi bor. Den finns djupt ner
på sjöbottnen och i kärr.

Handel
Ibland är det marknad nere vid hamnen, och då kommer det
handelsmän som seglat över det stora havet. Jag minns en
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sommar då det kom många skepp med stora segel till vår
hamn. Männen som var ombord hade konstiga kläder och
pratade lustigt. Jag tyckte de såg hemskt farliga ut! Far
lugnade mig och berättade att de hade fina saker med sig som
de vill byta med oss.
En av handelsmännen hade med sig pärlor. De såg ut som
pärlor gjorda av lera, men de var mycket blankare och
färggladare. De var gjorda av glas! Far berättade att de gör
glaspärlor i ugnar som kan bli jättevarma. Man smälter ner
glasmassa och formar till pärlor med fina mönster. Far trodde
att mor skulle tycka om glaspärlor så han bytte sig till några.
De är väldigt värdefulla och mor är väldigt rädd om dom.
I lådan, som jag berättade om innan, den som innehåller
värdefulla saker, förvarar mor och far mynt. Far säger att det
mynten är gjorda av är mycket värdefullt. Han delar ofta
mynten i små bitar för att handla med. I lådan ligger det många
halva mynt. Mynt är också fina att hänga runt halsen, som
smycke.
Far använde delar av mynten för att byta till sig ett
dräktspänne till mor, en fibula, den bär hon till sin mantel. När
jag blir lite större vill jag ha en egen fibula, en sån med fina
stenar. Jag har sett en sådan, det finns en kvinna i byn som har
en och hon är jättestolt över den. Den gnistrar så fint i solen!

Varför offrade man?
Om man tror på den kristna guden eller asarna, kan man bära
ett hängsmycke runt halsen. Mor och far har ett kors för att de
tror på den kristna guden, och andra bär en torshammare för
att de tror på asarna. En äldre man i byn bär båda smyckena
samtidigt. Kanske vet han inte vem han ska be till, och rädd
att hamna i onåd hos någon av gudarna.
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Det bor en äldre kvinna i byn, och folk säger att hon har
magiska krafter. Hon har många konstiga saker! Ett av dem
ser ut som en sticka där det är ristat tecken. Det är bara den
gamla kvinnan i byn som kan läsa vad det står. Hon säger att
tecknen kallas runor. De har stor magisk kraft och kan
användas som skyddstecken eller för trolldom. Jag tycker den
gamla kvinnan är lite mystisk och otäck, så det kanske är bäst
att hålla sig undan henne.
Människorna i byn som tror på asarna offrar ibland till
gudarna. De gör det för att få goda skördar. Det finns ett kärr i
närheten av vår by, och där lägger de kärl med mat och fina
saker som glimmar. Ibland offras hästar och människor också;
jag tycker det är väldigt otäckt! Själva offrar vi till Kristus och
jungfru Maria, fast inte djur eller människor.
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VIKINGATIDA LEKAR
Precis som idag utövade vikingarna alla möjliga sorters
kampsporter, fast av lite allvarligare natur. På tingen gick
männen holmgång mot varandra. Man slogs med blankvapen i
avskiljt område eller på en holme. Så skipades rättvisa och
gjordes upp om orättvisor och förorätter man orsakat varandra.
Det var en kamp på liv och död. Man kan läsa i de isländska
sagorna att kvinnorna förde med sig liksvepning till tingen.
Det var alltid någon som fick sätta livet till.
Det förekom också kampsporter av mer lekfull natur.
Tävlingslustan och lekfullheten blommade lätt upp vid stora
fester och sammankomster och det blev viktigt för männen att
visa vem som var starkast och modigast.
Precis som idag, eller?
Här är några exempel på vikingatida lekar. Utlys en femkamp i
i klassen, pojkar och flickor om vartannat, även om det nog
inte förekom på vikingatiden att flickor /kvinnor deltog i
kampsporterna. Men vi lever ju här och nu.
Lycka till!

Dra hank
Två personer sitter med fötter mot varandra. Mellan sig har de
en pinne, ca 40 cm lång, som båda håller om med båda
händerna. Det gäller nu för deltagarna att försöka dra upp
motståndaren och få honom/henne att lyfta från marken. Den
som sitter kvar har vunnit.
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Dra rövkrok
För två deltagare. Liggande skavfötters, axel mot axel, och
arm i arm, gäller det att kroka i motståndarens ben, med det
innersta benet, och få honom ur balans och sedan välta över
honom/henne.

Herre på stången
Med hjälp av kuddar ska man slå ner motståndaren från en
stång/bänk. Man får inte slå mot huvudet.

Dragkamp
Dela in alla i två lag. Det ena laget ska stå på ena sidan om ett
rep och det andra på andra sidan om repet. Markera mitten på
något sätt. Sedan ska man dra så mycket man bara orkar. Det
lag som har dragit över motståndarna på sin egen sida om
markören har vunnit.

Längdhopp
Hoppade längd gjorde man redan på vikingatiden, fast då över
bäckar och klyftor.
Man kan också göra en variant på längdhopp genom att hoppa
tre hopp baklänges. Den som kommer längst har vunnit.

Höjdhopp
Man hoppade baklänges över en ribba eller en vanlig pinne.
Den normala höjden var omkring 170 cm för en vikingaman.
Men det är svårt! Börja lägre.
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Kasta varpa
Kasta varpa är Gotlands nationalsport, och den har man utövat
ända sedan vikingatiden. Alla tävlar mot alla. Var och en letar
rätt på en flat sten, c:a 20 cm i diameter, inte för tunn.
Sätt en pinne i marken. Markera med en linje varifrån ni skall
kasta. Det går ut på att komma så nära pinnen som möjligt, så
man bör inte stå för nära. Då blir det för lätt. På Gotland mäter
man i mm.
Glimmabrottning
Detta är en typ av brottning som fortfarande är mycket populär
på Island.
För två deltagare. Det gäller att från stående välta omkull
motståndaren. Fotarbetet är viktigt! Brottningen innehåller tre
olika sätt att ta tag om varandra;
Löstag - man får hålla om motståndaren som man vill.
Ryggtag - man greppar om varandras ryggar med båda
armarna.
Byxtag - man tar tag i varandras bälte.
Sedan gäller det bara att få omkull motståndaren.
Styrkeprov
Detta kunde man göra på olika sätt. Det gällde att visa vem
som var starkast. Man lyfte stenar, stockar, tunnor med sand
eller annat som fanns till hands.
Att vara stark och uthållig var viktigt. En mansstyrka var ett
viktigt mått och enligt Snorre Sturlasson var måttet lika med
att kunna lyfta 10 björnskinn på rak arm.
Ända fram i modern tid fanns på gårdar och i byar ”drängastenar” eller ”lyftastena”, stora stenar som unga män vid
nyanställning fick lyfta för att visa vad de dög till.
Gör er egen tävling, men var rädda om ryggen, lyft inte för
tungt.
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SVARTBRÄNNING
AV PÄRLOR
Pärlor var omtyckta smycken på järnåldern. Prova på att göra
dina egna pärlor i lera och dekorera dem med vackra mönster!
1. Gör pärlorna
Tillverka dina pärlor av lera och tryck eller rista
in olika mönster. För att göra hål i pärlan kan man
använda en tandpetare eller spik.
Låt pärlorna torka en stund. När de nästan är torra
på ytan blankas de; det kan man göra med
baksidan av en tesked. Är pärlorna för torra kan
man fukta dem med ytterst lite vatten.
2. Låt dem torka helt
Nästa steg är att låta dem torka helt. Till en början
ska de ligga i en öppen plastpåse, sedan kan
pärlorna ligga fritt och torka. Det kan ta upp till
två veckor inomhus.
3. Nu är det dags att bränna dem
För att bränna pärlorna kan man använda en
plåtkakburk som fylls med torrt gräs och pinnar.
Genom att göra några små hål i locket hjälper du
vattenångan att försvinna. Sätt på locket och
placera burken på eldfasta stenar. Förbered en
eldring runt pärlburken ca 50 cm från burken.
Börja elda mycket försiktigt så inte pärlorna
spricker. Efterhand kan man öka på elden och
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flytta den närmare burken, för att tills slut lägga elden uppe på
burken. Låt brinna ca 1 timme. Därefter lägger ni på ett stort
knippe med torra grangrenar. Det är viktigt att temperaturen
kommer upp över 800 grader, först då försvinner det som
kallas för kemiskt bundet vatten och pärlorna blir helt brända.
Låt burken svalna ordentligt innan ni öppnar den.
Trä upp dina fina pärlor på sentråd, lädersnöre eller lintråd.
Varva gärna med fjädrar, hornbitar, djurtänder, vackra pinnar,
snäckor, ja allt vad du kan hitta.
Använd fantasin och skapa egna kreationer; det gjorde man
säkert på järnåldern!
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ARKEOLOGI I
SKOLAN
I lådan finns en lärarhandledning med tips på spännande
övningar och arbetsmetoder, Arkeologi i skolan. Dessutom
innehåller den en kortfattad, men matnyttig, fördjupning i
ämnet arkeologi.

DVD-FILMER
I lådan finns två DVD-filmer. Den första filmen,
Jernalderfolket, är inspelad i en rekonstruerad järnåldersby i
Lejre i Danmark, och visar hur man kan ha levt för 2000 år
sedan. Berättaren talar danska, men även om man inte förstår
alla ord är det en spännande filmberättelse.
Den andra filmen, Fortiden udfordrer/Challenge of the past, är
en film om vår forntid med fokus på experimentell arkeologi.
Filmen är på danska eller engelska. Den är utmärkt att använda
som instudering eller inspiration för dig som lärare. För att
visa den för eleverna krävs att man kommenterar och berättar
för eleverna under filmens gång.

KOKBOK
I studielådan ligger även en kokbok med enkla recept på
”järnåldersmat”.
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ATT SÖKA PÅ NÄTET

På Region Skånes sida för
skolan – Terra Scania –
hittar du mycket skoj och
matnyttigt om järnåldern
i Skåne.
www.ts.skane.se
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På Historiska museets hemsida
hittar du både fakta, filmer och
historiskt pyssel.
Du kan också söka i samlingarna
efter fornfynd från just din
hemort.
www.historiska.se
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På Unga Fakta hittar du
pyssel, fakta och
berättelser om vikingar.
www.ungafakta.se

På Vadå forntid? kan du testa dina
kunskaper i frågesport, skicka runor till
kompisar och få reda på vilken gud du är.
www.ur.se/Mega/Tidsresor/Forntiden
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