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Tamkatten 
– en nykomling under tidig järnålder

Nyligen fick kattens äldre historia i Sverige skrivas om efter 
ett sensationellt fynd i samband med utgrävningarna för riks
väg 288 i Rasbo i Uppland. På prästgårdens marker fann man 
en svanskota från en katt, som daterats till förromersk järn

ålder ( tiden 520–90 före Kristus).
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Nya arkeologiska fynd och genetiska un
dersökningar har klargjort tamkattens 
ursprung. Kattens historia är intimt 
sammankopplad med jordbrukets upp

komst i den bördiga halvmånen, dvs. ett område som 
inkluderar delar av det som idag är Israel, Palestina, 
Jordanien, Libanon, Syrien och Irak. Så fort männi
skan började samla säd och andra jordbruksprodukter 
i förråd, fick man problem med gnagare. Detta gjorde 
att Mellanösterns vildkatt, Felis silvestris lybica, sökte 
sig dit. Katten sällade sig alltså till människan för att 
det var till fördel för den, och alla dagens tamkatter 
härstammar från denna underart. Redan för 9 500 
år sedan förde människor med sig katter till ön Cy
pern, och en av dem placerades i en grav tillsammans 
med en människa. Dessutom förde man med sig kat
ter till Egypten. När landet blev en romersk provins 
tror man att katten fick en vidare spridning i Europa, 
men nya arkeologiska fynd kan komma att ändra den 
tidpunkten.

Sveriges äldsta katt
Länge trodde man att det äldsta fyndet av katt i 
 Sverige fanns i Västergötland. Omkring år 100 be
gravdes en kvinna i en gravhög på Överbo marker i 
Varnhem. Hon hade fått med sig djur som följeslagare 
på sin sista resa: en vinthund, en katt och en kattunge. 
Katterna tycks ha varit högt värderade, och de in
gick i ett rikt hushåll. Kvinnan var nämligen klädd i 
en dräkt prydd med silverspännen och en berlock av 
guld. Liknande smycken förekommer i kvinnogravar 
på andra håll i Norden och är genomgående knutna 
till rika jordbruksbygder. Forskare tänkte sig att de 
här katterna, liksom andra från samma tid som hit
tats i Danmark, kommit till Norden genom romerska 
kontakter. 

Nyligen fick dock kattens äldre historia i Sverige 
skrivas om. År 2011 gjorde man nämligen ett sensa
tionellt fynd i samband med utgrävningarna för riks
väg 288 i Rasbo i Uppland. På prästgårdens marker 
fann man en svanskota från en katt. Kotan tolkas som 
ett husoffer, eftersom den hade placerats i ett stolphål 
till en byggnad. Arkeologerna ville veta från vilken 
tid byggnaden var och lät därför datera svanskotan. 
Till allas förvåning var den från förromersk järnålder, 

tiden 520–90 före Kristus (14Cdaterat, Ua–29864), 
vilket gör den till det äldsta kända fyndet av katt i 
Norden. Osteologen Agneta Ohlsson, som bestämt 
benmaterialet, är säker på sin sak; det är verkligen ben 
av tamkatt och inte europeisk vildkatt, som dog ut 
långt tidigare. Byggnaden var den äldsta på platsen 
och kan ha använts som provisorisk bostad. Det var 
en enklare förrådsbyggnad, som hade uppförts på vad 
som då var ängsmark. Att kattbenet placerats i funda
mentet till en av husets bärande delar kan tolkas som 
att man önskat att katten symboliskt skulle skydda 
sädesförråd och andra tillgångar på en gård som var 
under etablering.

Antagligen finns dessutom ben från ytterligare 
en katt som levt vid ungefär samma tid. När man 
gjorde utgrävningar av den stora järnåldersbebyggel
sen som legat vid Berget, nära Gamla Uppsala, hit
tade man förutom talrika rester av tätt liggande gårdar 
även enstaka gravar. Några av dem var placerade på 
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en höjd, där man senare under romersk tid uppförde 
ett högstatushus. I en av gravarna fanns de kreme
rade resterna av människa och katt tillsammans med 
en keramikurna (grav 24360). Det här kattfyndet har 
inte alls blivit uppmärksammat, men det skulle kunna 
vara den äldsta kända katten som påträffats i en grav i 
Sverige. Fynden av katter säger något om Rasbo och 
Berget; platserna tycks ha ingått i nätverk med räck
vidd långt utanför det egna området. 

Katter som gravgåva
Efter romersk järnålder (ca 0 – 400 e.Kr.) saknas fynd 
av katter i gravar i Sverige under en period. Eftersom 
Överbograven ger en sådan tydlig ögonblicksbild av 
en kvinna med sina båda katter förväntade jag mig att 
finna katter som gravgåvor i kvinnogravar även under 
yngre järnåldern (550–1100 e.Kr.). Dessutom var kat
ter mytologiskt sett knutna till gudinnan Freja. Men 
så ser inte mönstret ut. Katter som gravgåva förekom
mer äldst i större gravhögar uppförda över män under 
perioden 550 – 800 e.Kr., till exempel Ottarshögen i 
Vendel eller Rickebygraven i Vallentuna (som låg där 
ICA i Vallentuna nu finns). Dessa män har alla blivit 
kremerade på bål, vilket var den förkristna tidens tra
ditionella sätt att behandla de döda, innan man täckte 
benresterna med en gravöverbyggnad. I sådana mans

gravar kan katter finnas tillsammans med kremerade 
rester av bl.a. nötkreatur, hästar, hundar, rovfåglar och 
deras bytesdjur, liksom även ofria människor. Först 
under vikingatiden blev det lika vanligt för män som 
för kvinnor att begravas med katter som gravgåva. 
I vikingastaden Birka förekom ganska många kat
ter som begravts tillsammans med människor. Under 
medeltiden tycks emellertid förhållandet mellan katt 
och människa ha försämrats. I staden Sigtunas medel
tida kulturlager har man hittat en lång rad kattskelett 
som uppvisar snittspår. Detta visar att man flådde kat
ter, och att handel med kattskinn förekom.
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