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Abstract 

Bärgman, N. 2017. Hästen, trotjänare eller träl? En osteologisk analys i mikroarkeologiskt 
perspektiv.  

Bärgman, N. 2017. The horse, retainer or slave? An osteological analysis in a micro 
archaeological perspective  

Studies on work-related skeletal lesions are a vital part of answering questions about how 
animals were used by prehistoric populations. In Sweden, this sort of research has mainly 
been done on cattle. Horse (equus) bones are simply to uncommon to find and the osteometric 
methods are severely lacking. This essay aims to use previous Swedish as well as foreign 
research on the subject, as a basis for a new study focusing on horse bones from different 
contexts. The aim is to find indications of whether or not the relationship between humans and 
horses has affected the way these animals were treated, and later disposed of after death. A new 
perspective of theory and methodology will be used to tackle the problems that have previously 
haunted osteological research on horse bones. By combining osteological analysis and 
microarchaeology the goal is to reach for information that in the past has been hard to come by.  
Swedish osteology needs to step out of its comfort zone and start looking at animal bones as 
more than a statistic foundation. 
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1. Inledning 

Det samspel som krävs mellan människa och häst för att leva samman, bygger på en 
ömsesidig respekt och fullständig tillit från båda parter. Det är något så obeskrivligt vackert, 
och svårt att beskriva för någon som inte själv upplevt det. Språket som talas av dessa djur 
överskrider alla geografiska och kulturella gränser, och kanske även tid och rum? 

Hästben som arkeologiskt forskningsmaterial rymmer unika möjligheter att konkretisera 
de emiska värden ur förhistoriska populationer som arkeologin eftersträvar, men ofta har så 
svårt att få grepp om. Skelettmaterial av häst är dock omgärdat av problematik. 
Metodutvecklingen på området har länge stått stilla och hästben påträffas sällan i Sverige. I 
kontexter som slaktavfall och boplatsmaterial rör det sig i regel om ett fåtal benelement, 
medan svin, nöt och får är betydligt bättre representerade. En annan kontext där vi finner häst 
är i de så kallade ryttargravarna, där hästarna, ofta i sin helhet, begravts samman med 
människa. Dessa gravläggningar är dock inte tillräckligt många för att representera 
populationen i sin helhet, så var finns resterande individer?  

Den här uppsatsen undersöker möjligheterna med att kombinera mikroarkeologisk 
metodik med osteologisk analys, i syftet att bemöta mindre material ur de två ovan nämnda 
kontexterna. Den osteologiska analysen har genomförts på individuell nivå. Det innebär att 
var och en av de analyserade individerna studerats för sig, för att besvara huruvida det finns 
skillnader mellan individerna som kan belysa varför de hanteras olika efter döden. Mankhöjd, 
ålder och kön har bedömts till bästa förmåga, vartefter en närmare studie av patologiska 
förändringar genomförts för att fastställa eventuella arbets-och belastningsrelaterade skador, 
som i sin tur kan indikera hur hästarna brukats. Därtill diskuteras om anledningen bakom de 
olika deponeringsformerna kan relateras till relationen mellan häst och människa, samt om 
detta kan förklara varför vi finner så få hästar i slaktavfallet. 

1.1. Den gudomliga hästen  

Hästens unika värde i förhållande till andra djur kan skönjas i mytologi, sagor, religion, 
avbildningar och konst från förhistorisk tid ända in i vår egen. Underliggande hästens 
förekomst inom alla dessa mer abstrakta områden, kan urskiljas representationer av styrka och 
mod, fruktbarhet, död, rikedom, och en relation mellan människa och djur som tycks ensam i 
sitt slag. Vad som också är slående i sammanhanget är att fenomenet hästen, trots viss 
skillnad i vad den representerar, har ett unikt värde och anses vara något särskilt i de flesta 
kulturer.  

I den nordiska mytologin är hästen ständigt närvarande. Odin beskrivs exempelvis som en 
ridande krigsgud och många av hans täcknamn är typiska hästnamn, så som Feng, Rane och 
Sidgrane. Odins egen häst, Sleipner, har åtta ben och snabbast av alla. Alsvinn och Arvak är 
hästarna som har i uppgift att dra solvagnen över himlavalvet, och i sin kamp mot jättarna 
vinner guden Tor den fantastiska hästen Gullfaxe. En häst som kunde ta sig fram såväl på 
land som i luft och vatten (Thorsell, 1981:25). 

Ingen med intresse för nordisk mytologi har sannolikt undgått sagan om Sigurd 
Fafnesbane – drakdödaren, och hans häst Grane. Hästens mod och stora kärlek till sin 
husbonde är en fantastisk avbildning av det band som så ofta uppstår mellan människa och 
häst.  
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Gråtande gick jag att med Grane råda; med fuktiga kinder fålen att spörja. Sorgsen Grane 

sänkte huvudet mot gräset. Hingsten visste, att hans herre ej levde. (Thorsell, 1981:25). 

Hästbegravningar i olika former förekommer ofta i de isländska sagorna, och då generellt i 
relation till att texten beskriver begravningen av någon viktig historisk person. Egil 
Skallagrímssons saga beskriver exempelvis hur han ska läggas i graven samman med sin häst, 
sina vapen och sina smedsverktyg. Hästarna mördas för att följa husbonden i döden. Ibland 
omnämns även hur hästarna bränns eller begravs levande istället för att rituellt slaktas (Shenk, 
2002:77, 80–81).  

Shenk beskriver i sitt verk To Valhalla by Horseback? - Horse Burial in Scandinavia 
during the Viking Age (2002) hur skeppets roll som färdmedel till dödsriket ges litet utrymme 
i de gamla nordiska källorna, i förhållande till den stora mängd skeppssättningar, 
skeppsrelaterade begravningar och avbildningar av sådana som påträffats från vikingatid. I 
större utsträckning talas det om hästens roll som färdmedel mot dödsriket. Shenk pekar dock 
på hur dödsriket inom nordisk mytologi inte enbart var en plats, och hur detta kan ha spelat 
roll i vilket färdmedel som krävdes för att ta sig dit (Shenk, 2002:79). Vad gäller det 
sistnämnda finns naturligtvis en poäng, men de skriftliga källor som beskriver denna dåtidens 
världsbild bygger på muntligt traderade berättelser vars syfte sällan är att skapa ett logiskt 
sammanhang. Därtill pekar Shenk själv ut motsättningar i sagornas beskrivningar som tyder 
på att någon häst i graven inte krävdes för att den döde ändå skulle anlända till Odins hall på 
hästryggen (Shenk, 2002:78).  

Enligt de skriftliga källorna tycks hästarna inte alltid ha varit avsedda för dödsriket, 
tanken var snarare att de skulle leva inom graven. Fenomenet omnämns som ”draugr” vilket 
övergripande kan översättas till ”levande döda”. Därtill finns sagor som beskriver hur hästar, 
hundar och rovfåglar begravs levande för att under den första natten slitas i stycken och 
slukas av den dödes draugr (Shenk, 2002:80). 

1.2 Av kött och blod 

Både arkeologiska fynd och skriftliga källor indikerar att hästen haft en betydande roll i 
rituella kontexter. Offerplatser som Skedemosse på Öland, Bokarnsjön och Rickebasta i 
Uppland är bara ett fåtalplatser som vittnar om en långlivad kult som starkt förknippats med 
hästar.  

Vid Skedemosse (0–500 e.Kr) påträffas kvarlevorna av hundratals hästar vid kanten av en 
sjö. En mindre mängd ben av svin, får och nöt anträffas också på platsen. Ett tydligt rituellt 
mönster kan urskiljas, då det i vissa områden placerats hästben i högar om kraniefragment, 
extremiteter och svanskotor. I andra områden påträffas likande koncentrationer av 
märgspaltade ben, vilket indikerar att djuren kan ha ätits. Den stora mängden hästben i 
förhållande till andra arter representerade vid Skedemosse, har tolkats som att hästen var det 
djur som föredragits vid offerritualer på platsen.  

Att hästben förekommer i stor utsträckning i mat-och slaktavfall är ovanligt. I regel rör 
det sig om ett fåtal benelement, och i förhållande till mängden svin, nöt och får, är andelen 
hästkött som direkt kan sammankopplas med den vardagliga kosten obetydlig. Att så stor 
andel häst påträffas på platsen ger tydliga indikationer på att Skedemosse varit en särskild 
plats och fynden sammankopplar också hästköttet med en ritual. Möjligen har köttet ätits vid 
särskilda tillfällen i form av en ceremoniell måltid (Shenk, 2002:14–15), kanske för att uppnå 
särskild effekt eller ta över egenskaper hos djuret som varit särskilt attraktiva i samband med 
ritualen.  

Enligt Shenk görs en intressant observation av Hagberg beträffande 
Skedemossematerialet. Hagberg konstaterar att hästarna på platsen inte uppvisar några tecken 
på trauma mot huvudet. Hagberg upplever det snarare som att hästarna huggits till döds. Och 
som tidigare påpekats av Shenk skulle ett sådant händelseförlopp leda till en oerhört blodig 
scen. Döden skulle ha varit plågsam och långdragen för djuret (Shenk, 2002:15), vilket också 
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medför ett visst mått av fara för omgivningen. Metoden kan alltså knappast bedömas som en 
särskilt praktisk, men i ceremoniella sammanhang kan blodet ha haft en så pass stor roll att 
det ändå föredragits. 

Mossfynden från Uppland ger ytterligare indikationer på hästens roll som offerdjur. Här 
påträffas fynd av både människa och häst, rustningar, hästutrustning och vapen. Sammantaget 
är fynden kraftigt skadade och bedöms ha förstörts innan de kastas i myren. Ett fåtal hästar 
tros ha gått ner sig till följd av olycka, med de flesta av de individer som påträffas har mer 
eller mindre klyfts i tu, och uppvisar tecken på styckning i form av djupa hugg och splittrade 
ben (Shenk, 2002:20). 

1.3 Orent kött 

Det kan fastställas med relativ säkerhet att offerritualer kopplade till hästar förkommit över 
hela Skandinavien i förhistorisk tid. Hästköttet och förtäring av det, bör ha varit en betydande 
del av kulten, eftersom det var ett av undantagen som krävdes för att det isländska Alltinget 
skulle acceptera kristendomen på 1000-talet. Även den norska lagen Gulatingsloven förklarar 
att en person som ätit hästkött skulle få alla sina tillhörigheter konfiskerade och försättas i exil 
(Shenk, 2002:16). 

I senare kristen tid kom slakten och köttet av häst att tabubeläggas. Rackaren, som hade 
till uppgift att slakta och flå hästar, var skydd och utstött till följd av uppgiften. Ingen hederlig 
människa befattade sig med hästslakt eller hästkött, och därav ville ingen som ansåg sig 
hederlig heller befatta sig med rackaren. Orsaken till laddningen kring den döda hästen har 
diskuterats flitigt. En förklaring som ofta läggs fram är hästens koppling till offer i förkristen 
tid, och att djuret därav skulle ansetts heligt. Missionärer och andra kyrkliga makthavare ska 
därför ha velat utrota den gamla hedniska trosföreställningen genom att förklara köttet orent 
och förbjuda människor att äta det. En annan förklaring som sammankopplas med hästen, är 
dess förankring i det magiska och vidskepliga. Att hästen ska ha haft en kraftig laddning och 
därmed upplevts som magisk och närmast demonisk (Blehr, 2006:205).  

Egardt har i sin avhandling studerat vad som egentligen stod i de kyrkliga skrifterna 
beträffande hästköttet. Enligt Blehr är det med hjälp av brev och bibeltexter som Egardt kan 
konstatera att föreskrifterna aldrig specifikt påtalar någon koppling mellan hästens roll i 
förkristna offersammanhang. I huvudsak ska det från kyrkans sida snarare ha handlat om 
apostladekretet, som förbjuder avgudaofferkött, samt blod och kött från djur som kvävts 
(Blehr, 2006:207). Det framgår också att det på exempelvis Irland och i England, har funnits 
en avsky mot hästköttet likt den i Skandinavien, men att det aldrig funnits några direkta 
fördomar mot den som slaktat djuret. Sammanhanget är därav inte självklart (Blehr, 
2006:207). Blehr hävdar också att Egardts mest slående slutsats är att den så kallade 
rackarskammen inte har sitt ursprung i hästen, slakten eller köttet, utan att orsaken är av social 
karaktär (Blehr, 2006:208). 

1.4 Vikingatida begravningstradition 

Främst utmärkande för den vikingatida begravningstraditionen är att den inte förekommer i 
homogen form. Begravningar och de rituella mönster som den materiella kulturen vittnar om 
är ytterst individuella. Efter ett århundrade av utgrävningar finns ännu ingen röd tråd i 
begravningskontexterna eller generell tradition (Price, 2012:257).  

Från en boplats till en annan behandlades de döda i stort liknande. Det rör sig 
huvudsakligen om ett brandgravskick där den döde kremerats, men det förekommer också 
skelettbegravningar. Detsamma gäller för de gravar som klassas som ryttargravar. Detaljerna i 
gravens utformning och sammansättning skiljer sig dock markant från plats till plats. Det kan 
röra sig om placering av kroppen, vilka föremål som begravts samman med den döde och var 
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dessa placeras. Under vikingatid förekommer gravgåvor i alla former, allt från små ting till 
hela vagnar, möblemang, offer och utrustning (Price, 2012:258). 

Öar som Gotland, Öland, Bornholm och Åland, skiljer sig ofta mer från fastlanden i 
begravningstradition. I kolonierna utanför Skandinavien kan traditionerna kännas igen, men är 
inte identiska. På Island och Grönland utövades främst kremation medan de engelska 
kolonierna genererat mycket få gravhögar. I de östra kolonierna finner vi en tradition som 
beblandats med den slaviska (Price, 2012:258–259). 

Den heterogena begravningstraditionen har tidigare tolkats som en återspegling av ett 
samhälle med individuella, små, regionala makter. Det påpekas dock av Price att denna 
tolkning inte tar hänsyn till de likheter som faktiskt binder samma de vikingatida 
begravningarna. Price menar att byar, och även större samhällen, som har sina egna 
traditioner och sätt att framhäva sin identitet, inte nödvändigtvis står utanför ett nationellt 
sammanhang eller utan nationell identitet (Price, 2012:259). 

1.5 Ryttargravarna 

Traditionen att begrava en häst samman med en människa förekommer på kontinenten från 

Halstattperioden (800 f. kr - 600 f. kr) och under följande århundraden är traditionen högst 

levande hos så väl kelter och germaner som slaver och eurasiska befolkningsgrupper. När 

ryttargravarna först når norden har kristendomens utbredning utrotat fenomenet i övriga 

Europa (Shenk, 2002:3). 

Som tidigare nämnts har syftet med att placera hästar i gravar troligen varit många. De 

kan ha haft en roll som fordon, men det har också föreslagits att de skulle användas vid 

krigsföring och jakt i dödsriket. I vissa fall kan hästen ha gravlagts i syfte att vaka över 

graven, i andra kan hästen ha placerats i graven enbart som offer för att hedra den döde. Den 

mer materialistiska synen är att hästen endast haft funktion som gravgåva eller för att 

återskapa den miljö den döde levt i. Samtliga möjliga syften med hästen i gravarna är rimliga 

och förmodligen är ingendera exklusiv. Hästen kan symbolisera rikedom och status, men 

också uppfylla en funktion i livet efter detta. Det är också sannolikt, att det geografiskt över 

Skandinavien funnits skillnader i synen på hästen i dessa sammanhang (Shenk, 2002:5–6)  

Fenomenet är mångfasetterat. Hästar återfinns i både mans- och kvinnogravar, brända och 

obrända, i flatmarksgravar och gravhögar. I vissa fall är individen intakt och i andra har den 

halshuggits eller styckats. Någon homogen sammansättning finns alltså inte heller i 

ryttargravar, vilket som tidigare nämnts, är typiskt för vikingatida begravningstraditioner 

(Price, 2012:257). 

1.6 Villebråd blir tjänare, från träl till ärad jämlike 

Baserat på fynd av hästben och grottmålningar från bland annat Solutré, i Départemente 
Saone-et-Loire i Frankrike, där kvarlevorna av vad som beräknats till 40 000 ponnyer 
upptäckts, har en rovdjur/bytesdjurs relation kunnat kartläggas (Ståhlberg, 2003:17–18). 
Skelettmaterial av häst som daterats till 9000 f. Kr – 3000 f.kr har också påträffats i grottan 
Stora Förvar på Stora Karlsö utanför Gotlands kust, som tyder på att hästen jagats för sitt kött. 

Skelettmaterialet i grottan förekommer med tiden, framåt 3000 f. Kr–1500 f. Kr, i så hög 
koncentration att hästen vid det laget bedöms ha hållits halvtam, men fortsatt som köttdjur. 
Det är först under brons- och järnålder som det arkeologiska materialet visar en ny relation 
mellan människa och häst (Ståhlberg, 2003:31–32), när djuret börjar brukas som 
transportmedel, för krigsföring och som statussymbol. Hästen får en avgörande roll i 
kultsammanhang och sätts i samband med gudavärlden. Det arkeologiska materialet vittrar 
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om dyrbara och högt värderade djur som ändå arbetar hårt, som huvudsakligt transportmedel 
både i krig och fred. 

De flesta historiska källor ger en bild av att det huvudsakligen var hingstar som användes 
som riddjur. Enligt Ståhlberg hävdar Trench att kastrering ansågs effektivt på slavar, men 
bedömdes alltför plågsamt och farligt för en häst. Att rida en hingst kan vara förenat med en 
hel del problematik. Hingsten kan bli helt ohanterlig om han av någon anledning hamnar för 
nära ett brunstigt sto och det föreligger viss risk att hamna i slagsmål med andra hingstar. 
Hingstar tenderar därtill att föra oväsen, en mycket opraktisk egenskap under en nattmarsch i 
närhet av fiendeläger. Skyterna, det beryktade ryttarfolket från stäppområdet mellan Kina och 
Sibirien, sägs dock ha ridit ston. Främst för att hingstarna ständigt stannade för att urinera 
(Ståhlberg, 2003:69).  

Hingstarna tenderar att vara resligare med kraftig muskelbyggnad, vilket också gör dem 
estetiskt vackra och respektingivande. Möjligen har skönhet och estetik i vissa fall övervägt 
de många nackdelar som listats ovan. Att hingstarna oftare är representerade i ryttargravar och 
liknande benmaterialsdepåer behöver inte antyda en preferens för hingstar kontra ston 
eftersom hingstar som uppnått tillräcklig ålder endast kan identifieras på tänder (C1) och i 
vissa fall även könskaraktärer på bäckenbenet (coxae). Ston kan endast särskiljas i 
benmaterialet på avsaknad av dessa karaktärer, och kastrater kan närmast antydas av en 
generellt smäckrare benstomme beroende på hur tidigt kastrationen utförts. Hingstarna är 
enkelt uttryckt tydligast. 

1.7 Hästen som traktor 

”Jag har då aldrig sett honom klappa traktorn.” Så uttalar sig en lantbrukarhustru om sin make 
i Larsson & Johanssons återgivning av berättelser om hästar och deras husbönder under tidigt 
1900-tal (Larsson & Johansson, 1976:14). Ett talande exempel på skillnaden mellan häst och 
maskin.  

Hästen har varit en självklar del av det svenska jordbruket i 4000 år, men var under 
knappt 100 år den huvudsakliga dragaren. Under lång tid ansågs hästen allt för dyrbar för det 
slitsamma och smutsiga arbetet på åkrarna. I Sverige användes oxar långt in på 1900-talet för 
det tyngsta arbetet (Larsson & Johansson, 1976:7). Oxen var betydligt långsammare än 
hästen, men också starkare innan den mer systematiska aveln skapade arbetshästen. Att 
arbetet tog tid bedömdes oväsentligt så länge arbetskraften var billig och det fanns gott om 
folk på gårdarna som kunde hjälpas åt. Det förändras när svenskafolket börjar emigrera och 
industrialiseringen sköljer över landet. Oxarna är för långsamma och hästen får ta över 
(Larsson & Johansson, 1976:13). 

Efter andra världskriget avhästades de flesta gårdar till förmån för traktorn. Skälen till att 
gå över till ett mekaniserat jordbruk var många, men enligt dessa berättelser inte alltid 
ekonomiska. Grupptrycket hade förstås sin del i det hela. När det ansågs förlegat att använda 
hästen ville den ene inte vara sämre än den andre. Många höll ändå hårt i sina hästar och 
menade att gårdens bärighet var för dålig för investeringen (Larsson & Johansson, 1976:13–
14). Men som lantbrukarhustrun antyder, så går traktorn knappast att klappa på eller 
konversera något vidare med heller, vilket troligen haft sin del i beslutet.  

Hästen var kvar som komplement ända in på 40-talet. Allt eftersom traktorn utvecklades 
fick de gamla hästarna gå kvar på nåder. Det ansågs den värd efter åratal av det hårdaste 
dagsverk som fanns på dåtidens gårdar (Larsson & Johansson, 1976:14).  

De fick jobba hårt innan traktorerna kom. När de haft föl fick de börja dra igen efter fem 

dagar. Förr hände de att de kördes ända tills de fölande, ibland ända tills blåsan kom. Då 

leddes de hem. Ibland fick de lägga sig på åkern och föla… På tionde dygnet betäcktes 

det i regel” (Larsson & Johansson, 1976:16). 
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Det är ett hårt utnyttjade av ett djur, det har hästkarlarna från den här tiden varit medvetna om. 
Det finns en enorm respekt i deras ord för hästen som individ. Densamma som kan skönjas i 
rösten hos en gammal man som talar om en rejäl och hederligt arbetande karl. Hästen arbetar 
hårt och gör rätt för sig, och unnas därav alltid lite mer än andra. Allt från snus, sockerbitar 
och en och annan julsup ska den ha tilldelats som belöning för sitt slit. Hästarna omtalas som 
goda vänner, och det står klart att det inte bara är att köpa sig en ny om den gamla är sliten 
eller avlider. Det krävdes en alldeles särskild anledning att göra sig av med en fungerade häst 
(Larsson & Johansson, 1976:14, 54). 

Bland gårdsdjuren har hästen länge haft en särställning. Andra boskap har funktion som 
ekonomisk tillgång, det är avgörande att de lönar sig. Men hästen unnades på ett annat sätt 
och den fick leva kvar på gårdens resurser som trotjänare, långt efter sin arbetstid om den 
levde länge (Larsson & Johansson, 1976:54). En relation mellan häst och människa uppbyggd 
på många år av gemensamt slit, där en medvetenhet om den enorma påfrestning som 
människan krävde av hästarna i sin tjänst, också resulterade i en stor omsorg om dessa djur. 
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2 Forskningshistorik  

Tidigare osteologiska studier har visat att en mängd faktorer som ålder, kön, terräng, storlek 
m.fl. påverkar benägenheten att utveckla olika typer av patologiska förändringar. Alla dessa 
faktorer gör studerandet av arbetsrelaterade skador på djurmaterial mycket komplext. Det är 
möjligt att identifiera arbetsrelaterade skelettala förändringar på djur, men att fastställa 
orsaken är i många fall svårare. Hos djur som arbetat en längre tid, finns dock en hög 
sannolikhet att förändringar i ledytor samt kring muskelfästen, påträffas vid osteologisk 
analys. Tidigare forskning har även fastställt att de vanligaste patologierna till följd av 
belastning är ledförändringar, som osteoartrit, spatt och osteochondros (Bartosiewicz, et al. 
1993, Bartosiewicz et al. 1997; Telldahl, 2012; Bartosiewicz & Gal, 2013).  

I Sverige har skelettala förändringar hos djur inte fått någon större uppmärksamhet 
(Telldahl, 2012:7). Djurbensmaterial behandlas främst som massmaterial. Det innebär att 
benen i huvudsak studeras med syftet att generera statistiskt underlag för att återspegla 
samhällsstruktur och ekonomi på platsen. År 1997 publicerade Bartosiewicz en studie på 
modernt material av dragdjur från Rumänien. En studie som många anser var startskottet för 
denna form av mer individualiserad forskning kring djur (Bartosiewicz et al. 1997). En 
forskningsgenre som främst fokuserar på dokumentation av förändringar på extremiteter, samt 
noggrann analys av de faktorer som kan påverka utvecklingen av patologiska förändringar, 
exempelvis ålder, kön och användningsområde. 

Vidare visar tidigare studier på vilda djur som älg (alces), lama (lama), ren (rangifer) och 
hjort (cervus), att denna typ av förändringar är ovanlig i vilt tillstånd. Asymmetri i distal 
ledrulle samt lipping har inte identifierats i vilda populationer, medan exostoser och onaturlig 
tillväxt av ben har identifierats. Trauma, sjukdomar, stress, vikt, genetiska faktorer, 
biomekaniska faktorer och upprepad utsatthet för skador, framför allt i områden kring leder 
och muskelfästen, har också diskuterats i sammanhanget (Telldahl, 2012:33). 

I tidigare svensk forskning görs ingen direkt avgränsning mellan häst (equus) och nöt 
(bos). De patologiska förändringar som förekommer hos båda arter kan i viss mån kopplas till 
användningsområde, så som exempelvis dragarbete. Uppsatsen ämnar använda dessa 
forskningsresultat, för att undersöka och påvisa eventuella skillnader i typ och 
användningsområde, hos individer från huvudsakligen två kontexttyper – slakt och matavfall 
samt ryttargravar. Målet med studien är komma närmre relationen mellan människa och häst, 
samt finna eventuella orsaker och faktorer som kan ha påverkat hur hästarna levt, dött och 
slutligen gått i jord.  

I och med att skelettmaterial av häst i större uträckning påträffas utanför Sveriges gränser, 
har det också studerats mer utförligt på andra håll i Europa (bl. a. Bliujienė & Buktus, 2007; 
Bliujienė & Steponaitis, 2009; Zinoviev, 2011). Kontexten skiljer sig i många fall från de 
svenska materialen, vilket naturligtvis bör tas i beaktan, men tidigare forskning som utförts 
utomlands är av stor vikt för den framtida svenska forskningen på området. Det svenska 
materialet kräver dock en annan metodik, och en utveckling av klassiska metoder, för att 
materialet ska kunna få komma till sin rätt och uppnå full potential. I anpassandet av redan 
existerande metoder samt utvecklandet av nya, är utländsk forskning, framför allt den från 
Baltikum, högst värdefull. 

Ett flertal polska studier av patologiska förändringar, med särskild inriktning på häst, har 
genererat värdefulla resultat, bland annat kring sammanväxningar i ryggraden till följd av 
belastning i form av ridning (Dzierzęcka, Charuta& Kobryń, 2008; Plusowski, Seetah & 
Maltby, 2009). Marković et al. (2014) har studerat patologiska förändringar hos romerska 
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hästar (equus) och nötdjur (bos), och kunnat påvisa tydliga skillnader mellan arterna 
(Marković et al. 2014). Engelska studier kring bakteriella sjukdomar hos häst (equus), och hur 
dessa tenderar att bli synliga i skelettmaterialet (Bendrey et al. 2008) har skapat 
förutsättningar som underlättar identifiering av sådana förändringar vid analys. Utgrävningar i 
Baltikum och södra Europa har genom sina specifika hästbegravningar, samt mer unika fynd 
av läkta frakturer etc. kunnat stärka hypotesen om en särskild relation mellan människa och 
häst (equus) (Bliujienė & Buktus, 2007; Antikas, 2008:25–26; Bliujienė & Steponaitis, 2009; 
Zinoviev, 2011). 

Levine et al. (2000) har studerat vilken effekt ridning och dragarbete haft på 
skelettmaterialet bland annat baserat på av hästben från Altaibergen i Sibirien. Studien har 
genererat mycket användbara resultat, inte minst för att miljön i området är exemplarisk för 
bevarandet av så väl benmaterial som biologiskt material. I Altaibergen uppstår permafrost 
vilket skapar förutsättningar för såväl kött som artefakter att bevaras. Där av har Levine et al. 
(2000) också kunnat studera en rekonstruktion av sadlar från Pazyruk, Kurgan samt Ak-
Alakha, vilka generat unika jämförelser över hur utformning och anpassning av utrustning 
sedermera inverkat på hästens ryggrad och övriga skelett. Studien har dessutom utförts med 
tillgång till modernt referensmaterial med känd livshistoria (Levine et al. 2000:125–131). 

 Enligt Levine et al. (2000) är det huvudsakligen nedre extremiteter, bäckenben (coxae) 
samt skulderblad (scapula) och ryggrad (columna vertebralis), som är av störst intresse vid 
osteologisk analys av patologiska förändringar av arbetsdjur. Skador på skulderblad och 
höfter är mer sammankopplat med dragarbete, medan skador på ryggrad (columna 
vertebralis), framför allt bröst- och ländkotor (vertebrae thoracicae/vertebrae lumbales), 
främst sammankopplas med ridning. Övriga skador på nedre extremiteter kan härledas till 
båda former av användningsområden i olika stor utsträckning. Studien benämner också hur 
den belastning och stress som skelettet utsätts för vid ridning och dragarbete, kraftigt skiljer 
sig från den som uppstår vid naturlig rörelse (Levine et al. 2000:125). 

Maldre & Luik (2009) har studerat förekomsten av häst i skelettmaterial ur flertalet 
kontexter i Estland. Resultatet visar att frekvensen är mycket varierande, samt att mängden 
hästben påtagligt skiljer sig mellan ön Ösel (Saaremaa) och boplatser från norra Estland. De 
benslag som påträffas i de estniska materialen, liknar de som oftast identifieras i de svenska, 
men förekommer i betydligt större mängd. De material som Maldre & Luiks studie baserats 
på, innehar dock en förhållandevis låg ålder på individerna (Maldre & Luik, 2009). Det 
indikerar en uppfödning av hästar som slaktdjur i större utsträckning än vad som konstaterats 
på Gotland. Studier av osteologiska hästmaterial på Öland har dock genererat liknande 
resultat, men där haft tydliga kopplingar till rituell slakt och ceremoniella måltider (Telldahl, 
2012; Hagberg, 1967; Bossneck, von den Driesch-Karpf & Gejvall, 1968).  
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3. Syfte 

I Sverige är skelettmaterial av häst (equus) sällsynt. Nötben förekommer i betydligt högre 
utsträckning, något som i sin tur medfört att forskning kring arbetsrelaterade skador 
framförallt baserats på nöt (bos). Trots att häst (equus) och nötdjur (bos) ofta drabbas av 
samma typ av arbetsrelaterade skador, till följd av att arterna utsätts för liknande belastning, 
så går vi miste om värdefull information när arterna kategoriseras tillsammans.  

Hästen skiljer sig från nöt (bos) på ett flertal punkter som är relevanta i sammanhanget. 
Framför allt när det gäller relationen till människan och den ekonomi som arterna 
representerar. Hästens sparsamma förekomst i slaktavfallet indikerar också att människor i 
mindre utsträckning konsumerat häst (equus), eller hållit hästar i andra syften än för tjänster i 
form av transport och arbetskraft. Såväl arkeologiska som skriftliga källor indikerar därtill, att 
hästen varit ett dyrbart och statusrelaterat djur. Fynd i form av dyrbart utsmyckad utrustning 
som endast förekommer på hästrelaterad utrusning tyder på en skillnad i värdering (Muntligt: 
Widerström, 2017). Tidiga avbildningar av hästar sammankopplas ofta med gudar och 
offerplatser. Hästen intar en närmast övernaturlig skepnad som indikerar att den haft en 
särskild roll och status i det förhistoriska samhället (Loumand, 2004:131–133; Jennbert, 
2006:100; Shenk, 2002). 

Konsekvensen av den sparsamma svenska forskningen på området blir att analys av 
hästben till stor del måste baseras på utomstående forskning. Något som medför en viss 
problematik då skillnader i bruket av djuren och den miljö de använts i, också kan ha påverkat 
vilka skador som uppstått (Bartosiewicz & Gal, 2013:155–170). Utländska gravmaterial 
innehållande häst (equus), består oftare av kompletta skelettbegravningar eller symboliska 
begravningar innehållande särskilda kroppsdelar i separata gravar (Bliujienė & Buktus, 2007; 
Bliujienė & Steponaitis, 2009).  De hästbegravningar som konstaterats i Sverige består 
uteslutande hästar som gravlagts samman med människa. Med skillnaderna i 
deponeringstyper och kontexter, växer problematiken ytterligare. Hur vi ska studera de 
hästben som förekommer i det svenska massmaterialet förblir oklart, eftersom materialet har 
helt andra förutsättningar och därmed kräver analys med en annan utgångspunkt.  

Uppsatsens syfte är därmed att studera skillnader i osteologiskt material från olika 
kontexter, för att undersöka om det rör sig om individer av samma typ, värde och status som 
deponerats olika efter döden. Genom detaljstudier av patologiska förändringar är syftet att 
komma närmare den levande individen, samt påvisa eventuella skillnader i 
användningsområde som kan indikera huruvida människans relation till hästen påverkat hur 
kroppen hanterats efter döden. Därtill syftar uppsatsen också, att finna ett nytt sätt att angripa 
benmaterial av häst (equus) för att möjliggöra aktiv forskning på området. 

3.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna har utformats för de två kontexter där hästben förekommer i Sverige - 
ryttargravarna och slaktavfallet. Två materialtyper som väcker frågan om det är individer 
av samma typ, värde och status som deponerats olika efter döden? Är det möjligen fråga 
om olika typer av hästar som på grund egenskaper, kroppstyp eller användningsområde, 
värderats olika och således också hanterats på skilda sätt efter döden? Den lilla andel 
hästben som förekommer i arkeologiska benmaterial ger upphov till ytterligare frågor 
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rörande hur resterande benelement hanterats och deponerats, och framför allt av vilken 
anledning? 
 

• Finns det skillnader på gravlagda individer och individer i massmaterialet?  

• Kan materialen besvara varför hästen är så sparsamt förekommande i arkeologiskt 

benmaterial och indikera var de saknade benelementen döljer sig?  
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4. Material 

Uppsatsen har huvudsakligen baserats på tre osteologiska material av två deponeringstyper 
vilka presenteras nedan. 

4.1 Buska anl. 10, Västerhejde 

Materialet från Buska fiskeläge är utgrävt år 2015 i samband med en arkeologisk 
undersökning av fastigheten Nygårds 1:215. Anledningen till undersökningen var att 
byggnationen av ett fritidshus bedömdes beröra ett sedan tidigare registrerat gravfält. I 
utkanten av gravfältet påträffades en mindre mängd djurben. Avgränsningen av det nämnda 
gravfältet är i dagsläget ytterst diffust. Det ännu oklart huruvida djurbensdepån tillhör 
gravfältet eller ej. Då materialet påträffades långt upp i stratigrafin har dock grävande 
arkeologer gjort bedömningen att det är fråga om ett recent material. Någon närmare datering 
är dock inte genomförd ännu (Widerström, 2015). 

Materialet innehar en rostbrun nyans och är hårt åtgånget av rötter, i övrigt är 
bevaringsgraden god och fragmenteringen liten. Flera av fragmenten har kunnat passas ihop 
till relativt hela benelement. Vid första anblick inger materialet ett något krossat intryck. 

4.2 Stora Ihre, Hellvi 

När den allmänna landsvägen skulle läggas om år 1933–1934 kom vägarbetena att anträffa 
den västra delen av gravfältet i St. Ihre, Hellvi socken. Riksantikvarieämbetet kopplades in 
och en process som skulle komma ge upphov till en av dåtidens största systematiska 
gravfältsundersökningar inleddes. I samband med vägarbetet påträffades över 200 gravar på 
en yta om 275x15 m härrörande från 500-talet e.Kr till mitten av 1000-talet. Ett växande 
intresse för ett klarläggande av den gotländska vikingatiden gav upphov till vidare utgrävning 
som inleddes sommaren 1941. Den södra delen visade sig ha tagit stor skada av plundring, 
medan de inre delarna av gravfältet förskonats. Enligt Stenberger var gravarna längst i söder 
från vikingatidens slutskede, omkring 1000-talet. Norr om dessa påträffades gravar som 
bedömdes härröra från 900-tal. Ytterligare norr över förväntades gravläggningar från 800-tal, 
men det grävdes aldrig norröver 1941. Det är först när utgrävningarna återupptas 1942 som 
Stenberger och hans kollegor finner just vad de förväntat sig (Stenberger,1942: 25–27). 

Två av gravarna från St. Ihre, vilka definierats som ”ryttargravar”, har genomgått 
osteologisk analys till föremål för uppsatsen. Dessa båda gravläggningar innehåller såväl 
människa som häst och ett flertal andra arter. Det är dock endast skelettmaterial av häst som 
analyserats till föremål för uppsatsen.  

4.2.1 Grav 497 

Materialet är påtagligt skiftande i färgnyans från rostbrunt till kalkvitt med inslag av kolsvart, 
som vid första anblick ger ett fläckvis eldhärjat intryck. Bevaringsgraden är ytterst varierande, 
men framför allt kraniet (cranium) är mycket fragmenterat. Vid övergripande bedömning 
förefaller individen i hög grad vara komplett. Packningen av materialet är dock under all 
kritik vilket föranlett en hel del svårigheter vid hantering och analys.  
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4.2.2 Grav 230b 

Materialets bevaringsgrad är på många sätt liknande det i Grav 497. Här förekommer dock 
inte lika markanta färgskiftningar. Även här har packningen försvårat hantering och 
analysarbete.  
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5. Teori 

Uppsatsens teoretiska ramverk bottnar i Fredrik Fahlanders koncept mikroarkeologi och den 
teoretiska diskussion som bland annat förs i Archaeology as science fiction -a 
microarchaeology of the unknown (2001). Fahlander kritiserar en allt för hög tendens inom 
arkeologin att bruka generaliserande koncept. Vidare menar Fahlander att dessa koncept i sig 
själva ofta tenderar att ta över och bli föremål för den studie som bedrivs, i stället för att 
användas som analytiska koncept och strukturerad kategorisering. Den djupgående temporala 
arkeologi som Fahlander presenterar i ovan nämnt verk, mynnar ut i att överge sådana 
konstruerade koncept, och istället söka att skapa teorier och metoder som baseras på icke-
generaliserande och empiriska överväganden (Fahlander, 2001:15). 

Trots mängden etnografiska och antropologa exempel som kan tyckas överensstämma 
med de teman vi ofta finner i materiell kultur, är det viktigt att även studera avvikelserna och 
den information som finns i det som inte är representeras i materialet. Samtida samhällen inte 
förhistoriska, och även om analogier har en viktig roll i den arkeologiska tolkningsprocessen, 
är det av största vikt att utgångspunkten alltid bottnar i det förhistoriska materialet. Eventuella 
moderna paralleller bör dras med det arkeologiska materialet som bas (Fahlander, 2001:33–
36).  

Fahlander föreslår en multi-metodologisk utgångspunkt där vi genom att särskilja på 
analytisk metodologi och renodlad teori, kan använda en teori som generellt koncept för att 
förstå de mänskliga handlingarna bakom den materiella kulturen. Men som komplement 
applicera andra analytiska generaliseringar som innefattar en separat sammansättning av 
operativa metoder, beroende på materialens egenskaper och den nivå av studie som bedrivs 
(Fahlander, 2001:31–32).  
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6. Metod 

6.1 Ett mikroarkeologiskt angreppssätt 

Genom att bemöta det material som står till buds med ett mikroarkeologiskt angreppssätt 
lämnas generaliseringar kring ekonomiska och statistiska representationer utanför. Materialet 
har därmed studerats utifrån de individer som det utgörs av, och inte som representationer av 
hela gravfält, populationer eller tidsåldrar.  

Därmed har de individer som varit föremål för analys studerats i fyra faser, där den 
inledande fasen utgjorts av en makroskopisk analys samt dokumentation av representerat 
antal individer och benelement. Fas två har bestått av en mer utförlig analys och 
dokumentation av de spår som kunnat härledas till trauma och/eller patologiska förändringar. 
I den tredje fasen har en avvägning av vilka benelement som är kompletta nog att generera 
tillförlitliga resultat genomförts. Dessa ben har därefter genomgått bedömning av kön och 
ålder samt beräkning av mankhöjd. Den fjärde och avslutande fasen har bestått av att 
sammanställande av data från samtliga individer tolkats med utgångspunkt av vad som hänt 
individerna, vad eller vem som orsakat händelserna, samt vilket syfte som kan ha funnits med 
den föreliggande handlingen. 

6.2 Mått 

Samtliga mätningar har utförts med mätlåda och millimeterpapper alternativt digitalt 
skjutmått. 

6.3 Definitioner 

Termer och definitioner har huvudsakligen baserats på beskrivningar publicerade i The 
Anatomy of the domestic Animals. Vol.1 av Nickel et al. (1986). 

6.4 Åldersbedömning  

Åldersbedömningen av materialet har till stor del baserats på den version av Lepiksaar (1988) 
som beskrivs närmare i Malmborgs artikel ”Konsten att koda ett fragment” (2004), och kan 
följas i Bilaga 12.2. Även tandframbrott (Silver, 1969: 291) och fusioneringsgrad har 
studerats (Silver, 1969: 285–286).  
 

6.5 Könsbedömning 

I de fall då en könsbedömning av individerna varit möjlig baserar den sig framför allt på 
förekomsten av välutvecklade hingständer (C1) (Hellqvist, 2014:6–7). I viss mån diskuteras 
även vad blygdbenet (pubis) indikerar enligt Getty (1975).  
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6.6 Mankhöjdsberäkning 

Mankhöjdsberäkningar har i samtliga fall utförts enligt Kieselwalter (1888) och beräkningar 
har utförts på samtliga ben som bedömts intakta nog att ge ett tillförlitligt resultat.  

6.7 Patologi/Trauma  

Under analysen har tecken på patologiska förändringar och/eller spår av trauma 
dokumenterats. I kategorin trauma har även yttre våld som inträffat strax efter döden, så som 
spår av slakt och styckning, ingått. Fragmentering i torrt tillstånd, dvs. fragmentering som kan 
ha uppstått till följd av tafonomiska orsaker eller oaktsam hantering av benmaterialet, 
konstateras i enstaka fall som mer eller mindre trolig orsak till påvisad skada.  
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7. Källkritik 

7.1 Metodutveckling 
Många områden inom osteologisk forskning lider brist på metodutveckling, men material av 
häst (equus) är särskilt utsatt. Möjliga anledningar till problematiken är flertaliga, men den 
övergripande bristen på skelettmaterial av häst (equus) i kombination med uråldriga metoder 
gör forskningsområdet tämligen oattraktivt, eftersom det ger liten utdelning i förhållande till 
det arbete som materialtypen kräver. Problematiken är nämnvärd eftersom uppsatsen baserats 
på de osteologiska metoder som står till buds i dagsläget, som exempelvis Kiesewalters metod 
för mankhöjdsberäkning på häst (equus) från år 1888. En metod som utvecklats på monterade 
skelett och därmed inte tar hänsyn till ligament och mjukvävnad. Det innebär att individerna 
som identifieras i materialet och beräknats till mankhöjd, troligen inte var mindre än angiven 
höjd, men mycket väl kan ha varit något större.  

7.2 Fördelning av köttrika och köttfattiga kroppsdelar  
Vid analys av djurbensmaterial är det vanligt att fördelningen av generellt köttrika och 
köttfattiga delar presenteras i en jämförande tabell, likt den som senare presenteras i Tabell 2–
4. Generaliseringar av den sorten är dock förenade med en hel del problematik, särskilt när det 
är fråga om material som innehåller häst (equus). Genom att studera distributionen av kött och 
märg hos hästar (equus), och jämföra resultaten med bland annat ren (rangifer) nöt (bos) och 
zebra (hippotigris), har Outram & Rowley-Conwy (1998) kunnat påvisa stora skillnader i 
fördelningen mellan arterna.  

Därtill har en påtaglig skillnad i fördelning av mängden benmärg i olika ben inom arterna 
registrerats. Något som kunnat härledas till att mängden spongiosa skiljer sig mellan arterna 
och kraftigt påverkar utrymmet i mänghålan (Outram & Rowley-Conwy, 1998:841–843).  
Därför bör fördelningen av köttrika och köttfattiga delar studeras artspecifikt, och med insikt 
om den individuella variation som ständigt är närvarande vid arbete med en gång levande 
varelser. Outram & Rowley-Conwys studie visar att lårben (femur) innehåller mest märg även 
när jämförelser gjorts inom arten, därefter är ordningsföljden inkonsekvent.  

De värden som presenteras visar att de köttrikaste delarna på en häst (equus) är kotor 
(vertebrae) och revben (costae), bäckenben (coxae) och lårben (femur). Den främre delen 
innehåller markant mindre kött än den bakre delen, men det mest utmärkande för häst (equus) 
är den extremt lilla mängd kött som fördelar sig på nedre extremiteter (radius/ulna, 
tibia/fibula) och metapoder. När den relativa köttmängden på föregående benslag jämfördes 
med samma benslag av ren (rangifer) visade sig häst (equus) generera mindre än halva 
köttmängden (Outram & Rowley-Conwy, 1998:847).  

Vidare rankas skenben (tibia) av ren (rangifer) högre än lårben (femur) av densamma vid 
undersökning av märgvolym, vilket inte är fallet med ben av häst (equus). Ren (rangifer) har 
generellt en större mängd i bakre extremiteter vilket inte heller stämmer för häst (equus) som 
istället rankats överarmsben (humerus), skenben (tibia), strålben (radius) mellanfotsben 
(metatarsus) och slutligen mellanhandsben (metacarpus). När det gäller märgvolym har zebra 
(hippotigris), sitt släktskap med hästen till trots, ett mönster som sammanfaller mer med det 
hos ren (rangifer). Ett överraskande resultat och ett gott exempel på varför anatomisk 
distribution av köttmängd inte bör generaliseras (Outram & Rowley-Conwy, 1998:847).  
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En särskilt intressant del av Outram & Rowley-Conwys resultat är hur låg märgvolym 
som uppmättes på häst (equus). Ett stort djur som ger väldigt små mängder kött och benmärg i 
förhållande tills sin kroppsstorlek. Mängden spongiosa och tjockleken den totala benmassan 
gör märghålan liten. Därtill är det kemiska sammansättningen av i benmärgen annorlunda än 
hos andra hovdjur, vilket bland annat gör den mer flytande och i viss mån mer benägen att 
snabbt härskna (Outram & Rowley-Conwy, 1998:847–848).  

7.3 Anatomisk ordning i deponeringen  

Enligt ansvariga arkeologer för undersökningen av Nygårds 1:215 var den analyserade 
benansamlingen deponerad utan till synes inbördes ordning och föreföll legat ostört fram till 
utgrävning (Muntligt: Widerström, 2017). Utan bilder på benmaterialet innan det plockades 
upp eller observation av osteolog i fält kan det dock inte uteslutas att någon anatomi funnits 
inom deponeringen. Den oklanderliga insamlingen av materialet där även ett stort antal 
mycket små fragment samlats in tyder dock på stor noggrannhet. Därmed finns ingen 
anledning att motsäga sig den bedömning som arkeologer gjort i fält. Med det sagt hade 
dokumentation av materialet innan det plockades upp möjligen kunnat generera ytterligare 
information och en mer tillförlitlig bedömning vid osteologisk analys.   

Liknande problematik har uppstått i arbetet med Ryttargravarna från Ihre, Hellvi. Bilder 
och texter som varit tillgängliga under utformandet av uppsatsen består av artiklar, framför 
allt publicerade i Fornvännen mellan år 1941–1944, var i endast en av gravarna beskrivs 
någorlunda utförligt (Stenberger,1942;1943,1944). Någon utgrävningsrapport med mer 
detaljerad information kring gravens sammansättning, fyndlistor etc. har inte varit tillgänglig. 
Därav har distribution av anatomisk ordning i gravarna varit svårbedömt. De bilder som 
presenteras av Grav 497 i Stenberger (1943) indikerar dock att denna individ gravlagts i sin 
helhet, utan att ha styckats. 

7.4  Skriftliga källor 

Vid applicering av skriftliga källor bör alltid beaktas att författaren av dessa har full kontroll 
över vad som porträtteras och beskrivs. Endast ett perspektiv av den händelse eller det 
fenomen som beskrivs återges och kan inte förutsättas vara korrekt, sanningsenligt eller 
representativt för alla då levande människor. När det gäller textuella källor som behandlar och 
berör myter eller religiösa föreställningar, är det även viktigt att det finns en grundläggande 
förståelse för att dessa texter i regel bygger på en muntlig tradition och inte är skapade för att 
vara sammanhängande, eller bygga en logisk kronologi i berättelsen.   
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8. Resultat 

8.1 Anl. 10 

Länsstyrelsens Dnr: 431-2626-14 

Gotlands Museums Dnr: 2015–192 

Landskap: Gotland 

Socken: Västerhejde  

Fastighet: Nygårds 1:215 

Fornlämning: RAÄ Västerhejde 30:1 

Und. År: 2015 

Häst (equus) 2796g 

Kranium: Underkäken (mandibula) har identifierats och är bevarad relativt komplett med 
undantag för den främre delen (corpus mandibulare, pars incisiva) varifrån endast två tänder 
(I2-I3), troligen från den högra käkhalvan, ingick i materialet.  

Övre extremiteter: I materialet påträffades ett strålben (radius) från höger sida. Benet var 
fragmenterat men kunde delvis paras ihop med tillhörande fragment. 

Kotrad/bål: Totalt 10 revbensfragment (costae) identifierades varav fem bedömdes 
tillhöra vänster sida och två höger sida. En ringkota (atlas) samt två fragment av tappkotan 
(axis) ingick också i materialet. Ytterligare fem fragment bedömdes till halskotor (vertebrae 
cervicales) samt sju fragment till bröstkotor (vertebrae thoracicae).  

Skuldergördel: Det vänstra skulderbladet (scapula) identifierades.   
Bäckengördel: En mindre del av bäckenbenets (coxae, tuber coxae) vänstra sida 

identifierades.  
Nedre extremiteter: Vänster mellanfotsben III (metatarsus III) identifierades fullt 

fusionerad med mellanfotsben II (metatasus II). En sammanväxning mellan mellanfotsben III 
(metatarsus III), Tc och T3 är uppenbar. Även vänster mellanfotsben IV (metatarsus IV) 
återfanns löst i materialet. Sju fragment bedömdes tillhöra höger lårben (femur). Flertalet 
fragment kunde passas ihop. Även en knäskål (patella) från höger sida identifierades. 

8.1.1 Åldersbedömning  

Fusioneringsgraden av de benelement som identifierats som häst (equus) indikerar att 
individen är minst 3–4 år gammal. Att den därtill fått samtliga kindtänder indikerar en ålder 
på minst 4,5 – 5 år.  

8.1.2 Könsbedömning 

Någon könsbedömning har inte kunnat genomföras på materialet.  

8.1.3 Mankhöjdsberäkning  

En mankhöjdsberäkning utfördes på mellanfotsben (metatarsus III) av häst (equus). Största 
längd lateralt mättes med millimeterpapper på grund av att den sammanväxning som tidigare 
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nämnts. Benet mätte 270 mm lateralt vilket resulterade i en mankhöjd på 143,1 cm. 

Tabell 1: Sammanfattande tabell för analys av Anl.10. *i värdet ingår 22 kotfragment som endast kunnat 

bedömas till trolig häst på grund av fragmenteringsgraden samt 5 rörbensfragment som bedömts på samma sätt. 

 

Tabell 2: Jämförande tabell över fördelningen av köttrika kroppsdelar representerade i materialet från Anl. 10. *i 

värdet ingår 22 kotfragment som endast kunnat bedömas till trolig häst på grund av fragmenteringsgraden 

**I kategorierna kan 5 rörbensfragment tillkomma som inte kunnat identifierats till specifikt ben.  

 

Tabell 3: Jämförande tabell över fördelningen av köttfattiga kroppsdelar representerade i materialet från Anl. 10. 

 

Tabell 4: Jämförande tabell över fördelningen av övriga kroppsdelar representerade i materialet från Anl. 10. 
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8.2 Analys 

8.2.1 Tandslitage 

En häst sliter inte sina tänder i någon konstant takt, men ständig tillväxt och slitage av de 
hyposodonta tänderna pågår under livstiden (Silver, 1969:294). Slitaget uppstår genom tand 
mot tand kontakt när hästen maler gräs och grovfoder mellan tänderna. Ett onormalt slitage av 
den typ som observerats på underkäkens (mandibula) M3 i materialet orsakas oftast av 
oligodonti. Det innebär att en udda placering av en tand orsakar en deformation av 
motsvarande tand i motsvarande käke. Fenomenet kan till viss del vara ärftligt, men kan också 
orsakas av yttre trauma, som exempelvis tandfrakturer. Kraftigt ojämnt slitage kan leda till en 
mängd patologiska tillstånd som exempelvis infektioner och bölder. I de flesta fall rör det sig 
på häst (equus) och nöt (bos) om enstaka tänder, vanligen p2 och M3 (Bartosiewicz & Gal, 
2013: 173–176). 

Vad gäller individen som ingått i det analyserade materialet rör det sig troligen om ett 
genetiskt särdrag, eftersom inga tecken på post mortem trauma identifierats. Då överkäken 
(maxilla) inte ingått i det analyserade materialet kan det dock inte helt uteslutas. Avsaknaden 
av överkäken (maxilla) medför också att motsvarande tand inte kunnat undersökas. 
Underkäkens (mandibula) båda M3 visar en djup insjunkning i mitten där slitaget varit 
kraftigare än på övriga tänder (se Figur 1). Därav förefaller det troligt att motsvarande tand i 
överkäken (maxilla) istället innehar en spets och uppvisar tecken på undermåligt slitage. 
Individen bör inte ha påverkats märkvärt av sitt särdrag under livstiden, men kan mycket väl 
ha fått problem länge fram individen fått leva ytterligare en tid. 

8.2.2 Osteofyter  

En påtaglig kant av osteofyter har observerats kaudalt på ringkotan (atlas) samt motsvarande 
tappkota (axis) visar en svag tendens likande kant kranialt (Se Figur 2). Förändringen bedöms 
falla inom ramen för åldersrelaterat slitage. Även samtliga revben (costae) uppvisar osteofyter 
proximalt (se Figur 5), också dessa bedöms mest troligt vara åldersrelaterade förändringar. 
För att förändringen på revbenen (costae) ska kunna kopplas till belastning, exempelvis i form 
av ridning, krävs analys av fler kotor än materialet kunnat erbjuda. För bäst tillförlitlighet L2-
L6 och T14-T18. Dessa kotor tenderar att visa tecken på förändring som kopplats till 
belastning i form av ridning och liknande arbete i högre grad än övriga (Plusowski et al. 
2009:338–339). Därtill krävs att ett större antal revben (costae) kunnat numreras och passas in 
på respektive kota, vilket sällan är möjligt i tillräcklig utsträckning på arkeologiskt 
benmaterial. Men det går inte heller att utesluta att någon form av belastning haft del i 
utvecklandet av förändringen.  

8.2.3 Sammanväxning av mellanfotsbenet (metatarsus), Ct och T3.  

Moderna studier har visat att högintensiv träning kan öka tjockleken på det subkondrala benet, 
dorsalt på mellanfotsben (metatarsus), Ct och T3, vilket anses leda till en ökad risk för 
skelettala förändringar i hasleden. Förändringar av denna typ förekommer främst hos hårt 
tränade och skelettalt fullvuxna individer, men ålder har också visats sig vara en påverkande 
faktor (Telldahl, 2012: 8). 

Osteoartrit är ett kroniskt sjukdomstillstånd av mekanisk karaktär som orsakas av hög 
belastning. Mest utsatta är leder med begränsad rörlighet, där belastningen automatiskt blir 
mer intensiv. Osteoartrit bryter ner ledbrosket och orsakar en sekundär inflammation i leden 
som med tiden kan leda till en sammanväxning. När moderna hästar drabbas av osteoartrit 
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leder sjukdomen ofta till en anpassning av lederna, vilket i sin tur kan leda till en onormal 
viktfördelning och orsaka ytterligare ledinfektioner som skadar ledytan (Telldahl, 2012: 8). 

Spatt är en icke-infektiös form av osteoartrit som drabbar de tre nedre lederna i hasen hos 
häst (equus) och nötdjur (bos). Mest utsatta är tarsometatarsalleden och distala 
intertarsalleden, medan den tredje leden, proximala intertarsalleden, har minst sannolikhet att 
utveckla spatt. Sjukdomen förekommer i flera former och skiljer sig både vad det gäller vilket 
område som oftast drabbas, och i vilken mån skelettet skadas (Telldahl, 2012: 8). 

De former av spatt som innebär ny benformation är så kallad ”tuppspatt” och ”hög spatt”. 
Tuppspatt att den term som används när förändringen på mellanfotsbenet (metatarsus) 
bedöms som kraftig. När förändringar istället uppstår i hasens övre del kalls den hög spatt. 

Alla ledytor på berörda benelement har inte kunnat undersökas hos individen ur Anl. 10, 
eftersom dessa är fullt sammanväxta. Baserat på den analys som utförts förefaller det troligt 
att sammanväxningen av mellanfotsben (metatarsus), Ct och T3 orsakats av någon form av 
osteoartrit. Den kraftiga förändringen i form av ankylos av ovan nämnda benslag (se Figur 6), 
skulle kunna indikera tuppspatt. Det står klart att om det rör sig om spatt, är de två ovan 
nämnda formerna tuppspatt och hög spatt som är relevanta i sammanhanget, eftersom det 
krävs påbyggnad av ben för att en sammanväxning ska vara möjlig. 

 Huruvida sammanväxningen och eventuellt bakomliggande sjukdomstillstånd orsakats av 
belastning är svårtolkat, och det inte går att utesluta att förändringen är åldersrelaterad. 
Troligen har sammanväxning och sjukdomstillstånd orsakats av en kombination av belastning 
och naturligt åldrande. Individen bör oavsett orsak ha upplevt smärta, vilket troligen resulterat 
i kronisk hälta fram till dess att sammanväxningen fullbordats. När benen fusionerat och leden 
låst sig kan rörelsemönstret möjligen ha förändrats något, vilket naturligtvis kan ha lett till 
muskulära ansträngningar eller ökad belastning på andra delar av kroppen. Den skelettala 
förändringen bör dock ha upphört att orsaka smärta när sammanvägningen fullbordats och 
eventuell hälta bör ha avtagit.  

Eftersom sammanvägningen är fullbordad tycks det osannolikt att denna förändring gett 
upphov till att individen avlivats. Eftersom endast delar av individen ingått i det analyserade 
materialet kan det inte uteslutas att det förkommit andra skador eller förändringar på saknade 
benslag som kan ha berättigat avlivning av individen. Baserat på de patologier som 
registrerats finns dock inga tecken på att individen i dödsögonblicket varit obrukbar som 
bruksdjur.  

8.2.4 Slaktspår, hugg och märgspaltning 

Fyra fragment visar tydliga tecken på hugg som indikerar att individen styckats. 
Fragmenteringen av strålben (radius), lårben (femur) och kotor (vertebrae) ger ytterligare 
indikationer på att benet krossats i färskt tillstånd (Se Fig. 3–4, 7–8) vilket tyder på 
märgspaltning (Outram, 2001:401–409). Om så är fallet är det ett mycket intressant fynd, 
oavsett om individen vid framtida datering visar sig vara förhistorisk eller modern. 

Att enstaka ben i materialet är märgspaltade behöver dock inte innebära att djuret ätits, 
även om andelen tecken på styckning tyder på slakt. Häst (equus) innehåller tämligen lite kött 
och märg i förhållande till sin storlek, vilket gör det mer ekonomiskt att exempelvis slakta ett 
nötdjur. Men om hästen är gammal och förbrukad som tjänare fanns kanske ingen anledning 
att slösa på resurser. Märgspaltning kan ha skett i annat syfte, exempelvis limkok eller 
liknande för att inga tillgångar ska gå till spillo. I svåra tider kanske det inte heller funnits så 
mycket annat att tillgå. Tidigare forskning indikerar dock att hästar genom tiderna i högre 
utsträckning slaktats i särskilda syften eller vid speciella tillfällen, och konsumerats till följd 
av detta. Att köttet senare innefattas av ett kyrkligt förbud samman med blodmat och en 
mängd andra livsmedel har haft viss effekt, men benmaterial från medeltid visar ändå på att 
häst har ingått i kosten i någon mån. Medvetet eller omedvetet har människor även under 
kristen och modern tid ätit häst, men det som gör frågan intressant, oberoende av datering, är 
att det redan innan kristnandet funnits särskilt relation till hästen som påverkat hur människan 
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hanterat slakt, kött och restprodukter. Möjligen är de i denna unika relation mellan människa 
och djur som vi kan finna orsaken till att hästben i så liten utsträckning förekommer i 
slaktavfallet samman med andra arter. 

8.3 Grav 497 

Inv.nr: C.9322:295  

Landskap: Gotland 

Socken: Hellvi, St Ihre 

Und. År: 1942 

Häst (equus) *7997g 

Kranium: Totalt 40 tänder identifierades tillhöra individen, hemmahörande i både över- 
och underkäke (maxilla/mandibula). Det rör sig huvudsakligen om mjölktänder påträffade 
både i käken samt löst i materialet. Huvuddelen av de permanenta tänderna bedöms befinna 
sig i käkbenet. Ett fåtal har dock fallit ur pga. benets fragmentering. Flera tänder har därav 
fragmenterats på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera vilken tand det rör sig om. 
Dessa har bedömts som tandfragment och är 15 till antalet. Kilbenet (sphenoidale) påträffades 
intakt. Tre fragment av okbenet (zygomaticum) identifierades, två fragment av höger sida 
samt ett från den vänstra. Ett fragment av höger tinningben (temporale) identifierades också, 
samt ett fragment av pannbenets (frontale) högra sida. Ett större fragment av överkäkens 
(maxilla) högra sida uppvisar tecken på mindre patologisk förändring. I benet sitter 
fortfarande flertalet mjölktänder kvar. Därtill identifierades 13 fragment av underkäken 
(mandibula), varav nio bedömdes tillhöra den högra sidan och fyra den vänstra. 

Övre extremiteter: Överarmsben (humerus) från båda sidor identifierades och bedömdes 
vara ofusionerade proximalt samt i slutade distalt. Det högra överarmsbenet (humerus) var till 
stor del fragmenterat proximalt, men det framgår tydligt att någon epifys ännu inte fäst. 
Strålbenet (radius) från båda sidor påträffades intakta samt ofusionerade. Även armbågsbenet 
(ulna) av båda sidor identifierades och bedömdes som ofusionerade proximalt. Totalt 14 
handrotsben (carpi) påträffades, samtliga intakta. Samtliga mellanhandsben från höger sida 
(metacarpus II-IV) påträffades förhållandevis intakta, men enbart ett mellanhandsben 
(metacarpus IV) från den vänstra sidan återfanns i materialet. Mellanhandsben III 
(metacarpus III) bedömdes vara fullt fusionerad. Samtliga falanger påträffades intakta med 
något enstaka undantag för lindriga tafonomiska skador på en falang III (falangs III). 

Kotrad/bål: Totalt bedömdes 32 revbensfragment (costae) kompletta nog för identifiering 
varav fyra bedömdes härröra från den vänstra sidan samt fem från den högra sidan. 
Huvuddelen av revbenen (costae) var ofusionerade. 14 fragment av bröstbenet (sternum) 
identifierades, även dessa ofusionerade samt ett fyrtiotal fragment av välbevarat revbensbrosk 
(cartilagines costales). Ringkota (atlas) samt tappkota (axis) identifierades i materialet, båda 
om två fragment vardera. Inga tecken på hugg eller snittspår kunde identifieras vid 
undersökning i mikroskop. I övrigt identifierades ytterligare tre halskotor (vertebrae 
cervicales), 24 fragment av bröstkotor (vertebrae thoracicae) samt fyra ländkotor (vertebrae 
lumbales). Så gott som samtliga är ofusionerade med undantag för några enstaka som 
bedömts befinna sig i en den slutande fasen. 15 svanskotor (coccygis) har också identifierats 
varav två är bedömda som fragment och en är något skadad tafonomiskt. 

Skuldergördel: 67 fragment av höger skulderblad (scapula) samt 21 fragment av vänster 
skulderblad (scapula) identifierades i materialet. Båda uppvisar en udda sprickbildning vid 
samma punkt på benet.  

Bäckengördel: 18 fragment av korsbenet (sacrum) påträffades vilket bedömdes som 
ofusionerat. Så gott som hela bäckenbenet (coxae) tycks ingå i materialet, men är ytterst 
fragmenterat och sedan tidigare limmat i vissa sprickor, vilket kraftigt försvårar en 



 

23 

bedömning av fusioneringsgrad och tafonomisk inverkan.  
Nedre extremiteter: Totalt 11 fotrotsben (tarsi) påträffades i materialet, inklusive häl- och 

språngben (calcaneus/talus) från båda sidor. Vänster språngben (talus) var fragmenterat i två 
delar medan övriga ben påträffades intakta. Båda hälbenen (calcaneus) bedömdes vara 
proximalt ofusionerade. Även sju sesamben (sesamoidea) identifierades samt samtliga 
mellanfotsben (metatarsus II-IV) och falanger (falangs I-III) påträffades intakta. Båda 
lårbenen (femur), vadbenen (tibia) samt knäskålarna (patella) identifierades och bedömdes 
som intakta men ofusionerade.  

8.3.1 Åldersbedömning  

Åldersbedömning av Individ 497 har framför allt baserats på tandframbrott (Silver,1969:291) 
samt grad av fusionering på samtliga tillgängliga benelement. Då individen innehar samtliga 
mjölktänder och övriga permanenta tänder, även bakre kindtänder (molarer) som ännu ligger 
inbäddade i käkbenet, bedöms individen ha befunnit sig i ett åldersspann om 1 – 2,5 år när 
döden inträffade. Observera att en framtand (I2) tagits ut för dna-analys 30/3 – 2005 och har 
därefter inte återlämnats. Således har tanden inte heller ingått i bedömningen. 
Fusioneringsstadiet som individen befunnit sig i sammanfaller väl med föregående resultat. 

8.3.2 Könsbedömning 

Någon könsbedömning av Individ 497 har inte varit möjlig. Främst på grund av 
fragmenteringsgraden på bäckenbenet, samt att avsaknaden av betar (C1) i sig inte räcker för 
att identifiera könet med säkerhet. Blygdbenet (pubis) indikerar till viss del den form av 
knölighet som i Getty (1975) beskrivs som främst förekommande hos hingstar, men med 
individens uppenbart unga ålder som grund bedöms att det är osannolikt att några distinkta 
könskaraktärer kunnat utvecklats i tillräcklig mån för att kunna indikera ett säkert kön. Att 
bäckenbenet i viss mån bär de morfologiska karaktärer som tenderar förekomma hos hingstar 
kan bero på att fragmenteringen kraftigt försvårar en bedömning av karaktären i naturlig 
vinkel. Metoden är därtill inte särskilt pålitlig utan tillgång till ett betydligt större 
referensmaterial än vad som i det här fallet varit möjligt.  

8.3.3 Mankhöjdsberäkning 

En mankhöjdsberäkning utfördes på samtliga benelement vars bevaringsgrad bedömts 
tillräckligt god för att generera tillförlitliga resultat. Vänster överarmsben (humerus) samt 
strålben (radius) och mellanhandsben III (metacarpal III) från båda sidor har beräknats. De 
senare med obetydlig variation inbördes. Överarmsbenet (humerus) gav det lägsta beräknade 
värdet på 85, 7 cm. Strålbenen (radius) gav en mankhöjd på 97,2 respektive 97,6 och 
mellanhandsbenen (metacarpal III) genererade resultat på mellan 91 – 91,7 cm. Metoden 
anger det minsta värdet, enligt vad som beskrivs i avsnitt 7.1 under kapitlet för källkritik. 
Därav bedöms det största värdet som det mest tillförlitliga, med reservation för att värdet inte 
tar hänsyn till muskulatur och ligament. 
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Tabell 5: Sammanfattande tabell för analys av Grav 497.*Observera att värdet avser totalvikt på de delar av 

gravarna som vid tidigare analys (Åkesson,1999) bedömts tillhöra häst. Under analysarbetet 2017 har dock 

flertalet mindre fragment av andra arter identifierats i materialet. 

 

8.4 Analys 

På individens båda skulderblad (scapula) är två distinkt korrelerande hugg synliga (se Figur 
10). Någon dödsorsak har inte kunnat fastställas med säkerhet, men tidigare osteologisk 
forskning visar att hästar som offrats i samband med ritualer och ceremonier, ibland huggits 
till döds. Huruvida så är fallet i med Individ 497 kan inte fastställas med säkerhet, men 
huggen i skulderbladen har definitivt tagit i den muskulatur som kopplas samman med bog-
och frambensmuskulaturen. Om våldsutövaren lyckats lossa muskulaturen, bör hästen ha fallit 
framåt eller ner på knä. Hästens ringa mankhöjd medför att om två personer, i ett fiktivt 
scenario, befinner sig på var sida om hästen, bör dessa kunnat svinga en yxa eller ett svärd, 
med så betydande kraft, att muskulaturen lossat ur sitt fäste. Ett sådant scenario bör dock ha 
följts av ett direkt dödade våld i form av att kroppspulsådern snittats eller att djuret klubbats i 
huvudet för att undvika att hästen löper amok dansade på bakbenen. Några tecken på sådant 
våld, har inte kunnat fastställas osteologiskt. 

Individen uppvisar tecken på en tandinfektion som troligen orsakats inflammation i 
tandroten (se Figur 11). Infektionen har sin tur möjligen orsakat en böld som sedermera 
brustit. Det framgår dock tydligt att infektionen är utläkt när döden inträffar (Bartosiewicz & 
Gal, 2013:91-93). 

Den list som påvisats mellan falang I (falangs I) & falang II (falangs II) bedöms ha 
orsakats av någon form av luxation av leden, vilket medfört en förflyttning och anpassning av 
ledytan, och således skapad en kant kring den nya leden (se Figur 12). Vad som orsakat 
luxationen är oklart. Den kan ha föranletts av ett trauma i någon form, möjligen en långvarig 
hälta som medfört ett förändrat rörelsemönster, vilket i sin tur krävt en anpassning av leden. 
Moderna hästar av raser med snabbare tillväxt, som exempelvis varmblodstravaren, har ofta 
överrörliga leder (Muntligt: Modigh, Johanna) vilket indikerar att problematiken också har en 
ärftlighetsfaktor som bör has i åtanke. 

Den fåra som påträffats mellan falang I (falangs I) & falang II (falangs II) är av mycket 
underlig karaktär. Det är tydligt att de båda fårorna motsvarar varandra som om de orsakats av 
varandra. Där det ena benets fåra är skrovlig och upphöjd är det motsvarande benets fåra 
istället djup och tvärt om (se Figur 13). Mest troligt har förändringen uppkommit till följd av 
trauma.  
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8.5 Grav 230b 

Inv.nr: C. 9322:236a 

Landskap: Gotland 

Socken: Hellvi, St. Ihre 

Und. År: 1942 

Häst (equus) *10189g 

Kranium: 18 tänder (dentaes) från underkäken (mandibula) samt 19 ur överkäken 
(maxilla) har identifierats, såväl löst i materialet som fortfarande fäst i käkbenen. 13 fragment 
har bedömts tillhöra underkäken (mandibula) varav tre fragment bestämts till vänster sida och 
två till den högra. Ett fragment av överkäken (maxilla) kunde också identifieras. Tre fragment 
av tinningbenet (temporale) påträffades varav två kunnat bedömas till vardera sida. Även två 
fragment av vänster okben (zygomaticum) identifierades samt ett fragment av kilbenet 
(sphenoidale). Två fragment av pannbenet (frontale) bestämdes till vardera sida av pannan. 
Ett fragment av pannbenet/tinningbenet (frontale/temporale) påträffades sammanhållet av 
sutur. 

Övre extremiteter: Vänster överarm (humerus) påträffades hel, av den högra sidans 
överarm (humerus) identifierades i åtta fragment. Ett av dessa fragment uppvisar en underlig 
hålighet. Även vänster strålben (radius) påträffades intakt medan höger strålben (radius) 
identifierades om nio fragment. Höger armbågsben (ulna) påträffas intakt och den vänstra om 
två fragment. Totalt 13 handrotsben (carpi) identifieras varav ett fragmenterats i två delar. 
Sex handrotsben bestämdes till höger sida och sju till vänster. Mellanhandsben II -IV 
(metacarpus II-IV) från vänster sida identifieras så gott som hela i materialet samt vänster 
falang I (falangs I). Mellanhandsben II och IV (metacarpus II och IV) från höger sida är något 
mer fragmenterade, men mellanhandsben III (metacarpus III) är fortfarande intakt. Samtliga 
falanger (falangs I-III) från höger påträffas intakta.  

Kotrad/bål: Ringkotan (atlas) påträffades fragmenterad i två delar, tappkotan (axis) 
återfanns hel och har bedömts som ofusionerad caudalt. Sex halskotor (vertebrae cervicales) 
identifieras samt tre fragment som bedömts tillhöra halskotor (vertebrae cervicales). Samtliga 
halskotor (vertebrae cervicales) bedömdes vara ofusionerade caudalt. Totalt 18 fragment 
identifieras som bröstkotor (vertebrae thoracicae), sju bedöms vara i slutande fasen och fyra 
bedöms ofusionerade caudalt. Ett trettiotal revbensfragment (costae) har kunnat identifieras 
till del varav totalt nio fragment också kunnat bedömas till sida, fem till höger och fyra till 
vänster. Även fyra fragment av bröstbenet (sternum) har identifierats.  

Skuldergördel: Totalt 27 fragment bedömdes tillhöra skulderbladen (scapula) varav tre 
fragment kunde bestämmas till vänster sida samt fyra till höger. 

Bäckengördel: Fem fragment av korsbenet (sacrum) identifierades samt nio fullt 
fusionerade svanskotor (coccygis). 18 fragment av bäckenbenet (coxae) identifierades också 
varav fem fragment kunde bestämmas till vänster och tre till höger sida. Samtliga fragment av 
bäckenbenet (coxae) uppvisar en varierade fusioneringsgrad. På ett av fragmenten påträffas en 
underlig hålighet. 

Nedre extremiteter: Totalt 18 fragment av lårben (femur) identifierades varav tre 
bedömdes tillhöra vänster sida och fem bedömdes som höger. Vänster lårben (femur) uppvisar 
en underlig sprickbildning. Båda knäskålar (patella) påträffas intakta i materialet. Sju 
fragment av skenbenet (tibia) identifierades varav fem bedöms tillhöra den högra sidan och 
två den vänstra. Även en proximal del av vadbenet (fibula) identifierades. Därtill påträffades 
sex fotrotsben (tarsi) från individens vänstra sida inklusive hälben (calcaneus) och språngben 
(talus). Fyra fotrotsben (tarsi) från den högra sidan identifieras inklusive höger språngben 
(talus). Sju sesamben (sesamoidea) påträffades, samtliga är intakta. Mellanfotsben II-IV 
(metatarsus II-IV) från båda sidor och samtliga falanger (falangs I-III) återfanns i materialet. 
De mindre mellanfotsbenen (metatarsus II & IV) är något mer fragmenterade men kompletta, 
övriga ben är intakta. 
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8.5.1 Åldersbedömning 

Baserat på tanderuption enligt (Silver,1969:291) har individ 230b uppnått en ålder på minst 
3,5 till 4,5 år. Observera att en kindtand tagits ut för dna-analys 30/3 – 2005 och har därefter 
inte återlämnats. Således har tanden inte heller ingått i bedömningen. Då bäckenbenet (coxae) 
inte är fullt fusionerat finns inga indikationer på att individen skulle ha uppnått 5 år ålder 
(Silver,1969:285–286). 

8.5.2 Könsbedömning 

Tydliga hingständer (C1) indikerar att det rör sig om en gravlagd hingst (Hellqvist, 2014:6–
7). 

Figur 15: Överkäke med tydlig bete (C1). (Foto: Privat). 

.  

8.5.3 Mankhöjdsberäkning  

Överarmsben (humerus) och strålben (radius) från den vänstra sidan samt mellanhand- och 
mellanfotsben III (metacarpus/metatarsus III) från båda sidor användes för att beräkna 
individens mankhöjd. Ingen betydande skillnad mellan sidorna upptäcktes. Mellanfotsbenen 
(metatarsus III) indikerar en mankhöjd på 107,1 cm. Mellanhandsbenen (metacarpus III) gav 
en mankhöjd på 97,4 cm. Överarmsbenet (humerus) indikerade en mankhöjd på 104, 2 och 
strålbenet (radius) gav ett värde på 114, 6 cm.  
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Tabell 6: Sammanfattande tabell för analys av Grav 230b *Observera att värdet avser totalvikt på de delar av 

gravarna som vid tidigare analys (Åkesson,1999) bedömts tillhöra häst. 

 

8.6 Analys  

Det står klart att individen uppvisar ett flertal tecken på trauma i form av trubbigt våld. I de 
flesta fall har detta våld orsakat cirkulärt utformade skador på skelettdelarna. I ett 
dokumenterat fall har brottytan snarare rektangulär form. Skadorna varierar i storlek och 
placering, men är alla tydligt orsakade i färskt tillstånd (se Figur 14–18). Vilken form av 
tillhygge som använts för att orsaka skadorna eller vilket syfte som funnits med handlingen 
kan enbart spekuleras kring. 

Det hugg som påträffats strax under överarmens (humerus) kulled bedöms ha orsakats i 
torrt tillstånd, möjligen av en skärslev eller liknande i samband med utgrävning (se Figur 19). 

Den bentillväxt som anträffas på mellanhandsben II (metacarpus II) bedöms vara av 
patologisk karaktär, men troligen inledningsvis orsakad av ett yttre trauma. Med placeringen 
av förändringen som grund bedöms den mest sannolika orsaken vara ett lindrigt slag, ett 
skärsår eller likande (se Figur 20). Lokala angrepp av benhinneinflammation (periostitis) kan 
orsakas av relativt små trauman. Inflammation av benhinnan (periosteum) kan orsaka en 
skelettal förändring eller bli kronisk. Den inledande skadan behöver dock inte direkt drabba 
benvävnaden för att inflammationen ska orsaka den typ av skelettal förändring som på träffats 
i materialet (Bartosiewicz & Gal, 2013:93–94). 

Någon dödsorsak kan inte fastlås med säkerhet, men det förefaller rimligt att individen 
klubbats i huvudet eftersom neurokraniet är kraftigt fragmenterat. Vissa fragment uppvisar en 
sprickbildning som kan indikera trauma i färskt tillstånd. Därtill har inga snittspår på 
halskotor (vertebrae cervicales) eller motsvarande talande placering identifierats. 
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9. Diskussion 

9.1 Individerna 

Tabell 7: Jämförande tabell över genererade data från samtliga individer. 

 

Med de grundläggande resultaten som sammanställts i Tabell 7 som utgångspunkt blir det 
tydligt att det främst är individen betecknad Grav 497 som sticker ut vad gäller ålder och 
mankhöjd. Individens ringa ålder sammanfaller dock med den låga mankhöjden i och med att 
individen ännu inte är fullvuxen. Det förefaller rimligt att individen i Grav 497, om den nått 
samma åldersspann som individen i Grav 230b, också skulle uppnått en liknande storlek.  

Några direkta tecken på att det mellan dessa två individer skulle röra sig om två olika 
raser eller kroppstyper har alltså inte påträffats. Med det i åtanke framträder istället individen 
betecknad Anl. 10 som mest avvikande. Den är bedömd som äldst i sammanhanget, även om 
det rör sig om en förhållandevis liten åldersskillnad. Den är betydligt större än övriga 
individer och uppvisar tydliga tecken på styckning och märgspaltning. Att hästen i Anl. 10 är 
markant högre vid manken än övriga individer, i samband med att materialet återfanns relativt 
högt upp i stratigrafin, är det som främst talar för att den skulle kunna vara recent. Detta 
eftersom tidigare forskning påvisat en utveckling från små ponnyer till större hästar över tid. 
Men en mankhöjd på 143,1 cm är inte någon stor häst. Faktum är att det med den 
storleksindelning som varit aktuell sedan 1800-talet in i våra dagar, anger att det är först när 
mankhöjden överskrider 148 cm som individen inte längre klassas som ponny. Vilket innebär 
att om individen i Anl. 10 vid framtida datering visar sig vara modern, så är det fråga om 
kroppsdelar av en ponny som grävts ner ytligt i utkanten av ett vikingatida-vendeltida gravfält 
samman med kroppsdelar av ett lamm. En ytterst intressant sammansättning även om så är 
fallet.  

Skulle en framtida datering istället påvisa att djurbenen hör till gravfältet, så är det ett 
mycket viktigt material som påminner om de offrade individer som tidigare påträffats vid 
exempelvis Skedemosse på Öland. Det är oavsett inte möjligt att med någon säkerhet bedöma 
huruvida materialet är förhistoriskt eller inte enbart utifrån den osteologiska data som 
materialet genererat. Det tål dock att nämnas i sammanhanget, att proportionerna på de 
benelement som representeras i materialet från Buska inte avviker särskilt i jämförelse med 
motsvarande benelement från Grav 497, även om individen i anl.10 ger ett något längre och 
smäckrare intryck (se Figur 25). 
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Figur 25: Jämförande bild av mellanfotsben (metatarsus) från samtliga individer. (Foto: Privat). 

Samtliga individer uppvisar tecken på patologiska tillstånd och trauma i någon form. Det är 
dock endast individen från Anl. 10 som uppvisar ett tillstånd som genom tidigare forskning 
kunnat härledas till belastning till följd av arbete. Det kan dock inte uteslutas att tillståndet 
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orsakats av ärftliga faktorer, eller att sådana ökat benägenheten för individen att drabbas. 
Övriga individer uppvisar främst tillstånd som orsakats av trauma i samband med eller strax 
efter att döden inträffat. Vad gäller de övriga tillstånd som bedömts som utläkta kan det inte 
uteslutas att individerna själva åsamkat sig skadorna, exempelvis i sammandrabbning med en 
annan häst eller genom olycksfall.  

De stora frågorna kring statusskillnader, symboliska syften och sociala aspekter är av 
naturliga orsaker svårare att besvara. Att det finns en skillnad i såväl status som symbolvärde 
och socialt synsätt till hästen framgår nog vid det här laget. Men att i detta avseende göra 
jämförelser mellan materialen har visat sig vara tämligen irrelevant.  

Vikingatida begravningstraditioner är som tidigare nämnts ingen homogen företeelse utan 
snarare en brokig sammansättning av traditioner. Jämförelser mellan gravmaterialen från Ihre, 
som trots allt härstammar från samma gravfält, genererar förvisso en del likheter. Exempelvis 
att det i båda fallen rör sig om hästar som begravts samman med människa och hund, därtill 
även kroppsdelar av andra djur, i jordblandade rösen. 

Den analys som uppsatsen föregåtts av har koncentrerats till hästbenen, och skeletten av 
hund och människa har således inte analyserats. Det har dock vid tidigare analys 1999 
påvisats att det mänskliga materialet i grav 497 tillhör en yngre individ, då bedömd till 11 år 
(Åkeson, 1999). Graven är rikt utrustad och hästen tycks ha begravts i full mundering och har 
också försetts med en egen kam (Stenberger, 1942:27–31). Vid analysen 2017 identifierades 
även, rörben av fågel (aves), kotor av fisk (pisces) samt rörben och kraniefragment av ett 
mänskligt spädbarn bland hästbensmaterialet.  

Grav 230b omnämns inte i samma uträckning av Stenberger i dennes artiklar om 
utgrävningarna av Stora Ihre. Huruvida det innebär att den varit mer blygsamt utrustad kan 
inte bedömas då någon utgrävningsrapport inte varit tillgänglig under uppsatsskrivandet. Grav 
230b innehåller dock en häst och en individ som vid tidigare analys (Åkeson, 1999) beräknats 
till minst 20 års ålder och bedömts som kvinnlig. Då både kön och ålder på gravlagda 
mänskliga individer skiljer sig bedöms det inte särskilt uppseendeväckande utan snarare 
naturligt om gravläggningarnas detaljer skiljer sig från varandra, särskilt med tanke på 
tidperioden.  

En mängd möjliga syften med att begrava dessa människor samman med hästar har 
föreslagits tidigare och ingen kan egentligen avskrivas i sammanhanget. Mest troligt har det 
funnits flera bakomliggande syften med att gravlägga även hästarna.  

9.2 De försvunna benen 

Resultatet av uppsatsen, i kombination med den tidigare forskning som bedrivits på området, 
ger tydliga indikationer på att en unik relation mellan häst och människa med kopplingar till 
sociala och rituella föreställningar förekommit över lång tid. Att kvarlevorna av dessa djur 
sällan förekommer i samma kontexter och sammanhang som andra boskapsdjur, förefaller där 
av inte särskilt underligt. De hästar som inte begravts samman med människa eller påträffas i 
andra offersammanhang har troligen ändå inte ansetts helt jämställda med övriga boskap. Om 
så är fallet bör de inte heller påträffas samman med detta material, vare sig de slaktats i syfte 
att ätas eller avlivats och hanterats på annat sätt efter döden.  

De saknade benmaterialet är inte heller tillräckligt representerat som råvara för olika 
hantverk för att kunna förklara materialbristen. Föremål av hästben rör sig huvudsakligen om 
metapoder som brukats som isläggar (Karlsson, 2016:78)  

Möjligen har vi helt enkelt letat på fel ställen, om så nu kan uttryckas trots materialets 
förhållandevis låga status i arkeologiska sammanhang. En mängd deponeringsvarianter är 
möjliga. Materialet kan ha placerats i vatten eller sankmark. Brända och krossade ben kan ha 
spritts för vinden, kanske har de likt idag begravts någonstans med koppling till djuret eller 
dess husbonde. Eller har stora delar av det saknade materialet gallrats bort utan datering, då 
det till följd av sin ovanliga förekomst i olika kontexter, skrivits av som modernt? Kanske kan 
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vi en dag få klarhet i just vad den förhistoriska människan gjort av dessa hästar. Kanske har 
alla ovanstående scenarion på ett eller annat sätt varit inblandade? Det återstår för framtida 
forskning att besvara, men hittills framgår att hästar är något utöver det vanliga.  

9.3 Slutsats 

Det tycks föreligga vissa skillnader vad gäller de gravlagda individerna från Stora Ihre och 
den styckade individen från Buska. Variationen är dock stor mellan samtliga individer på 
vissa punkter, medan likheterna mellan desamma är slående på andra. Huruvida det är fråga 
om två olika raser går inte att fastställa. Främst på grund av att de benelement som är 
representerade i materialet från Buska, inte är tillräckligt för att göra en tillförlitlig bedömning 
av saken. Om så är fallet rör det sig dock om raser av mycket lika kroppstyp.  

Analysen, i kombination med tidigare forskning, konstaterar en påtagligt speciell relation 
mellan människa och häst, i förhållande till övriga boskap. Det är min uppfattning att denna 
relation är den främst bakomliggande orsaken till hästens ringa förekomst i de arkeologiska 
massmaterialen. Det förefaller troligt att hästbenen har större benägenhet att ha hanterats 
annorlunda, vilket kan ha lett till att de brutits ner eller på annat sätt förstörts. I de fall då de 
fortfarande ligger dolda, i väntan på framtidens arkeologer, bedöms sannolikheten att finna 
dessa material störst i miljöer som kan kopplas samman med vad vi i dag skulle benämna som 
kultplatser. Platser som i förhistorisk tid tenderar vara belägna i närheten av vatten eller 
sankmark, platser av tidigare historisk betydelse eller i närheten av mäktiga naturformationer. 

9.4 Framtida forskning 

Osteologisk forskning med inriktning på arbetsrelaterade skador är ett viktigt 
forskningsområde i sammanhanget. Hästen är som tidigare nämnts fortfarande relativt 
outforskad på området inom Sverige. Ytterligare forskning krävs för att utveckla metoder som 
med större tillförlitlighet kan särskilja arbetsrelaterade patologiska tillstånd från ärftliga.  

I allmänhet krävs ett lyft vad gäller metodutveckling inom osteologisk forskning på häst. 
Det skulle, utöver alla sedan tidigare omnämnda kunskapsluckor som hästbenen har potential 
att fylla, också förbättra förutsättningarna för mer djupgående studier vad gäller hur den 
förhistoriska utrustningen sett ut, använts och eventuellt inverkat på hästens skelett.  

För att skapa nya förutsättningar för framtida forskning krävs dock att vikten av 
hästbenens relevans framgår och att större noggrannhet iakttas i fält även när det gäller 
djurbensmaterial. Kanske särskilt om det finns misstankar om att materialet innehåller häst. 
Att osteologisk kunskap, av praktiska och ekonomiska skäl, ofta prioriteras bort när det 
kommer till utgrävningar som behandlar djurbensmaterial är ett problem som kan bli allt för 
kostsamt för forskningsområdet i stort. Framför allt är tendensen att skriva av hästskelett som 
påträffas i större koncentrationer utanför gravkontexterna som modernt material 
bekymmersam. Särskilt då så inte sällan tycks ske utan att föregående datering eller 
osteologisk analys. Sådan hantering kan leda till att värdefullt material går förlorat för att 
potentialen i materialet missbedöms. Uppsatsen visar potentialen i hästbensmaterialet och att 
det är värdefullt att studera även begränsade material.  
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10. Sammanfattning 

Att hästen genom tiderna haft en särställning gentemot andra boskapsdjur och ett unikt 
symbolvärde, blir tydligt i både arkeologiska och historiska källmaterial. Offerplatser med 
större koncentrationer av osteologiskt material vittnar om en långlivad kult, som starkt 
förknippats med hästar. Hur människan sett på hästen har påverkat hur hon hanterat den, både 
i livet och i döden. 

I uppsatsen studeras skillnader i osteologiskt material från de två vanligaste 
fyndkontexterna kopplade till hästben. Analysen utfördes i syftet att undersöka om det rör sig 
om individer av samma typ, värde och status, som hanterats annorlunda efter döden. 
Materialen består av en inkomplett och odaterad individ ur ett slaktavfall och två kompletta 
individer daterade till 800–900 e. Kr som gravlagts samman med människa. 

Genom detaljerade studier av patologiska förändringar och trauma, för analysen dåtid 
närmare nutid. Skelettförändringarna avslöjar hur individerna levt och dött. Med 
utgångspunkt i resultatet diskuteras om dessa förändringar kan indikera skillnader i hantering 
och användningsområde, samt huruvida synsätt och relation påverkat hur kroppen hanterats 
efter döden. Därtill ämnar uppsatsen att utmana teori och metodik genom att applicera ett 
mikroarkeologiskt perspektiv på den osteologiska analysen för att finna medel att hantera 
problematiken med de sällsynta hästbensmaterialen. 

Samtliga individer uppvisar tecken på patologiska förändringar och trauma, men endast 
en individ har skador som kunnat härledas till belastning. I övrigt är skillnader och likheter 
individerna emellan varierande. Huruvida det rör sig om två olika raser har inte gått att 
fastställa, men det är tydligt att det oavsett datering är fråga om tre ponnyer, varav en individ 
upplevs något högre och smäckrare.  

I uppsatsen konstateras en påtagligt speciell relation mellan människa och häst, vilken 
tolkats som den främst bakomliggande orsaken till hästens ringa förekomst i de arkeologiska 
materialen. Att hästbenen hanterats annorlunda kan ha lett till att de brutits ner eller på annat 
sätt förstörts. Det är också sannolikt att de placerats i andra miljöer än övriga boskap.  

Uppsatsen visar att det finns outnyttjad potential i hästbensmaterialet och värdet av att 
även studera begränsade material. Förutsatt att metodutvecklingen prioriteras och det öppnas 
upp för studier av mindre material, kan hästbenen vara framtiden inom animalosteologisk 
forskning. 
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12. Bilagor 

12.1 Figurer Analys 

12.1.1 Anl.10 

 

Figur 1: M3 uppvisar ett udda slitage med kraftig insjunkning i tandens mitt. (Foto: Privat). 

 

Figur 2: En tydlig kant av osteofyter kan urskiljas kaudalt på ringkotan (atlas). Även tappkotan (axis) visar en 

svag tendens likande kant kranialt. * Observera att bilden endast visar atlaskotan. (Foto: Privat). 
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Figur 3: En halskota (vertebrae cervicales) visar tecken på ett hugg som avstannat varpå det kvarvarande benet 

bänts isär. (Foto: Privat). 

 

Figur 4: En bröstkota (vertebrae thoracicae) förefaller ha klyfts på mitten. (Foto: Privat). 
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Figur 5: Samtliga revben (costae) uppvisar osteofyter proximalt (caput costae).  

 

Figur 6: Tre revben (costae) har gått av vid ungefär samma punkt med en mycket rak brottyta. (Foto: Privat). 
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Figur 7: Proximalt på mellanfotsbenet (metatarsus) är en fullbordad sammanväxning av mellanfotsbenet, Ct och 

T3 synlig. (Foto: Privat). 

 

Figur 8: Två fragment av vänster lårben (femur) uppvisar tydliga tecken på hugg distalt. (Foto: Privat). 
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Figur 9: Fragmenteringen på strålbenet (radius) samt lårben (femur) indikerar att benet krossats i färskt tillstånd. 

*Observera att följande bild endast visar fragmenteringen på strålbenet (radius). (Foto: Privat). 

12.1.2 Grav 497 

 

Figur 10: En udda sprickbildning upptäcktes på motsvarande punkt på båda skulderblad (scapula). (Foto: Privat). 
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Figur 12: Någon form av listbildning i ledytan mellan falang I och II (falangs I -falangs II) 

observerades. (Foto: Privat). 

 

 

 

Figur 11:Vad som förefaller vara spår av en utläkt tandböld eller infektion upptäcktes strax under foramen infra 

orbitale. (Foto: Privat). 
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Figur 13: Två tydliga fåror i på ledytorna mellan falang I och II (falangs I -falangs II). Framgår tydligt att de 

båda fårorna motsvarar varandra som om de orsakats av varandra. (Foto: Privat). 

12.1.3 Grav 230b 

 

Figur 14: Trauma på ett revben (costae) till följd av trubbigt våld. Till synes orsakat i färskt tillstånd. (Foto: 

Privat). 



 

43 

 
Figur 15: Hålighet på fragment av bäckenbenet (coxae) Upplevs udda och förhållandevis djupt. (Foto: 

Privat). 

  

Figur 16: Underlig sprickformation på bäckenbenet (coxae) i rektangulär form. Möjligen orsakad i färskt 

tillstånd. (Foto: Privat). 
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Figur 17: Ovanligt cirkelformat trauma. (Foto: Privat). 

 

Figur 18: Underlig sprickformation längs lårbenet (femur), Tydliga indikationer på att ha orsakats i färskt 

tillstånd. (Foto: Privat). 
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Figur 19: Hack under överarmens (humerus) kulled. Troligen orsakad i torrt tillstånd. (Foto: Privat). 

 

Figur 20: Tydlig bentillväxt på Mellanhandsben II (metacarpus II). (Foto: Privat). 
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12.2 Benlistor 

12.2.1 Buska Fiskeläge, Västerhejde 

Anl. Art Ben Sida Del Fus. Mått Pat/Tra. Övrigt 

10 Equus Mandibula dx Hel ff       

10 Equus Mandibula sin Hel ff       

10 Equus I2 Mand.             

10 Equus I3 Mand.             

10 Equus Atlas   Hel ff   x   

10 Equus Axis     fx   x   

10 Equus Axis         x   

10 Equus Cerv.     fx       

10 Equus Cerv.     ff       

10 Equus Cerv   Frag.         

10 Equus Cerv.   Frag.         

10 Equus Cerv.   Frag.         

10 Equus Thorac.     ff   x   

10 Equus Thorac.     ff       

10 Equus Thorac.     ff       

10 Equus Thorac.   Frag.         

10 Equus Thorac.   Frag.         

10 Equus Thorac.   Frag.         

10 Equus Thorac.   Frag.         
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10 Equus Scapula sin   xf       

10 Equus Costae dx   fx   x   

10 Equus Costae dx   fx   x   

10 Equus Costae sin   fx   x   

10 Equus Costae sin   fx   x   

10 Equus Costae sin   fx   x   

10 Equus Costae sin   fx   x   

10 Equus Costae sin   fx   x   

10 Equus Costae sin   fx   x   

10 Equus Costae   Frag.     x   

10 Equus Costae   Frag.     x   

10 Equus Costae   Frag.     ?   

10 Equus Radius dx   fx   x   

10 Equus Radius dx Frag.     x   

10 Equus Radius dx Frag.     x   

10 Equus Coxae sin Frag.         

10 Equus Mt III sin Hel ff 270mm x   

10 Equus Tc sin Hel     x   

10 Equus T3 sin Hel     x   

10 Equus Mt IV sin Hel         

10 Equus Femur dx 6 ff   x   

10 Equus Femur dx Frag.     x   

10 Equus Femur dx Frag.     x   

10 Equus Femur dx Frag.     x   

10 Equus Femur dx Frag.     x   

10 Equus Femur dx Frag.     x   

10 Equus Femur dx Frag.     x   
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10 Equus Patella dx hel         

10 Equus Oid.rörben         ? Trolig femur 

10 Equus Oid.rörben         ? Trolig femur 

10 Equus Oid.rörben         ? Trolig femur 

10 Ovis Cerv.   2–6 oc       

10 Ovis Cerv.   hel cc       

10 Ovis Cerv.   Frag.         

10 Ovis Thorac.     oo       

10 Ovis Thorac.   hel cc       

10 Ovis Thorac.     oc       

10 Ovis Thorac.   5         

10 Ovis Thorac.     cc       

10 Ovis Thorac.   5         

10 Ovis Thorac.   hel cc       

10 Ovis Thorac.   hel cc       

10 Ovis Thorac.   2–6 oc       

10 Ovis Thorac.   1         

10 Ovis Thorac.   2–4,6 oc       

10 Ovis Thorac.   5         

10 Ovis Thorac.   2–4,6 cc     liten del saknas 

10 Ovis Thorac.   1         

10 Ovis Thorac.   2–4,6 oc     Liten del saknas 

10 Ovis Thorac.   2–4,6 oc       

10 Ovis Thorac.   hel cc       

10 Ovis Thorac.   hel cc       

10 Ovis Lumbal   1-3,5-6 cc       

10 Ovis Lumbal   1-3,5-6 cc       
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10 Ovis Lumbal   1-3,5-6 cc     Liten del saknas 

10 Ovis Lumbal   1-3,5-6 cc       

10 Ovis Lumbal   1-3,5-6 cc       

10 Ovis Lumbal   1-3,5-6 cc       

10 Ovis Coccygis   hel co       

10 Ovis Sacrum   1 co       

10 Ovis Sacrum   1–3 oo       

10 Ovis Oid.   Frag.       Trolig Cerv. 

10 Ovis Costae dx 1–6 oo     Första 

10 Ovis Costae dx 1–2 ox       

10 Ovis Costae dx 1–2 ox       

10 Ovis Costae dx 1–2 ox       

10 Ovis Costae dx 1 ox       

10 Ovis Costae dx 2         

10 Ovis Costae sin   oo     Första 

10 Ovis Costae sin 1 ox     Endast caput 

10 Ovis Costae sin 1 ox       

10 Ovis Costae sin 2 xx       

10 Ovis Costae sin 1–2 ox       

10 Ovis Costae sin 1–2 ox       

10 Ovis Costae sin 1–2 ox       

10 Ovis Costae sin 1 ox       

10 Ovis Costae sin 2 xx       

10 Ovis Costae sin 1–3 ox       

10 Ovis Costae sin 1–2 ox       

10 Ovis Costae sin 2–6 xo       

10 Ovis Costae dx 2–3         
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10 Ovis Costae dx 2–3         

10 Ovis Costae dx 2         

10 Ovis Costae dx 3         

10 Ovis Costae dx 2         

10 Ovis Costae dx 3         

10 Ovis Costae sin 2         

10 Ovis Costae sin 3–5 xo       

10 Ovis Costae sin 2         

10 Ovis Costae sin 3–5 xo       

10 Ovis Costae   Frag.         

10 Ovis Costae   Frag.         

10 Ovis Costae   Frag.         

10 Ovis Costae   Frag.         

10 Ovis Costae   Frag.         

10 Ovis Costae   Frag.         

10 Ovis Costae   Frag.         

10 Ovis Coxae dx           

10 Ovis Coxae dx           

10 Ovis Coxae dx           

10 Ovis Coxae sin           

10 Ovis Coxae sin           

10 Ovis Coxae sin           

10 Ovis Femur sin 1 xo       

10 Ovis Femur sin 1 xo       

10 Ovis Femur sin 2–5 ox       

10 Ovis Mt III dx 1–5 fo 11,25 mm     

10 Ovis Mt III dx 6 ox     Frag. av del 6 
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10 Ovis Falangs 1   hel ff       

10 Ovis Falangs 1   2–6 of       

10 Ovis Oid. epifys   Frag.         

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Vertebrae   Frag.       Trolig häst 

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         
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10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

10 Oid. Costae   Frag.         

         

 

         

Övrigt Fragment/ delar  

Oidentifierat skelettmaterial 103  

Kol 1  

Metall 1  

Trä 2  
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12.2.2 St. Ihre, Hellvi 

12.2.2.1 Grav 497  

Gravnr Art Ben Antal.frag. Sida Del Fus.grad Mått Patologi/Trauma Övrigt 

497 Oid.  Oid.  102       

497 Oid.  Oid. revb.frag. 433       

497 Oid.  Revb.brosk 40       

497 Oid.  Skalltak 180       

497 Oid.  Övr. kranium 440       

497 Oid.  Oid. ep.plattor 87       

497 Oid.  Oid. Kotor 206       

497 Homo Rörben 4   ii   Spädbarn 

497 Homo Kranium 1  Fragment    Spädbarn 

497 Clupea Vertebrae 4       

497 Ovis/Capra Ct 1       

497 Canis Falangs 1 1       

497 Aves oid.rörben 2       

497 Häst (Equus) Atlas 2  1–6 cc    

497 Häst (Equus) Axis 2  1–2, 4–6 oo    

497 Häst (Equus) C2 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) C2 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) C3 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) C3 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) C4 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) C4 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) Ca 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) Calcaneus 1 dx 2-6 of    

497 Häst (Equus) Calcaneus 1 sin Hel ox    

497 Häst (Equus) C1 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) C1 1 sin Hel     
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497 Häst (Equus) Coccygis 1  1-2,5-6     

497 Häst (Equus) Coccygis 2  Fragment     

497 Häst (Equus) Coccygis 12  Hel     

497 Häst (Equus) Costae 1  1 cx    

497 Häst (Equus) Costae 7  1 ox    

497 Häst (Equus) Costae 6  1–2 ox    

497 Häst (Equus) Costae 3  5–6 xo    

497 Häst (Equus) Costae 6  6 xo    

497 Häst (Equus) Costae 1 dx 1 ox    

497 Häst (Equus) Costae 3 dx 1–2 ox    

497 Häst (Equus) Costae 1 dx 1–2 xx    

497 Häst (Equus) Costae 1 sin 1–2 ox    

497 Häst (Equus) Costae 2 sin 1–2 xx    

497 Häst (Equus) Costae 1 sin 2–3 xx    

497 Häst (Equus) Coxae 1  Hel oo   Fragmenterat. Limmat i vissa sprickor sedan tidigare. 

497 Häst (Equus) Cr 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) Cr 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) Cu 2 dx Hel     

497 Häst (Equus) Cu 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) Dentaes 12  Fragment     

497 Häst (Equus) Dentaes 2  Fragment    permanent tand 

497 Häst (Equus) Dentaes 1  Fragment    tandrot, troligen i3 

497 Häst (Equus) Falangs I 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) Falangs I 1 dx Hel   fåra? Ledyta  

497 Häst (Equus) Falangs I 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) Falangs I 1 sin Hel   ev. exoster  

497 Häst (Equus) Falangs II 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) Falangs II 1 dx Hel   motsvarande  

497 Häst (Equus) Falangs II 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) Falangs II 1 sin Hel   ev. exoster  

497 Häst (Equus) Falangs III 2 dx Hel     
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497 Häst (Equus) Falangs III 2 sin Hel     

497 Häst (Equus) Femur 1 sin 1–6 oo    

497 Häst (Equus) Femur 16  Fragment     

497 Häst (Equus) Femur 5 sin 1–6 oo    

497 Häst (Equus) Frontale 1 dx Fragment     

497 Häst (Equus) Humerus 1 dx 3 - 6 xc    

497 Häst (Equus) Humerus 51 dx Fragment ox    

497 Häst (Equus) Humerus 1 sin 1 - 6 oc 176,53   

497 Häst (Equus) i1 mand. 2 dx Hel     

497 Häst (Equus) i1 mand. 2 sin Hel     

497 Häst (Equus) i1 max. 2 dx Hel     

497 Häst (Equus) i1 max. 2 sin Hel     

497 Häst (Equus) i2 mand. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) i2 mand. 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) i2 max. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) i3 mand. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) i3 mand. 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) i3 max. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) i3 max. 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) M max. 2 dx Hel    lös 

497 Häst (Equus) M max. 2 sin hel    lös 

497 Häst (Equus) M1 mand. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) M1 mand. 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) M2 mand. 1 dx Hel    Synlig i käkbenet, ej fullt erupterad. 

497 Häst (Equus) M2 mand. 1 sin Hel    Synlig i käkbenet, ej fullt erupterad. 

497 Häst (Equus) Mandibula 1 dx     bakre pars molaris 

497 Häst (Equus) Mandibula 1 dx     främre pars molaris 

497 Häst (Equus) Mandibula 1 dx     inc. vasorum facialium 

497 Häst (Equus) Mandibula 1 dx Fragment     

497 Häst (Equus) Mandibula 1 dx Fragment    proc. condylaris 

497 Häst (Equus) Mandibula 2 dx Fragment    proc. coronoideus 
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497 Häst (Equus) Mandibula 2 dx Fragment    ramus mandibulae 

497 Häst (Equus) Mandibula 1 sin     inc. vasorum facialium 

497 Häst (Equus) Mandibula 1 sin     pars molaris 

497 Häst (Equus) Mandibula 1 sin     ramus mandibulae 

497 Häst (Equus) Mandibula 1 sin Fragment    ramus mandibulae 

497 Häst (Equus) Maxilla 1 dx Fragment   infektion/ev. böld foramen infraorbitale 

497 Häst (Equus) Mc II 1 dx 1 - 5     

497 Häst (Equus) Mc III 1 dx Hel ff 142,62   

497 Häst (Equus) Mc IV 1 dx 1 - 5     

497 Häst (Equus) Mc IV 1 sin 1–5     

497 Häst (Equus) Mt II 1 dx 2–5     

497 Häst (Equus) Mt II 1 sin 1 - 5     

497 Häst (Equus) Mt III 1 dx 1–6 ff 182,07   

497 Häst (Equus) Mt III 1 sin 1–6 ff 183,71   

497 Häst (Equus) Mt IV 1 dx 1–3     

497 Häst (Equus) Mt IV 1 dx 4–6     

497 Häst (Equus) Mt IV 1 sin 1–5     

497 Häst (Equus) P/M 3  Hel    lös 

497 Häst (Equus) p1 max. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) p1 max. 1 sin hel    lös 

497 Häst (Equus) p2 mand. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) p2 mand. 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) p2 max. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) p2. max 1 sin hel     

497 Häst (Equus) p3 mand. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) p3 mand. 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) p3 max. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) p3. max 1 sin hel     

497 Häst (Equus) p4 mand. 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) p4 mand. 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) p4 max. 1 dx Hel     
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497 Häst (Equus) p4 max. 1 sin hel     

497 Häst (Equus) Patella 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) Patella 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) Radius 1 dx 1 - 6 oo 224,68   

497 Häst (Equus) Radius 1 sin 1 - 6 oo 225   

497 Häst (Equus) Sacrum 18  Fragment oo    

497 Häst (Equus) Scapula 67 dx Fragment   Hugg?  

497 Häst (Equus) Scapula 21 sin Fragment   Hugg?  

497 Häst (Equus) Sesamben 7  Hel     

497 Häst (Equus) Sphenoidale 1  Hel o    

497 Häst (Equus) Sternum 14  Fragment oo    

497 Häst (Equus) T3 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) T3 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) T4 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) T4 1 sin Hel     

497 Häst (Equus) Talus 1 dx Hel     

497 Häst (Equus) Talus 2 sin Fragment     

497 Häst (Equus) Tc 2 dx Hel     

497 Häst (Equus) Temporale 1 dx Fragment    meatus acusticus externus 

497 Häst (Equus) Ti + T3 1 dx Hel    sammanväxt 

497 Häst (Equus) Tibia 1 dx 1–6 oo 242,46   

497 Häst (Equus) Tibia 1 sin 1–6 oo    

497 Häst (Equus) Ulna 1 dx 2 - 5 ox    

497 Häst (Equus) Ulna 1 sin 1 - 5 ox    

497 Häst (Equus) Verteb. Cerv 1  2,4     

497 Häst (Equus) Verteb. Cerv 1  2–3     

497 Häst (Equus) Verteb. Cerv 1  2–5 oo    

497 Häst (Equus) Verteb. Lum 2  2 oo    

497 Häst (Equus) Verteb. Lum 2  2–3,5 oo    

497 Häst (Equus) Verteb. Thor 2  1–5 co    

497 Häst (Equus) Verteb. Thor 1  2,4 oo    
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497 Häst (Equus) Verteb. Thor 12  2–4 oo    

497 Häst (Equus) Verteb. Thor 3  2–5 oo    

497 Häst (Equus) Verteb. Thor 6  5     

497 Häst (Equus) Zygomaticum 1 dx Fragment    frontale; proc. zygomaticus 

497 Häst (Equus) Zygomaticum 1 dx Fragment    temporale; proc. zygomaticus 

497 Häst (Equus) Zygomaticum 1 sin Fragment     
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12.2.2.2 Grav 230b 

Gravnr Art Ben Antal. Frag. Sida Del Fus.grad. Mått Patologi/Trauma Övrigt 

230b Häst (Equus) Atlas 2  Fragment.     

230b Häst (Equus) Axis 1  1-5 fo    

230b Häst (Equus) C2 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) C2 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) C3 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) C3 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) C4 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) C4 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) Ca 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) Calcaneus 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) C1 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) C1 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) C1 Mand. 1  Hel    lös 

230b Häst (Equus) C1 Max. 1 sin Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) C1 Max. 1 dx Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) Coccygis 1  Hel     

230b Häst (Equus) Coccygis 8  Hel ff    

230b Häst (Equus) Costae 2  1 fx    

230b Häst (Equus) Costae 1  1 xx    

230b Häst (Equus) Costae 3  1-2 fx    

230b Häst (Equus) Costae 1  1-2 fx   19 frag. Revbensbrosk 

230b Häst (Equus) Costae 1  4-6 xo    
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230b Häst (Equus) Costae 1  5-6 xo    

230b Häst (Equus) Costae 11  6 xo    

230b Häst (Equus) Costae 1  Fragment. fx   Caput cosate 

230b Häst (Equus) Costae 4 dx 1 fx    

230b Häst (Equus) Costae 1 dx 1 fx  trubbigt våld, runt  

230b Häst (Equus) Costae 4 sin 1 fx    

230b Häst (Equus) Coxae 7  Fragment     

230b Häst (Equus) Coxae 1  Fragment     

230b Häst (Equus) Coxae 1  Fragment    Spina ischiidica 

230b Häst (Equus) Coxae 1  Fragment   Hål  

230b Häst (Equus) Coxae 1 dx 3 fx   Caudal del av corpus ossis ischii 

230b Häst (Equus) Coxae 1 dx Fragment    Acetabulum 

230b Häst (Equus) Coxae 1 dx Fragment cx   Tuber coxae 

230b Häst (Equus) Coxae 1 sin 1-3    Ischii, tabula ossis ischii. 

230b Häst (Equus) Coxae 1 sin 4    Acetabulum. 

230b Häst (Equus) Coxae 1 sin 6    Ilium, ala ossis ilii. 

230b Häst (Equus) Coxae 1 sin Fragment    Pubis, ramus cranialis ossis pubis. 

230b Häst (Equus) Coxae 1 sin Fragment ox   Tuber sacrale 

230b Häst (Equus) Cr 2 dx Fragment     

230b Häst (Equus) Cr 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) Cu 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) Cu 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) Falangs I 2 dx Hel     

230b Häst (Equus) Falangs I 2 sin Hel     

230b Häst (Equus) Falangs II 2 dx Hel     

230b Häst (Equus) Falangs II 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) Falangs III 2 dx Hel     
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230b Häst (Equus) Falangs III 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) Femur 9  Fragment     

230b Häst (Equus) Femur 1  Fragment    Caput 

230b Häst (Equus) Femur 1 dx Fragment    Condylus lat. 

230b Häst (Equus) Femur 1 dx Fragment    Condylus med. 

230b Häst (Equus) Femur 2 dx Fragment    fossa supracondylaris 

230b Häst (Equus) Femur 1 dx Fragment    Fovea capitis 

230b Häst (Equus) Femur 1 sin 1–4 fx  Konstig sprickbild.  

230b Häst (Equus) Femur 1 sin 5–6 xf    

230b Häst (Equus) Femur 1 sin Fragment    Condylus lat. 

230b Häst (Equus) Fibula 1  1 fx   Proximal del 

230b Häst (Equus) Front/Temp 1 dx Fragment.    Proc. Zygomaticus 

230b Häst (Equus) Frontale 1 dx Fragment.    Foramen supraoritale 

230b Häst (Equus) Frontale 1 sin Fragment.    Foramen supraoritale 

230b Häst (Equus) Humerus 2  Fragment     

230b Häst (Equus) Humerus 1 dx 1    Caput humeri 

230b Häst (Equus) Humerus 1 dx 1   trubbigt våld, runt Tuberculum majus 

230b Häst (Equus) Humerus 1 dx 6     

230b Häst (Equus) Humerus 1 dx Fragment    Foramen 

230b Häst (Equus) Humerus 1 dx Fragment    Tuberositas teres major 

230b Häst (Equus) Humerus 1 sin 1-6  214,86   

230b Häst (Equus) I1 Mand. 1 sin Hel    lös 

230b Häst (Equus) I1 Mand. 1 dx Hel    

Högra sidans incisiver är fortfarande fäst i 

benfrag. 

230b Häst (Equus) I1 Max. 1 dx Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) I1 Max. 1 sin Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) I2 Mand. 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) I2 Mand. 1 sin Hel    lös 
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230b Häst (Equus) I2 Max. 1 dx Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) I2 Max. 1 sin Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) I3 Mand. 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) I3 Mand. 1 sin Hel    lös 

230b Häst (Equus) I3 Max. 1 dx Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) I3 Max. 1 sin Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) M1 Mand. 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) M1 Mand. 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) M1 Max. 1 sin Hel    Lös 

230b Häst (Equus) M2 Mand. 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) M2 Mand. 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) M2 Max. 1 sin Hel    Lös 

230b Häst (Equus) M3 Mand. 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) M3 Max. 1 dx Hel    Lös 

230b Häst (Equus) M3 Max. 1 sin Hel    Lös 

230b Häst (Equus) Mandibula 6  Fragment.     

230b Häst (Equus) Mandibula 1  Fragment.    Angulus Mandibulae 

230b Häst (Equus) Mandibula 1  Fragment.    Proc. Coronoideus 

230b Häst (Equus) Mandibula 1 dx Fragment.    Caput Mandibulae proc. Condylaris 

230b Häst (Equus) Mandibula 1 dx Fragment.    Foramen mentale. 

230b Häst (Equus) Mandibula 1 sin Fragment.    Caput Mandibulae proc. Condylaris 

230b Häst (Equus) Mandibula 1 sin Fragment.    Foramen mentale. 

230b Häst (Equus) Mandibula 1 sin Fragment.    Proc. Coronoideus, Inc. Mandibulae 

230b Häst (Equus) Maxilla 1  Fragment.    Fossa pterygoplatina 

230b Häst (Equus) Mc II 1 dx 1–2     

230b Häst (Equus) Mc II 1 dx Fragment     

230b Häst (Equus) Mc II 1 sin 1–5   Bentillväxt  
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230b Häst (Equus) Mc III 1 dx 1–6  152,12   

230b Häst (Equus) Mc III 1 sin 1–6  152,17   

230b Häst (Equus) Mc IV 1 dx 1     

230b Häst (Equus) Mc IV 1 sin 1–4     

230b Häst (Equus) Mt II 1 dx 1–2     

230b Häst (Equus) Mt II 1 sin 1–4     

230b Häst (Equus) Mt II 1 sin Fragment     

230b Häst (Equus) Mt III 1 dx Hel  201   

230b Häst (Equus) Mt III 1 sin 1–6 ff 201,16   

230b Häst (Equus) Mt IV 1 dx 1     

230b Häst (Equus) Mt IV 1 dx 2–3     

230b Häst (Equus) Mt IV 1 sin 1–5     

230b Häst (Equus) P/M Max. 2 dx Hel    Lös 

230b Häst (Equus) P1 Max. 1 sin Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) P2 Mand. 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) P2 Mand. 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) P2 Max. 1 dx Hel    Lös 

230b Häst (Equus) P2 Max. 1 sin Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) P3 Mand. 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) P3 Mand. 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) P3 Max. 1 sin Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) P4 Mand. 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) P4 Mand. 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) P4 Max. 1 sin Hel    Fäst i benfragment. 

230b Häst (Equus) Patella 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) Patella 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) Radius 1 dx 1    Caput radii 
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230b Häst (Equus) Radius 1 dx 1    Tuberositas radii, fovea capitis radii 

230b Häst (Equus) Radius 1 dx 6    Trochlea radii lat. 

230b Häst (Equus) Radius 1 dx 6    Trochlea radii med. 

230b Häst (Equus) Radius 5 dx Fragment     

230b Häst (Equus) Radius 1 sin 1–6  246,81   

230b Häst (Equus) Sacrum 5  Fragment.     

230b Häst (Equus) Scapula 19  Fragment     

230b Häst (Equus) Scapula 1  Fragment    Margo ventralis 

230b Häst (Equus) Scapula 1 dx 1–2    Angulus ventralis 

230b Häst (Equus) Scapula 1 dx 3    Spina scapulae 

230b Häst (Equus) Scapula 1 dx 3    Tuber spina scapulae 

230b Häst (Equus) Scapula 1 dx Fragment    Tuberculum supraglenoidale 

230b Häst (Equus) Scapula 1 sin 1–2    Angulus ventralis samt del av spina scapulae 

230b Häst (Equus) Scapula 1 sin 2–3    Spina scapulae 

230b Häst (Equus) Scapula 1 sin 3    Tuber spina scapulae 

230b Häst (Equus) Sesamben 7  Hel     

230b Häst (Equus) Sphenoidale 1  Fragment.     

230b Häst (Equus) Sternum 4  Fragment.     

230b Häst (Equus) Sternum 1  Fragment.     

230b Häst (Equus) T1+T2 1 dx Hel    Sammanväxt 

230b Häst (Equus) T3 2 sin Fragment.     

230b Häst (Equus) T3 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) T4 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) Talus 1 dx Hel     

230b Häst (Equus) Talus 1 sin Hel     

230b Häst (Equus) Tc 2 dx Fragment.     

230b Häst (Equus) Tc 1 sin Hel     
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230b Häst (Equus) Temporale 1  Fragment    Meatus acusticus ext. 

230b Häst (Equus) Temporale 1 dx Fragment.    Meatus acusticus externus 

230b Häst (Equus) Temporale 1 sin Fragment.    Meatus acusticus externus 

230b Häst (Equus) Tibia 2 dx 1 fx   Condylis lat. 

230b Häst (Equus) Tibia 1 dx 3–6 xf    

230b Häst (Equus) Tibia 2 dx Fragment     

230b Häst (Equus) Tibia 1 sin 1–2 fx    

230b Häst (Equus) Tibia 1 sin 3–6 xf    

230b Häst (Equus) Ulna 1 dx 1–2     

230b Häst (Equus) Ulna 1 sin 1     

230b Häst (Equus) Ulna 1 sin 2     

230b Häst (Equus) Vert. Cerv. 3  1–2 fo    

230b Häst (Equus) Vert. Cerv. 1  1–2, 4–5 fo    

230b Häst (Equus) Vert. Cerv. 1  1–2, 6 fo    

230b Häst (Equus) Vert. Cerv. 1  1–5 fo    

230b Häst (Equus) Vert. Cerv. 3  Fragment.     

230b Häst (Equus) Vert. Thor. 6  1–2 fc    

230b Häst (Equus) Vert. Thor. 4  1–2 fo    

230b Häst (Equus) Vert. Thor. 1  1–6 fc    

230b Häst (Equus) Vert. Thor. 7  5     

230b Häst (Equus) Zygomaticum 2 sin Fragment.    Crista facalis 

 


