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Abstract 

Bärgman, N. 2019. Det är något med hästar.. En osteoarkeologisk studie av hästen som offer på Gotland, 

Stora Karlsö och Öland. 

Bärgman, N. 2019.  There’s something about horses.. An osteoarchaeolological analysis of the horse as 

a sacrificial animal on Gotland, Stora Karlsö and Öland. 

 

There is something about horses. Something that through the ages has made people see these animals as 

something special, almost magical. The use, care and murder of these animals contain information of 

high value for archaeology. Information that can be hard to find in other materials. 

These animals and their final resting places bear traces of the emic values and inner worlds of the 

people that once put them there. People’s thoughts, values and traditions can be visualised from the 

bodies of the horses that once served them, at times gave their lives for them.  

The purpose of this essay is to study possible regional similarities and differences in the tradition 

relating to living and dead horses. This is done through osteological analysis of skeletal remains mainly 

of horse (Equus) and analysis of the archaeological contexts.  

The initial hypothesis was that the reason for a somewhat scarce representation of skeletal remains 

of horse in some places, perhaps relates to how the people in these places handled the bodies of the 

horses due to tradition and norms within their society.  

The study also sets out to examine what has made up the foundation for an interpretation of sacrifice 

and ritual, problematise the application of the concept of sacrifice as well as how archaeology as a 

research field has been affected and influenced by these notions.  

A delamination was made to Iron Age since the use of horses for man’s benefit and enjoyment was 

well established by that time. Geographically a delamination has been made to the islands of Gotland, 

Stora Karlsö and Öland with the intention of creating a distinct island perspective, where peculiar and 

unique traditions as well as more general similarities are allowed the same presuppositions. For this 

reason, three materials from the chosen geographical areas have been subject to osteological analysis; 

Stormyr in Bäl Parish on Gotland, Norderhamn in Eksta Parish on Stora Karlsö and a material from Löt 

Parish on Öland. 

The results show a general pattern in handling as well as in how both living and dead horses were 

perceived in the studied locations. However, it is also clear that regional differences occur in these areas. 

No osteological markers that can indicate any difference in type between the analysed horses have 

been found. There is however some trauma that indicates that some horses may have been used as 

workforce and means of transportation for example. 

The result also show that several factors in the represented cases could have affected the basis of 

estimation that led to a ritualistic interpretation, for example the frequency of finds, the extent of 

exploitation of an area, education, the development of methodology over time, etc. 
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1 Introduktion 

Det är något med hästar. Något som sedan urminnes tider övertygat människor om att dessa 
djur är något utöver det vanliga, något alldeles särskilt. Från de paleolitiska grottmålningarna i 
Lascaux, Frankrike ända fram till idag, tycks hästen vara synonym med styrka, kraft, spänst och 
snabbhet. Med skönhet, makt, elegans, mystik och magi. Attribut som i kombination knappast 
möter sin like i denna värld. Fenomenet hästen i de arkeologiska materialen, antar därför en 
ambivalens som i dag kan vara svår att få grepp om. 

Under arbetet med min föregående kandidatuppsats ’Hästen, trotjänare eller träl? – En 
osteologisk undersökning i mikroarkeologiskt perspektiv (2017)’ slogs jag av en avvikelse vad 
gäller förekomsten av hästben och fann att jag ständigt tvingades återkomma till detta 
mysterium; I kontrast till alla indikationer för dess speciella och särskilda status i 
järnålderssamhället finner vi på Gotland mycket lite benmaterial av häst i förhållande till det 
övriga arkeologiska materialet. Hästen finns representerad i de flesta typer av kontexter som är 
generellt vanliga för arten att förekomma inom, men mängden hästben i vissa kontexter är 
påtagligt få i jämförelse med andra liknande platser. 

På svenska fastlandet tycks det exempelvis vanligare att styckningsdelar av häst offrats i 
stolphål eller under golv i byggnader. På Öland finns en tydligt representerad tradition av hästar 
som våtmarksoffer, där hästar i olika konstellationer offrats i myrar och vattendrag. 
Våtmarksoffer är ett fenomen som är ovanligt på Gotland och endast återfinns dokumenterat ett 
fåtal gånger. Ett av dessa misstänkta våtmarksoffer från Gotland har varit föremål för analys i 
samband med uppsatsen (Stormyr, Ösarve, Bäl sn, Raä Bäl 101:1). 

Kanske har hästarnas kvarlevor hanterats och använts på andra sätt till följd av sin särskilda 
status, vilket i sin tur lett till att de inte påträffas där de förväntas ligga. Finns det skillnader i 
traditionen kring hur dessa djur hanterats efter döden, som kan förklara varför det i större 
utsträckning hittas kvarlevor på vissa områden än andra? Möjligen kan eventuella likheter och 
förändringar i bruk och tradition antyda en mänsklig särprägling eller kontakt mellan områden 
i och runt Östersjön. 

Att hästen tilldelas en unik status är ett närmast globalt fenomen. Även om hantering och 
bruk av djuret skiljer sig världen över är den gemensamma nämnaren så gott som ständig; En 
häst är inte bara en häst, den är alltid mer än så. 

Hästens relation till människan genom tiderna och djurets roll i den kosmologiska 
uppfattningen är något som är gränsöverskridande och som de flesta människor kan relatera till. 
Det är ett forskningsområde som på så sätt är lätt att förmedla i publika sammanhang och som 
det finns ett växande intresse för. Således finns goda förutsättningar för att skapa gemensamma 
intressen och sammanföra människor av olika bakgrund i en gemensam historia. Relationen 
mellan häst och människa genom tiderna är något som berör och förundrar människor världen 
över och enar oss i gemensamt intresse, något som kan vara av större vikt i samtiden än 
någonsin. Det är mot denna bakgrund som jag valt att undersöka hästens förekomst och 
hantering i järnåldersamhällen på Gotland och Öland.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom osteologisk analys samt analys av den arkeologiska 
kontexten, studera eventuella regionala likheter och skillnader i tradition kring hur hästar 
brukats, hanterats och slutligen deponerats på fasta Gotland, Stora Karlsö och Öland. 

  En hypotes är att svaren på varför hästar förekommer mer sällan i osteologiskt material 
från vissa platser än andra, står att finna i hur människor av tradition och förhållande till 
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samhällets normer hanterat kropparna. 
De hästar som påträffas i arkeologiskt material har i hög uträckning tolkats som offer eller 

förekommer i vad som benämns som rituella kontexter. Det kan givetvis vara en naturlig följd 
av att synen på hästarna avsevärt skiljt sig från den på andra djur. Men det är inte heller omöjligt 
att framställandet av hästen som speciell och som offerdjur också gett upphov till en 
övertolkning och en applicering av begrepp som inte är helt okomplicerade i sammanhanget. 
Studien kommer därav även att innefatta problematisering av begreppet offer och ritual samt 
söka empirisk grund för sådan tolkning i osteologiska material från utvalda områden. 

1.2 Frågeställningar 

 

• Kan regionala likheter & skillnader i bruk, hantering och deponering av hästar 
och deras kvarlevor påvisas mellan Öland, fasta Gotland & Stora Karlsö? 

 
• Skiljer sig typen av häst som brukats mellan deponeringstyper och platser? 

 
• Finns skillnader i vad som bedömts utgöra belägg för en rituell tolkning av 

materialet i de fall sådan tolkning gjorts? 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen berör i huvudsak tidsperioden järnålder, vilken generellt anses pågå mellan år 550 
f.Kr - 1050 e.Kr. Äldre järnålder omfattar perioden 550 f. Kr-375 e.Kr och Yngre järnålder 
pågår mellan år 375–1050 e. Kr. 
 
Järnåldern i Sverige delas in i fem delar: 
 

• Förromersk järnålder: 550 f.Kr. – 1 e.Kr. 
• Romersk järnålder: 1 e.Kr. – 375 e.Kr. 
• Folkvandringstiden: 375–550 e.Kr. 
• Vendeltiden: 550–700 e.Kr. 
• Vikingatiden: 700–1050 e.Kr. 

 
Den tidsmässiga avgränsningen har gjorts till järnålder, av såväl forskningsmässiga som 
praktiska skäl. Till följd av att det är relativt begränsad tillgång på osteologiskt material av häst 
(Equus) ur arkeologiska kontexter krävs en balanserad tidsintervall. En intervall som är 
tillräckligt bred för att kunna generera en rimlig kvantitet benmaterial för en gedigen analys, 
men som också är tillräckligt snäv för att vara praktiskt genomförbar. Att uppsatsen framförallt 
berör järnålder, och inte bronsålder eller medeltid, är ett väl avvägt beslut som bygger på att 
samtliga frågeställningar grundar sig på hästens unika relation till människan. Det är från senare 
bronsålder som det börjar påträffas arkeologiska indikationer på ett aktivt bruk av hästen. Tesen 
är att användandet av djuret i det dagliga livet skapar en relation mellan människa och häst som 
blir synligt i materialen. Just järnålder ansågs vara en bra tidsintervall att förhålla studien t ill, 
då bruket av hästar vid det laget pågått under en tid utan att det för del delen hunnit blivit kutym 
att hålla dem. 

Arbetet har haft sin utgångspunkt i framförallt Gotland och Öland, men jämförelser med 
andra geografiska områden förekommer. Till Gotland räknas även Stora Karlsö. Den 
geografiska avgränsningen har gjorts i avseendet att utgångspunkten för arbetet ska vara ett 
tydligt ö-perspektiv. Jag har personligen analyserat två material från Gotland och ett material 
från Öland. Övriga material som omnämns, diskuteras och konstrasternas baserat på tidigare 
analyser och tolkningar av andra forskare. 
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I de fall då materialen innehåller fler arter än häst (Equus) har dessa omnämnts i 
beskrivningar av materialen, samt noterats i osteologiska bilagor. Omnämnanden och 
noteringar syftar till att ge en så korrekt bild av materialet och dess kontext som möjligt. I vissa 
fall kan kombinationen med andra arter i olika former av deponeringar komma att diskuteras, 
men i de ingående osteologiska analyser och studier som utförts av författaren har inga andra 
arter än häst (Equus) berörts eftersom de osteologiska resultaten vid analyserande av dessa arter 
faller utanför studiens frågeställningar och syfte. 

1.4 Källkritik 

1.4.1 De små materialen 

Små arkeologiska och osteologiska material är ofta vanskliga och svårhanterade av andra 
anledningar än stora material. I de små materialen finns annan problematik och nya utmaningar, 
men också ny kunskap. 

Det är påfallande vanligt att små koncentrationer av arkeologiska spår påträffas vid 
arkeologisk forskning. En koncentration av keramikskärvor, stolphål eller en kokgrop. Kanske 
enstaka depositioner av hästben. Tyvärr är det också vanligt att dessa små material 
kategoriseras, beskrivs och tillpassas för att falla inom ramen för den generella bilden av 
områdets historiska bakgrund. Naturligtvis finns en begräsning i de små materialen och det är 
ovanligt att de genererar några storslagna omvälvande resultat, men de kan likväl innehålla 
nycklar till ny kunskap. Det lilla, det ordinära, det obetydliga och fragmentariska kan ge upphov 
till nya hypoteser och frågeställningar som kan diversifiera synen på social praktik och 
förhistoria (Fahlander, 2003:2). För att kunna bedriva tillförlitlig forskning är det viktigt att 
också studera det som inte finns representerat i materialen. Att våga ställa frågor kring varför 
något inte finns och diskutera vad det innebär för den arkeologiska tolkningen. 

Generellt finns ett kulturellt betingat problem som skapar metodologiska problem med 
mycket av den tidigare forskning som bedrivits kring hästbensmaterial på Gotland, men också 
på andra platser. Då osteologi är en mer naturvetenskapligt än humanistiskt rotad del av 
arkeologisk forskning finns en tendens till uppfattningen att det krävs stora kvantiteter av 
djurbensmaterial för att generera statistiskt tillförlitliga och jämförbara resultat. Det är en 
uppfattning som överlag tycks appliceras på djurben av alla arter, även de kulturellt särskilda 
husdjuren. Djur är i arkeologiska forskningssammanhang främst en källa till information i den 
stora skalan och används som en länk till det förhistoriska samhället och dess mänskliga 
invånare. Vilka djur som påträffas på en boplats, vilka av dessa som ätits, utnyttjats för 
arbetskraft eller för jakt säger en hel del om de som människor som en gång levt där, men 
framförallt genererar denna materialtyp information kring ekonomi och samhällsstruktur. 

Djurben är en fantastisk källa till denna typ av information, men att i allt för stor 
utsträckning fokusera på storskaliga analyser medför viss problematik. Ett sådant angreppssätt 
är inte lämpligt för alla material och riskerar att i värsta fall maskera viktig information och 
skapa en alltför generell bild i brist på det udda och avvikande (Fahlander, 2003:15f).  

Hästen är ett unikt exempel på sådan problematik och visar närmast övertydligt hur ett djur 
med stort ekonomiskt och kulturellt värde, kan förminskas och fullkomligt försvinna bland 
övriga djurben i stora metastudier. Dess närmast minimala förekomst i slakt och boplatsmaterial 
generellt medför att den ter sig obetydlig i jämförelse med andra arter och därmed förvinner i 
statistiken. Denna form av studier som är vanligt förekommande inom animalosteologi inte 
enbart för att den är effektiv och genererar den information som eftersöks, men också för att 
metoderna för att analysera djur som individer ännu inte är fullt utvecklade. Det beror 
förmodligen till viss del på den allmänna kulturella normen att värdera människor högre än 
djur. 

Det här arbetet skiljer sig från tidigare studier på flera sätt. Den är annorlunda för att den 
sätter hästarna i fokus, för att sekundärt följa spåren av dem till människan bakom. I de 
osteologiska analyser som utförts i samband med den här uppsatsen har samtliga arter 
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behandlats likvärdigt och alla hästar som ingår i den här studien är omtalade som individer för 
att förtydliga att någon värderingsskillnad inte görs mellan människa och djur. Det är något som 
fått en mycket positiv konsekvens. Nämligen att hästarnas skrala förekomst i arkeologiska 
benmaterial överlag, snarare växer fram som en udda avvikelse som kan indikera något särskilt. 
Det har resulterat i att hästarna kommit att bli föremål för individuella analyser i enlighet med 
det mikroarkeologiska perspektivet. 

I det här fallet innebär det att varje material och kontext studerats och analyserats i sitt 
lokala sammanhang och anses inte vara representativt för något annat än sig självt. Vid tolkning 
av resultaten från samtliga analyser har vart och ett av materialen tolkats utifrån sitt eget resultat 
och den kontext materialet påträffats inom. I ett senare skede har en analys av 
sammanträffanden och avvikelser i samtliga resultat tolkats samman för att påvisa eventuella 
likheter och skillnader i tradition och norm kring hantering, sönderdelande och deponering av 
hästarnas kroppar. Avsikten med den slutgiltiga analysen är inte att generera några 
allmängiltiga resultat. Materialen är för små för att generera några tillförlitliga statistiska 
resultat av den typen, men de är representativa för sig själva. De likheter och skillnader som 
påtalas är således indikationer på kopplingar mellan omnämnda platser eller indikationer på 
särprägling inom traditioner och specifika områden. 

1.4.2 Metodutveckling 

Många områden inom osteologisk forskning påverkas av en bristande metodutveckling, men 
material av häst (Equus) är särskilt utsatt. 

Även i detta arbete blir problematiken påtaglig då analyserna baserats på de ofta föråldrade 
metoder som finns tillgängliga idag. Ett tydligt exempel är Kiesewalters metod för 
mankhöjdsberäkning på häst (Equus) som framställdes år 1888. Metoden utvecklades därtill på 
monterade skelett och tar därmed inte hänsyn till ligament och mjukvävnad. Det innebär således 
att individerna som identifieras i materialet och beräknats till mankhöjd kan ha varit något högre 
än angivet mått. 

1.4.3 Fördelning av köttrikt & köttfattigt 

Arkeologiskt djurbensmaterial diskuteras ofta i termer om generellt köttrika och köttfattiga 
kroppsdelar. Det tycks vara särskilt vanligt förekommande vid analys av material som bedöms 
härröra från rituell kontext. Fördelningen används i regel för att bekräfta eller dementera en 
teori om offer kontra rituell måltid och används i många fall för att underbygga någon typ av 
rituell tolkning. Att på ett oaktsamt vis generalisera kring olika djurs köttfördelning är förenat 
med en 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. En kännbar 
skillnad i fördelning av mängden benmärg i olika benslag inom arterna har registrerats. Något 
som kunnat härledas till att mängden spongiosa skiljer sig mellan arterna vilket påverkar 
utrymmet i märghålan (Outram & Rowley-Conwy, 1998:841–843). Slutsatsen blir således att 
fördelningen av köttrika och köttfattiga delar bör studeras artspecifikt, och med reservation för 
en ständigt närvarande individuell variation. 

Resultatet av Outram & Rowley-Conwys studie visar att hästen trots sin betydande storlek 
har en mycket låg märgvolym till följd av att mängden spongiosa och den totala benmassan gör 
märghålan liten. Därtill är den kemiska sammansättningen av i benmärgen annorlunda hos häst 
än hos andra hovdjur på så vis att den är mer flytande och i viss mån också mer benägen att 
snabbt härskna. Hästen kan således betecknas som djur som ger väldigt små mängder kött och 
benmärg i förhållande tills sin kroppsstorlek (Outram & Rowley-Conwy, 1998:847–84). 
Ovanstående problematik har tidigare framförts även i mitt kandidatarbete ’Hästen trotjänare 
eller träl? En osteologisk analys i mikroarkeologiskt perspektiv’ (Bärgman, 2017:16f), men är 
också relevant i samband med denna uppsats då hästoffer som föregåtts av styckning, närmast 
uteslutande består av metapoder (metacarpus/metatarsus) och kranium (cranium), kroppsdelar 
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som generellt bedöms som köttfattiga. 
Som ovanstående beskriven studie visar, är det en problematisk indelning om den görs utan 

hänsyn. Men framförallt bygger den på ett visst förutfattande av information. Nämligen att 
köttfattiga delar deponerats eftersom de inte äts. Köttfattiga delar kan dock istället få hög status 
i form av delikatesser likt grisfötter på det klassiska julbordet eller tunga av olika djur. 
Köttfattiga delar som inte hör till den vardagliga dieten, men som högtidligt står på bordet vid 
särskilda tillfällen (Malmborg, 2019). Mycket talar för att vid de tillfällen då 
järnåldersbefolkningen gett sig i kast med hästoffer och offermåltider har det rört sig om sådana 
speciella tillfällen. Att det då i huvudsak deponerats köttfattiga delar kan vara resultatet av en 
mer betydande handling i sammanhanget än den generella indelningen ger sken av. 

1.4.4 Anatomisk ordning i deponeringen 

Då författaren inte varit delaktig i någon av de arkeologiska undersökningar och utgrävningar 
som resulterat i de analyserade benmaterialen har eventuell anatomisk ordning in situ inte 
kunnat bedömas annat än i de fall där detta utförligt beskrivs i tillhörande rapporter. 
Tillförlitligheterna i dessa uppgifter varierar därför beroende på noggrannheten i 
dokumentationen, tillgänglighet på bilder av materialen in situ samt huruvida den anatomiska 
ordningen i deponeringen bedömts av en arkeolog med osteologisk kompetens eller inte. 

1.4.5 Särskild problematik rörande våtmarksdepositioner 

Just våtmarksdepositioner medför en del särskilda utmaningar, exempelvis vad gäller 
bevaringsförhållanden. Problematiken kräver en något annan metodik än den som generellt sett 
brukas vid utgrävning. Därtill tycks de ofta ha utgjort en särskild plats i förhistorisk tid vilket 
naturligtvis medför ytterligare svårigheter (Berggren, 2010:19). 

Eftersom våtmarksdepositioner nedsänkts i någon form av vatten kan den stratigrafiska 
tillförlitligheten vara svårbedömd. Om föremål eller kroppsdelar sänkts ned i stillastående 
vatten är förutsättningarna för en orörd stratigrafi betydligt bättre än om depositionen skett i 
rinnande vatten. Eventuell växlande fuktighetsgrad, torvtillväxt och torvens reaktion på 
förändringar orsakade av den arkeologiska utgrävningen kan också försvåra bedömningen 
(Berggren, 2010:41). 

1.4.6 Skriftliga källor 

Vid applicering av skriftliga källor bör alltid beaktas att författaren av dessa har full kontroll 
över vad som porträtteras och beskrivs. Hen kan på så sätt styra vilka delar som ges mer 
utrymme än andra och vilka uppgifter som helt utelämnas. Författaren kan på eget bevåg 
svartmåla, försköna, dölja sanningen eller rent av ljuga. Oavsett hur korrekt en skriftlig källa 
än må vara, så är det endast ett perspektiv av det beskrivna som återges. En sådan skriftlig 
återgivelse av en händelse eller ett fenomen kan därför aldrig förutsättas vara representativ för 
alla berörda parter. 

När det gäller textuella källor som behandlar och berör myter eller religiösa föreställningar, 
är det av betydande vikt att det finns en grundläggande förståelse för att texter av det slaget i 
regel bygger på en muntligt traderad berättartradition. Dessa berättelser är inte ursprungligen 
skapade för att vara sammanhängande eller bygga någon logisk kronologi. De är levande 
berättelser i ständig förändring och anpassas efter samhället för att fylla sin funktion för 
tillfället. I den stund då berättandet skrivs ner övergår berättandet i en statisk sådan. Det skapas 
en korrekt form av berättelsen som inte länge nödvändigtvis är representativ för sitt samhälle 
över tid. 

När berättelsen blivit statisk måste ett visst mått av tolkande tas till. Läsaren måste tolka 
för att få den statiska berättelsen att passa in i den situation där den ska vara logisk. Av alla 
heliga skrifter som hållits vid liv genom tid fram till idag är det knappast någon kan anses 
representativ för hur alla troende tillhörande någon religiös gruppering lever sina liv idag, än 
mindre de samhällen som de utövar sin religion inom. 
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1.4.7 Exploatering och förutsättningar för arkeologisk undersökning 

Det finns en möjlig felkälla i hur Öland kontra Gotland exploaterats genom åren och vilka 
förutsättningar som funnits för arkeologiskt arbete. Trots att öarna på många sätt liknar varandra 
miljömässigt, så har de utnyttjats på olika sätt även i modern tid. Det är möjligt att en av 
anledningarna till att de öländska materialen, och då framförallt våtmarksmaterialen, innehåller 
mer häst (Equus) än vad som tenderar att påträffas på Gotland, har ett visst samband med den 
exploatering av Öland som skedde på 70-talet.  

Under denna period storsatsades det på modernisering och samhällsutbyggnad på Öland, 
vilket krävde stora arkeologiska insatser och möjliggjorde undersökning av större områden. 
Någon sådan intensiv period av exploatering har inte infunnit sig på Gotland på samma sätt, 
vilket skulle kunna innebära att det finns ett större antal hästben och våtmarksdepositioner även 
på Gotland, men att dessa oråden ännu inte upptäckts eller undersökts.  

Därtill ligger ytterligare källkritiska aspekter att beakta i den mänskliga faktorn. Oavsett 
om exploateringen inverkat avsevärt eller inte så har det framtill idag påträffats mer häst 
(Equus), framförallt i våtmarksmiljö på Öland än på Gotland. Det bör därför vara rimligt att 
föra vissa deduktiva resonemang. Att det är vanligare förkommande på Öland medför en viss 
erfarenhet, vilket gör att arkeologen har lättare att identifiera fyndtypen. Av samma anledning 
förväntas en viss typ av fynd eftersom de är vanligt förekommande. Arkeologen har således en 
annan förkunskap om vad som kan dyka upp, vilket naturligtvis förbättrar möjligheterna att 
identifiera fynden i ett tidigt skede.  

När hästben upptäcks i våtmark på Gotland är det ett betydligt ovanligare 
fyndsammanhang. Samma resonemang som förts ovan kan appliceras även här, men får då 
motsatt resultat. Eftersom fyndsammansättningen är så ovanlig förutsätter inte arkeologen att 
fyndtypen ska förekomma, vilket kan leda till att sammanhanget upptäcks sent, inte noteras som 
något särskilt alls eller direkt avskrivs som ett modernt inslag.  

Eftersom häst (Equus) i våtmark generellt över det nordiska området är ett välkänt fenomen 
och hästar ofta kopplats till rituella kontexter är det också möjligt att upptäckten av ett sådant 
fynd sätts in i ett större perspektiv där det inte sticker ut särskilt mycket och därav bedöms som 
mindre unikt än vad det faktiskt är i ett lokalt perspektiv. 

1.5 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Uppsatsen utgår från tre etablerade arkeologiska teorier; handlingsteori, ritualteori och 
mikroarkeologi. De två sistnämnda är obetingat sprungna ur den första. Bells ritualteori är 
kortfattat en form av Bourdieus handlingsteori, anpassad till arkeologiska material ur rituella 
kontexter och de särskilda utmaningar dessa material innebär. 

Berggren (2010) har i sin avhandling genomfört en fallstudie som grundas på Bells och 
Bourdieus koncept, men Berggren utgår ifrån ett flertal antaganden och tolkningar av 
föregående teorier i appliceringen på sitt material som gör de teoretiska utgångspunkterna 
praktiskt applicerbara. Därav har huvuddelen av det handlingsteoretiska och ritualteoretiska 
perspektivet i denna uppsats byggts på Berggrens avhandling. 

Även Fahlanders mikroarkeologi som förenklat kan förklaras som en form av 
handlingsteori särskilt anpassad för små arkeologiska material och den problematik som sådana 
kan medföra. 

Då benmaterialet som analyserats till förmån för denna uppsats faller inom båda kategorier 
har således ovanstående tre teorier valts som teoretiska och metodiska utgångspunkter.  

Uppsatsen har haft sin primära utgångspunkt i de osteologiska materialen och de 
arkeologiska kontexterna har analyserats i förhållande till resultatet av de osteologiska 
analyserna. Applicerade osteologiska metoder beskrivs närmare i Bilaga 9.1.
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1.6  Material 

De osteologiska material som analyserats är totalt tre till antalet. Två härrör från olika platser 
på Gotland, varav ett härstammar från Norderhamnsområdet på Stora Karlsö. Eksta sn (Raä 
Eksta 218:1) och ett från Stormyr, Ösarve, Bäl sn (Raä Bäl 101:1). Det tredje materialet är 
utgrävt på Öland, Löt sn (Raä Löt 159). 

Gemensamt för materialen från Stormyr och Löt är att de tidigare bedömts innehålla en 
större mängd hästben och att de på olika sätt har kopplats till tolkningar och frågeställningar 
rörande ritual och offer. Båda materialen är också påträffade i våtmarksmiljö. 

Materialet från Norderhamn har valts ut till stor del för att Stora Karlsö generellt bedöms 
ha genererat en ovanlig mängd hästben över tid än övriga Gotland. Trots att materialet från 
Norderhamn i egen mening inte förekommit i någon rituell tolkning i form av offer, så är Stora 
Karlsö överlag en omdiskuterad plats vad gäller vad som försiggått på platsen under vilken 
tidsperiod. 

Ytterligare några osteologiska material diskuteras i uppsatsen, exempelvis förekommer 
jämförelser med benmaterial från Skedemosse på Öland och Stora Förvar på Stora Karlsö. 
Dessa material har inte föregåtts av någon egen analys av författaren utan diskuteras utifrån 
tidigare analyser utförda av andra osteologer. 

Tack vare att ett generöst stipendium tilldelats uppsatsen av Palmska Fonden kommer de 
gotländska hästbensmaterialen (Bäl 101:1, Eksta 218:1) inklusive hästbensmaterialet från Stora 
Förvar, Stora Karlsö (Eksta 138:1) att 14C-dateras framöver, men då en osteologisk analys av 
materialet från Stora Förvar, Stora Karlsö (Eksta 138:1) inte ryms inom ramen för uppsatsen 
lämnas det analytiska arbetet till framtida forskning. En sekundär datering av materialet från 
Löt, Öland (Raä Löt 159) kan också vara aktuellt. 

1.7 Definitioner & begrepp 

1.7.1 Osteologi  

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

Vad gäller de den latinska benämningen för art har endast släktnamnet används, eftersom 
det är osteologiskt vanskligt att urskilja artepitet vad gäller häst (Equus), även om övriga 
faktorer indikerar Equus caballus. För att upprätthålla kontinuitet i uppsatsen har samma 
benämning applicerats på samtliga arter som beskrivs. 

1.7.2 Begreppet offer; en svårdefinierad historia 

Offertolkningarna avviker ofta från andra tolkningskategorier genom att de i större uträckning 
bygger på vad föremålet inte är. Bruket av begreppet offer tycks ofta bygga på en rad 
problematiska antaganden. Det finns också en tendens att istället använda sig av mer generella 
termer som exempelvis rituell deponering. Men att enbart byta ut ett problematiskt begrepp 
löser inte problemet (Berggren, 2010:44). 

Det vore att föregå analysen att anta att föremål deponerade i våtmark per automatik har 
med ritual att göra. När det gäller gravar görs antagandet ofta att de materiella spåren är 
resultatet av rituella handlingar eftersom begravningar av hävd betraktas som en ritual. Men det 
innebär inte att alla handlingar i ledet kring en begravning är att betrakta som rituella. Att graven 
i sig tolkas som resultatet av ritualiserade handlingar må vara ett acceptabelt antagande men 
samma självklara koppling finns inte längre när det gäller andra fyndkontexter av deponerade 
föremål eller kroppsdelar (Berggren, 2010:45). 
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Det vi på svenska definierar som offer har i engelska språket delats in i två definitioner 
sacrifice och offering. Sacrife kommer av de latinska orden sacer (helig) och facere (att göra) 
det vill säga att göra helig. Offering kommer ur latinska offerere (att erbjuda) och innebär att 
ge någonting. Som framgår tydligt representerar de engelska begreppen två helt skilda 
betydelser, men i bruket av begreppen är gränsen inte lika tydlig. Begreppet offer brukar därtill 
oftast tolkas innebära en viss uppoffring, det vill säga att avstå någonting. 

De engelska begreppen används på olika sätt men kan förenklat förklaras som att sacrife 
innebär att någon dödas för att offras medan offering inte kräver offrets liv. Det offrade inom 
begreppet sacrifice måste således vara något som lever medan begreppet offering i praktiken 
kan bestå av ett föremål. Det är en åtskillnad som gjordes av H. Hubert och M. Mauss redan på 
1800-talet (Berggren, 2010:45ff). 

Berggren (2010) menar att offering kan ses som en mer generell kategori medan sacrifice 
är en mer specialiserad underkategori. Avgränsningen mellan de engelska kategorierna är inte 
självklara. Exempelvis kan begreppet blood sacrifice användas för att påvisa skillnad mellan ett 
offer som innebär döden och ett som inte gör det. I engelskan används ibland också begreppet 
votive för att representera ett offer utfört i samband med avläggandet av ett löfte (Berggren, 
2010:45ff). 

Poängen är att distinktionen mellan sacrifice och offering inte finns i svenska språket då vi 
endast använder ett begrepp, offer. Olika varianter kan dock brukas för att göra vissa 
distinktioner, exempelvis blodsoffer för att syfta till sacrifice. Det är dock ovanligt enligt 
Berggren (2010). Mer vanligt förekommande är att begreppet offer avvänds med ett förled som 
visar på en särskild tolkning av avsikten med offret, exempelvis tacksägelseoffer, gåvooffer 
eller försoningsoffer. (Berggren, 2010:45ff). 

Huruvida det begränsade begreppet offer är en nackdel eller fördel är inte heller självklart. 
Möjligen har begreppet ökat otydligheten i det avsedda. Men kanske har vi också kommit att 
undvika många av det problem som följer engelska och franska begrepp med fler distinktioner. 
Det är oavsett viktigt att det svenska begreppet offer inte brukas utan att tydligt definieras. Att 
begreppet i så stor uträckning används odefinierat indikerar att det inte problematiserats i 
tillräcklig utsträckning menar Berggren (Berggren, 2010:47ff). 
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2 Forskningshistorik 

2.1 Hästrelaterad forskning i Sverige 

Tidigare forskning kring hästens roll i det förhistoriska samhället i allmänhet är omfattande. 
Det är helt enkelt svårt att undkomma frågeställningar kring dessa storartade djur vid arbete 
med arkeologiskt material från tidsperioder kring bronsålder och framåt. Hästen har kommit att 
förknippas med makt, rikedom och manlighet. Ett dyrbart och högt aktat djur i det förhistoriska 
samhället som haft en viktig roll, både i relation till människors liv och död. Några namn som 
utmärker sig med en särskild inriktning på häst (Equus) inom svensk arkeologisk forskning är 
bland annat Sundqvist och Magnell. 

Sundqvist skrev sin avhandling om den aristokratiska ridkonsten under järnålder och har 
ingående studerat ridkonstens historia. Sundqvist argumenterar dessutom för att hästar under 
järnålder hållits som s.k. utegångshästar (Sundqvist, 2001). 

 Magnell är animalosteolog och har sedan länge visat på ett stort intresse för häst (Equus) 
och hästkultsrelaterade material. År 2007 publicerade Magnell en artikel ’Hästen och 
människan i Skåne: 13 000 år tillsammans’ där Magnell bland annat beskriver fynden i Ire, 
Hangvar som Sveriges äldsta fynd av häst (Equus) utan direkt problematisering. Magnell 
nämner dock att frågan kring tam eller vildhäst oklar (Magnell, 2007). Sedan dess har Magnell 
varit involverad i flera utgrävningar där spännande fynd av häst (Equus) dykt upp, bl.a. i 
Stanstorp, Skåne. Magnell har ett tydligt intresse för forskningsområdet och dyker allt oftare 
upp med skarpsinniga tolkningar i dessa sammanhang. Så sent som i år har Magnell uttryckt 
skepticism kring stenålderdateringen av hästbenet från Ire, Hangvar och betäckningen av denna 
som tamhäst enbart baserat på att vilda hästar inte fanns på Gotland 2 700 f. Kr (Burenhult, 
1997:68f). Magnell menar att det är fullt möjligt att benet i själva verket kommer från Baltikum 
där det vid tidpunkten fanns vildhästar (Öjner, 2019:12f). 

2.1.1 Mytologi och ikonografi 

Avbildningar av hästar finns dokumenterade sedan långt tillbaka i tiden. De kända 
grottmålningarna från Lascaux, Frankrike bedöms vara 20 000–30 000 år gamla. Så gamla är 
inte avbildningarna i Norden, men hästen är ett vanligt motiv för hällristningar under både brons 
och järnålder. 

Myten om hästarna som drar solen över himlavalvet är ett vanligt bronsåldersmotiv och 
förekommer också i de betydligt senare skriftliga källornas mytologiska sagor. 

Hällristningarna på Hästholmen i Östergötland bedöms vara ca 3000 år gamla. Hästhallen 
i Blekinge har en datering på ca 1000 f. Kr och Sigurdsristningen från Södermanland är daterad 
till 1000 e. Kr. 

Avbildningarna på Kiviksgraven i Simrishamn visar tillsammans med avbildningar från 
Sagaholm och Klinta likheter med samtida bronshästar påträffade i Tågaborg och Trundholm, 
vilket Burenhult menar indikerar en enhetlig stiltradition under den äldre bronsåldern i 
sydskandinavien (Burenhult, 1983:93f). Liknande studier har använts för att undersöka 
kopplingar med andra kulturer i Medelhavet och påvisa handelsresande (Rosborn, 1999:94f). 

Bildstenar restes på Gotland under lång tid och över tidsperioderna har bildspråket 
förändrats. Motiven övergår från de tidiga solhjulen kombinerade med djurmotiv på 
monumentala stenar till mer renodlade motiv på mindre stenar. Den sista fasens detaljerade 
bilder visar motiv som för tanken till den fornnordiska mytologin. Det enda som tycks vara 
gemensamt för samtliga av bildstenarna är de består av bilder framställda på sten beklädda med 
ett karaktäristiskt formspråk. De ristade motiven på bildstenarna från exempelvis vikingatid 
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visar dock ofta stora likheter med varandra. Hästar med ryttare, segelskepp och människofigurer 
i procession är vanligt förekommande (Widerström 2005:4f). 

Lundin var 2005 doktorand i religionshistoria vid Lunds universitet och har enligt 
Widerström (2005) specialstuderat ryttaravbildningar och ryttaridealet i Sverige. Med den 
analys Lundin publicerat tillsammans med Widerström 2005 som grund, kan utläsas att punkter 
som studeras vad gäller häst och ryttare exempelvis är saker som ryttarens utseende i form av 
frisyr, ansiktsbehåring och utstyrsel. Ryttarens position och sits samt skänklarnas position. I 
vilken position eller form som hästen är avbildad samt svansens position och längd. Ekipagets 
färdriktning är också en detalj som omnämns. Det är brukligt på bildstenar att det hitre bakbenet 
är framskjutet i färdriktningen (Widerström 2005:4ff). 

Värt att notera är att Lundin i sin analys av ett bildstensfragment från Burs gård i Källunge 
socken, definierar fragmentet som ’inte så värst typiskt gotländskt i stort, om något sådant 
typiskt finnes, understryker Lundin. Det här stenfragmentet uppvisar både drag från fastlandets 
hästavbildningar och drag från den gotländska sedvänjan. Men vidare menar Lundin att stenen 
ändå har en hög igenkänningsfaktor som bildstenskonst till följd av kantbårdsornamentet, 
tekniken och särskilda detaljer som exempelvis trekanten under hästens ben och ryttarens huvud 
(Widerström 2005:4ff). 

Hästar förekommer också avbildade som rena föremål i form av figuriner, handtag till 
knivar, kammar och liknande (se; exempelvis Stale, 1927:25). Burenhult hänvisar bl. a till ett 
hästhuvud av brons från Svarttorp i Åsele, Västergötland och ett liknande fynd från Alvena i 
Vallstena socken på Gotland (Burenhult, 2000:110). 

Utöver detaljstudier likt ovanstående är forskning kring häst-avbildningar ofta kopplade till 
hästens frekventa förekomst i skriftliga källor och mytologi. 

2.1.2 Hästens ursprung och domesticering 

I norden är spåren efter vildhästar inte så gamla som på kontinenten. De är få men existerar och 
visar på att vildhästar levde i de sydligaste delarna av Sverige under den senaste istiden. 
Hästarna följde tundran och stäppväxterna när isen drog sig tillbaka tätt åtföljda av människan 
som jagade hästen för dess kött. Det tidigaste fyndet identifierat som vildhäst härrör från 
Hässleberga beläget i sydöstra Skåne och sägs vara 13 000 år gammalt (Öjner, 2019:11ff). 

Hästen domesticerades sent jämfört med andra husdjur. Arkeologiska fynd från stäpperna 
norr om Svarta havet, från Ukraina till Kazakstan, indikerar att domesticering ägde rum i 
området för omkring 6 000 år sedan. Diskussionen kring när, var och hur domesticeringen av 
hästen gick till kan på många sätt liknas med den diskussion som länge förts kring 
neolitiseringen och införandet av jordbruk. Den stora frågan är således huruvida hästar 
domesticerats på en plats eller flera och om det var de domesticerade hästarna som spreds över 
Eurasien eller om det var kunskap kring utnyttjandet av hästar som spreds. 

De DNA-resultat som finns att tillgå idag stämmer förhållandevis bra med dateringen från 
Ukraina och Kazakstan. Dessa förlägger domesticeringen till 5000–4000 f. Kr. Till följd av 
bland annat ovanstående forskning anses det sannolikt att den domesticerade hästen har sitt 
ursprung i södra Ryssland och Ukraina (Öjner, 2019:11ff). 

Den numera utdöda och sedermera återskapade tarpanen anses ofta vara stamformen för 
den domesticerade hästen. Tarpanen är en av underarterna till den vilda hästen och levde i 
Europa och västra Asien från den senaste istiden fram till 1800-talet. Ytterligare DNA-
forsknings indikerar dock flera områden där kontinuerlig domesticering tycks ha pågått. Under 
tiden har lokala vildhästar bidragit till den genetiska polen och tamhästarna har därtill korsats 
med varandra för att skapa en domesticerad art. 

Jansen et. al. (2002) menar att minst tre urhästtyper bör ha krävts för att skapa den moderna 
hästen, men de påtalar också att moderna försök att avla på Prevalskihästen, ytterligare en av 
underarterna till den vilda hästen, också var vad som inledningsvis nära nog slutade med 
utrotning av arten. Den mänskliga inbladningen resulterade till en början i stressrelaterade 
beteendestörningar, aggressivitet, dödfödda föl, och impotens. Jansen et. al. (2002) menar 
därför att om förfäderna till vår moderna häst var det minsta lik Prevalskihästen, så lär de initiala 
försöken till kontrollerad avel inte var något enkel historia. 
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De tidigaste definitiva bevisen för domesticering av häst (Equus) är daterade till 2000 f. Kr. 
från Krivoe Ozero (Sintashta Petrovka- kulturen) på den uralska steppen. Vidare finns gravfynd, 
texter och ikonografiska fynd som visar att hästar drog vagnar för människan redan 1250 f. Kr 
i områden kring Grekland och Kina. En så vid expansion menar Jansen et. al. (2002) indikerar 
en spridning av kunskap kring hästavel och användning och kanske också hästarna själva 
(Jansen et. al, 2002). 

Det sammantagna resultatet av arkeologisk forskning och DNA visar att de förefaller troligt 
att domesticeringen av häst (Equus) skett på flera platser och det krävts mer än en underart av 
vildhäst för att skapa den domesticerade hästen, vilket innebär att det i dagens hästar finns mer 
än en typ av vildhäst från det forna Eurasien (Öjner, 2019:11ff). 

2.1.3 Utrustning och ridkonst 

Hästens inträde och ridkonstens uppkomst i Norden är ett omdebatterat ämne men kan beläggas 
med faktiska fynd av utrustning, så som betsel och liknande föremål i metall till yngre 
bronsålder. Det avskriver inte att människan utnyttjat hästar som rid och dragdjur innan dess, 
men några avbildningar eller fynd som tyder på ett etablerat bruk finns inte vare sig på Gotland 
eller i övriga Norden innan bronsålder (Burenhult, 2000:107). 

En påtaglig skillnad mellan hästutrustning och den som på likvärdigt sätt använts för 
nötdjur (Bos) är att hästutrustningen i regel är mer dyrbart utsmyckad (Widerström, 2017). 
Fenomenet har sporrat den arkeologiska forskningen på området och mycket av den tidigare 
bedrivna hästrelaterade forskningen bygger på föremål att likställa med just utrustning för häst 
och ryttare så som bett, broddar, spännen och sporrar. 

Rena artefaktstudier kopplade till häst (Equus) har alltså förekommit under längre tid. Den 
dyrbara hästutrustningen indikerar en särskillnad från övriga djur och har länge väckt intresse. 
Det är dock framförallt den påkostade typen av utrustning som i första hand studerats 
(Sundqvist, 2001:71ff). 

I flera båtgravar bland annat vid Valsgärde har spännen ifrån grimmor påträffats och 
utgrävningar av Årbybåten resulterade i en bevarad repgrimma. Grimskaft förekommer också, 
då ofta försedda med en kedja (Sundqvist, 2001:71f). Även broddar förekommer och anses i 
regel tillhöra vikingatid, även om det förkommer exempel även från Vendeltiden. Broddar har 
påträffats såväl i skelettgravar som brandgravar (Sundqvist, 2001:72). 

Grimskaft och broddar är exempel på hästutrustning som har en mer praktiskt än 
utsmyckade funktion. Kanske är det till följd av att dessa föremålskategorier ofta bleknar i 
relation till mer besmyckande utrustningsdetaljer som det finns betydligt färre studier kring 
dessa. Betydligt vanligare är forskning kring huvudlag, betsel, seldon och vagnar. Sundqvist 
redogör grundligt i sin avhandling för olika föremålskategorier som det forskats utförligt kring 
(se; Sundqvist, 2001). 

2.1.4 Ryttargravar och krigargravar 

Generellt har den arkeologiska forskningen kunnat konstatera att hästen varit ett dyrbart och 
högt ansett djur. Bland annat genom hästrelaterade föremål och kombinationer i gravar kan en 
sådan tolkning beläggas. Tidigare forskning inom det svenska området kretsar ofta kring hästar 
gravlagda samman med människa i så kallade ryttargravar eller krigargravar. Det är generellt 
dyrbara, storslagna och anses representera det högre samhällsskiktet eller aristokratin under 
järnåldern (Sundqvist, 2001:70). 

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). 

Dessa gravar är dock en av få arkeologiska kontexter där mer eller mindre kompletta hästar 
påträffas i Sverige, därav förekommer dessa mer frekvent i forskningen. Hästar i kombination 
med mänskliga avlidna påträffas dock också i kontexter definierade som exempelvis båtgravar, 
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storslagna gravhögar och naturligtvis brandgravar. Individuella gravläggningar av hästar eller 
hästar begravda i grupp utan människor är ovanligt i Sverige men desto vanligare i Baltikum 
(se; Bärgman, 2017). 

De flesta forskningsstudier rörande ryttargravar har sin utgångspunkt i den avlidna 
personen. Hästarnas ålder, kön och mankhöjd dokumenteras i regel. Dokumentationen är dock 
ofta att likställa med föremålskombinationer och hästarna tolkas ibland som gravgåva, men 
oftare som kompanjon dvs. den dödes häst och en tidigare relation mellan människa och häst 
antas. 

Hästarna har så gott som aldrig styckas i dessa sammanhang, vilket är vanligt när det 
kommer till andra arter som nöt (Bos), svin (Sus), eller får (Ovis). I Norden händer det att hästar 
påträffas halshuggna (Sterneland, 2006:9), men i regel är de kompletta i gravsammanhang, till 
skillnad från när det rör sig om direkta offer då hästar ofta styckas (Shenk, 2002:20). Någon 
tydligt homogen sammansättning finns dock inte i ryttargravar, vilket generellt är typiskt för 
vikingatida begravningstraditioner (Price, 2012:257).  Även hundar tycks ha ansetts vara 
särskilda andra djur till följd av en speciell relation till människan. Hundar har i flera fall 
begravts individuellt och då intakta medan de när de begravts samman med människa också 
förekommer styckade (Jennbert, 2003:140). 

Hästens konstanta ambivalens, särskilt under järnåldern, gör fenomenet svårtolkat. Det kan 
vara fråga om en djupt känslomässig relation vilken föranlett att hästen gravlagts samman med 
just den specifika personen. Det kan också vara så att det sociala regelverket föreskrivit att den 
just denne döde ska åtföljas av en häst, vilket inte förutsätter en relation men inte heller utesluter 
en sådan. Det kan vara fråga om ett offer i form av proviant, även om detta förvisso kan 
diskuteras i förhållande till att hästar sällan förekommer styckade i samma utsträckning som 
andra djur i gravar. Det kan dock omöjligt uteslutas, särskilt då hästkött i kombination med 
ritualiserade handlingar kan anses vanligt. Andra tolkningar som att hästens roll varit att utgöra 
ett fordon till livet efter detta, att den skulle användas vid krigsföring och jakt i dödsriket, att 
hästen gravlagts i syfte att vaka över graven eller som ett rent offer för att blidka gudar eller 
hedra den döde. Kanske är syftet att återskapa det liv den döde levt i graven? 

Alla dessa syften är lika rimliga eller orimliga och förmodligen är ingetdera exklusivt. 
Dödandet av hästen kan simultant ha hedrat den döde och blidka gudar. Hästen kan 
symboliserat rikedom och status, samtidigt som den fyllt en praktisk en funktion i livet efter 
detta. Det är därtill sannolikt, att det geografiskt över Skandinavien, funnits skillnader i synen 
på hästen i dessa sammanhang (Shenk, 2002:5–6) som är ytterst svåra att särskilja från varandra 
i tolkning av källmaterialet. 

Om vi istället vänder oss mot Baltikum där hästben i allmänhet är betydligt vanligare i 
arkeologiska sammanhang framgår en typ av gravkontext som till dags datum endast tycks 
förekomma undantagsvis i Sverige. I Baltikum är individuella hästgravar dvs. hästar begravda 
intakta utan människa betydligt vanligare än motsatsen (se exempelvis; Bliujienė & Buktus, 
2007; Bliujienė & Steponaitis, 2009). Ett fenomen som gör tolkningar av hästar som gravgåvor 
ganska långsökta. När individuella hästbegravningar påträffas i Sverige är ett stort problem att 
de allt för ofta förutsätts vara recenta till följd av sin begränsade förekomst. Dateringar av 
hästbensmaterialet ur kontexttypen prioriteras därför inte vilket är bekymmersamt. 

Gravar som utöver människa även innehåller hästar tenderar att också medföra en del andra 
föremålstyper, exempelvis vapen. En tydlig koppling mellan hästar, vapen och krig gör att 
kombinationen är frekvent förekommande i forskningshistoriken både vad gäller gravfynd och 
offerkontexter. 

Hästar i gravar har sedan länge haft en tendens att tolkas som en indikator för manlighet. 
Något som diskuterats flitigt på senare år och som förmodligen har ett visst samband med att 
hästar i grav- och offersammanhang ofta förekommer i kombination med vapen. Vapen och 
krig har i sin tur historiskt antagits varit förbehållet män, men antagandet har i takt med 
genusperspektivets intåg i arkeologin allt mer ifrågasatts. Diskussionen tog fart ordentligt 2017 
då Hedenstierna-Jonson publicerade DNA-resultat som visade att en tidigare utgrävd (år 1889) 
individ, då bedömd som manlig krigare, i själva verket var biologisk kvinna. Den kvinnliga 
krigaren var gravlagd på Birka tillsammans med två hästar (su.se, 2019). 

Hästar förekommer gravlagda med alla typer av människor; kvinnor, män, barn, gamla som 
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unga. Det är att föregå det arkeologiska materialet att påstå att hästar i gravar är manligt 
eftersom det är en generellt vanlig kombination. Även om materialet i sig inte kan ge några 
definitiva svar på saker som identitet, värderingar och hur en eventuell könsfördelning 
uppfattades, så finns det tydliga indikationer på att järnåldersamhället var ett patriarkalt sådant. 
En struktur där det tveklöst var fördelaktigt att vara man. Hästar gravlagda tillsammans med 
män oftare än kvinnor skulle kunna vara ett resultat av en samhällsstruktur som betraktade 
hästar som generellt manliga attribut, men de kan också varit mer kopplat till makt än kön. En 
individ med makt och status tenderar att begravas samman med häst. Att dessa individer i regel 
är män är knappast förvånande i ett patriarkalt samhälle där män tilldelas en annan makt bara 
genom att födas. 

Det kan också vara fråga om en yrkesrelaterad fördelning exempelvis, där du definieras 
utifrån vad du gör och inte ditt kön. Om du är krigare är du krigare, således behöver du en häst. 
Huruvida du identifierar dig eller identifieras av andra som kvinna eller man kan vara 
fullständigt irrelevant för den förhistoriska individen och hens samhälle. 

2.1.5 Byggnadsoffer 

Byggnadsoffer är ett välkänt begrepp inom arkeologin som under 1980 och 1990-talet framför 
allt kom att beteckna en specifik depositionstyp. Det vetenskapliga intresset väcktes dock redan 
under 1800-talet samtidigt som många andra traditioner uppmärksammades och studerades 
(Falk, 2007:13). 

Byggnadsoffer består av flera olika typer av offer och kan vara så väl ben av djur och 
människa som keramik och föremål. Hästben är dock en välrepresenterad kategori inom fältet. 
Hästben förekommer bland annat som offer i stolphål eller under golv (Falk, 2007:13ff). 

Huruvida ett hästkranium under ett golv syftat till eventuella magiska attribut så som 
exempelvis beskydd av byggnaden eller om kraniet placerat under golvet med avsikten att det 
ska ge en viss klang är något som ofta dryftats. Diskussionen tycks ha kulminerat i att det 
förmodligen inledningsvis handlat om magiska attribut som under senare tid över gått till syftet 
att ge golvet en viss klang när någon går på det. Fenomenet har studerats av bland annat A. 
Sandklef och B. Egart (Falk, 2007:15f). 

Vidare berör den här typen av forskning ofta metodik och teori kring hur ett offer kan 
urskiljas och många olika uppsättningar av kriterier har författats för vad som bör uppfyllas för 
att kunna göra tolkningen byggnadsoffer, bland annat av Capelle, Paulsson och Carlie (Falk, 
2007:18ff). Falk (2007) skrev sin licentiatavhandling i medeltidsarkeologi om byggnadsoffer 
och har studerat fenomenet ingående. 

2.1.6 Våtmarksoffer av häst på det svenska fastlandet 

Likt hästens inträde som rid- och dragdjur är det även under bronsåldern som hästen tycks göra 
entré som ett spektakulärt offerdjur. Våtmarksoffer är en sedvänja belagd i det skandinaviska 
området sedan minst 3 000 år. Skedemosse från Öland förmodligen är den mest kända platsen 
i sammanhanget (Öjner, 2019:13). 

Under järnåldern minskar hästens förekomst i matavfallet och förekomsten av fynd som 
tyder på uppfödning av hästar som köttdjur minskar. Hästen tycks istället ökat i värde som 
status och maktsymbol. Hästköttet är således mindre förekommande inom den dagliga kosten 
men en desto viktigare ingrediens i offermåltiderna (Öjner, 2019:11ff). 

Även om Öland stoltserar med frekvent påträffade våtmarksoffer medan Gotland endast 
har ett fåtal kända våtmarksoffer där hästar ingått bland offerdjuren, så finns det också exempel 
från det svenska fastlandet. Finnestorp i Västergötland är ett av många omtalade exempel. Där 
påträffades hästben, svärd och hästutrustningar redan 1902. År 1904 inleddes därför de första 
utgrävningen av platsen under ledning av Frödin och Hallström. De efterföljande åren faller 
platsen i glömska tills platsen omvärderas kring millennieskiftet år 2000. Platsen ligger alldeles 
intill ån Lidan och under vinterhalvåret svämmar våtmarksområdet över och dränker 
sankmarkerna (finnestorp.se, 2019). 
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2.1.7 Hästköttet 

Offerritualer kopplade till hästar har förkommit över hela Skandinavien i förhistorisk tid. 
Förtäring av hästkött har varit en betydande del av kulten. Det osteologiska fyndmaterialet från 
betydande offerplatser så som exempelvis Skedemosse på Öland eller Finnesmyr i 
Västergötland, i kombination med exempelvis att tillåtelse för fortsatt förtäring av hästkött var 
ett av de undantag som krävdes för att det isländska Alltinget skulle acceptera kristendomen på 
1000-talet, ger tydliga indikationer. Även den norska lagen Gulatingsloven förklarar att en 
person som ätit hästkött skulle få alla sina tillhörigheter konfiskerade och sedermera försättas i 
exil (Shenk, 2002:16). 

I kristen tid kom slakten och köttet av häst att tabubeläggas. Rackaren, vars uppgift var att 
slakta och flå hästar, var skydd och utstött till följd av sitt arbete. Ingen hederlig människa 
befattade sig med hästslakt eller hästkött, och därav ville ingen som ansåg sig hederlig heller 
befatta sig med rackaren. Vad som orsakat den negativa laddningen kring den döda hästen och 
vårt samhälles ovilja att äta hästkött 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 till följd av hästens hedniska betydelse ha förklarat köttet 
orent och förbjudit människor att äta det i syfte att utrota den förkristna trosföreställningen.  

En annan förklaring som sammankopplas med hästen, är dess förankring i det magiska och 
vidskepliga. Hästen ska ha haft en kraftig laddning och därmed upplevts som magisk och 
närmast demonisk (Blehr, 2006:205). 

Egardt har i sin avhandling studerat de kyrkliga skrifterna beträffande hästköttet. Med hjälp 
av brev och bibeltexter har Egardt konstaterat 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 har också påtalats att det i länder som Irland och 
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). 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). 

Den sociala sfären kring hästarna i det förhistoriska samhället är mycket komplicerad att 
tolka. Det är tydligt att det finns många både sociala och lagstadgade regler kring hästar i olika 
sammanhang och djurets påtagliga ambivalens är ständig, oavsett vilken kontext den återfinns 
i. Att det uppstår ett generellt mönster i hantering och syn på så väl levande och döda hästar 
generellt, är tämligen tydligt i de arkeologiska och osteologiska materialen. Huruvida det 
sedermera förekommer regionala skillnader på detaljnivå syftar uppsatsen att undersöka. 

Det tycks dock övervägande tydligt att hästkött varit en mycket viktig del i måltider 
inkorporerade i ritualiserade handlingsmönster. Hästens sparsamma förekomst i de 
osteologiska materialen från boplatser och avfallshögar i Sverige överlag indikerar dock att 
hästkött inte var en vanligt förekommande ingrediens i den dagliga kosten. 

 En möjlig anledning till denna avvikelse är att hästköttet, som onekligen var dyrbart och 
inte tillgängligt för alla, helt enkelt var avsett för särskilda tillfällen. De kan ha varit en del av 
en ritualiserad handling på ett sätt som ytligt kan liknas med katolska kyrkans oblater. Det vore 
högst förvånande om någon serverade just oblater till frukosten en helt vanlig tisdag eller för 
den delen när det är dags för melodifestivalen, även om många människors beteendemönster 
under den perioden mycket väl skulle kunna beskrivas som en social praktik till stor del 
bestående av ritualiserande handlingar. Hästköttet kan ha ansetts som en delikatess med särskild 
koppling till en viss händelse, ett visst tillstånd eller tid på året. Vilket yligt kan jämföras med 
grisfötter på julbordet eller påskägg till påsk. 

Det är därtill inte osannolikt, baserat på den generella världsbild som kan urskiljas i 
arkeologiska fynd från järnåldern, att det ansågs möjligt att en människa att genom att förtära 
köttet av en häst också kunde ådra sig djurets attribut så som styrka, snabbhet eller andra mer 
mytologiskt tillskrivna egenskaper. Om en sådan föreställning förekommit, bör den ha reglerat 
föräring av köttet vid olika tillstånd i livet och bör ha ansetts lämpligt eller rent av självklart att 
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äta i ett tillstånd och inte att rekommendera eller rent av förbjudet i andra. 

2.2 Öland 

En arkeolog som varit minst sagt tongivande för öländsk arkeologi och forskningen kring 
hästoffer i våtmark är Hagberg som gjorde entré i Ölandsforskningen under slutet av 1950-talet. 
Hagberg var då student till Stenberger och hyste särskilt intresse för offerfynd. Med hjälp av ett 
stipendium kunde Hagberg besöka Öland och ingående studera fynden från Sörbymosse och 
Skedemosse. Skedemosse var sedan 1900-talets början välkänt för att hysa järnåldersfynd och 
benmaterial. Samtidigt som Hagberg besökte platsen gjordes ett nytt praktfynd i form av en 
ormhuvudring av guld. Hagberg kom fortsatt att arbeta på platsen under lång tid och är därefter 
synonym med de storslagna upptäckterna som gjorts under 1900-talet i den massiva 
offermossen Skedesmosse. 

Hagberg ledde utgrävningar av mossen under åren 1959–1962 vilket därefter ledde till 
många fler utgrävningar på Öland. Hagberg själv publicerade två volymer om Skedemosse på 
engelska med ett tillägg på svenska, vilka tillsammans formade den doktorsavhandling som 
Hagberg lade fram i Uppsala 1967. Det osteologiska materialet kom att bilda ytterligare en 
volym 1968 och området runt offermossen med gravar och bebyggelse bearbetades av M. 
Beskow Sjöberg vars resultat slutligen publicerades som den fjärde volymen i serien ’The 
Archaeology of Skedemosse’ (Arnell & Papmehl-Dufay, 2015:12). 

Den arkeolog som kanske arbetat mest med just den förhistoriska hästen på Öland är 
Schulze som kom till Öland som student i slutet av 1960-talet för att deltaga på en 
utbildningsgrävning under några veckor. Till följd av sin kunskap och brinnande engagemang 
kom dock Schulze att bli kvar och fortsatte sedermera att arbeta på Öland och i Kalmar län 
under hela sitt yrkesliv. Schulze bosatte sig just i Löt socken, varifrån ett av materialen som 
behandlas i denna uppsats också har sitt ursprung. Schulze hade ett stort intresse för hästar 
vilket sammanföll med arkeologin. Schulze forskade mycket kring Löt och den avel som 
bedrivits i socknen och på ön i stort. Ett större projekt var sökandet efter tecken på den lilla 
ölandshästen som beskrivs redan i Olaus Magnus historia om ’De nordiska folken’ (1555). 
Även remontaveln som byggdes upp under 1800-talet på Öland intresserade Schulze mycket. 
Intresset ledde till ett mångårigt samarbete med fotograf Larsson som slutligen resulterade i 
boken ’Ölands hästar’. Arbetet med boken tog hela tio år (Beskow-Sjöberg & Arnell, 
2015:225ff). 

Även om våtmarksoffer av 
häst (Equus) tycks förekomma 
i större utsträckning på Öland 
än Gotland tycks fördelningen 
av hästben på boplatser under 
järnålder förhållandevis 
likartad. Någon plats utmärker 
sig något, men överlag är det få 
hästben i boplatsmaterialen. 
Fallgren (1994) undersökte en 
vendel-vikingatida 
grophusbebyggelse i Övra 
Wannborga på Öland och 
sammanställde i samband med 
detta en tabell som ger god 
översikt över artfördelningen i 
boplatsmaterial och matavfall 
på flertalet platser på Öland 
(fig. 1).

Figur 1: Tabell baserad på fragmentsantal. Skedemosse är med för att illustrera 
skillnaden mellan boplatsmaterial och en offermosse. Ursprungligen 
sammanställd av J.H Fallgren, 1994. 
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2.2.1 Skedemosse 

Skedemosse har kommit att bli den svenska motsvarigheten till de danska storslagna 
våtmarksfynden. Platsen utgör den södra delen av ett stort myrbäcken. Myren dikades ut redan 
på 1600-talet och är uppodlad sedan 1900-talets början (Linell, 2001:169). Den är indelad i ett 
tjugotal åkrar som i sin tur delats in i ytterligare åkertegar om ca 40 m i bredd och ett par hundra 
meter i längd (Hagberg, 1967:10f). 

Hagberg fann det troligt att avskiljning av hästar förekommit på platsen som är centralt 
placerad i en rik bygd.  Eftersom djuren bör ha sökt sig till platsen för att dricka har den bedömts 
som lämplig för ändamålet. Hagberg fann det också sannolik att platsen använts för offer i olika 
sammanhang samt kapplöpningar och hingsthetsningar. Vidare menade Hagberg att 
Skedemosse ska ses som en ’Stammesopher’ dvs. en plats där människor samlas från olika håll 
vid några regelbundna tillfällen för att utföra vissa samhälleliga funktioner, bland annat i syften 
förknippade med kult. 

Guldringarna från Skedemosse var åtminstone 1967 landets största bevarade fynd i guld. 
Närmare ett dussin betsel ingår i fyndet och vapen är en av de största fyndkategorierna från 
platsen (Hagberg, 1967:15).  Skedemosse är ur geologisk synpunkt egentligen en myr och inte 
en mosse. De offrade föremålen har offrats i öppet vatten vilket kunnat fastställas tack vare 
snäckavlagringar på de påträffade metallföremålen (Hagberg, 1967:19). 

Den största fyndkategorin är ben. Det osteologiska materialet från Skedemosse har 
bearbetats bland annat av Bossneck, von den Driesch-Karp & Gejvall (1968) Lepiksaar 
(1967,1977), Beskow-Sjöberg (1967,1977). Tidigare analyser av benmaterialet från 
Skedemosse har varit av stor betydelse för den fortsätta forskningen kring Skedemosse men 
också för andra benmaterial ur liknande kontexttyper. 

Närmare ett ton ben beräknas ha tagits tillvara (Telldahl, 2012:25), en mängd arter är 
representerade, såväl vilda som domesticerade. Även människor har offrats vid Skedemosse. 
Omkring 38 personer närmare bestämt, gamla som unga, män som kvinnor. Den vanligast 
förekommande offret är dock hästen. Omkring 100 individuella hästar har identifierats ur 
materialet från Skedemosse (Schulze, 2004: 13). 

Skelettmaterialet har påträffats i koncentrationer om utvalda benslag. En utmärkande 
koncentrationstyp är hästbenen som i regel förekommer i grupper om kranium, fotpartier och 
svanskotor. En annan koncentrationstyp är märgkluvna småben och matrester.  Hästbenen 
dominerar på platsen med 35% medan de på omgivande boplatser endast utgör 4,5% (Hagberg, 
1967:18, Schulze, 2004: 13). 

Även Telldahl (2012) har arbetat med delar av det osteologiska materialet från Skedemosse, 
då framförallt benmaterial av häst (Equus) och nötdjur (Bos). Telldahls avhandling ’Working 
Animals and Skeletal Lesions: Paleopathology of Cattle and Horse in Iron Age and Medieval 
Öland, Sweden’ är en samling studier kring dragdjur, främst fokuserat på osteologisk metodik 
och patologiska förändringar till följd av utnyttjandet av djuren. Telldahl utgår ifrån delar av 
materialet från Skedemosse samt ringfortet i Eketorp. Studien syftade huvudsakligen till att 
undersöka patologiska förändringar på skeletten för att utröna hur djuren brukats och bedöma 
allmän hälsostatus. Telldahl gör också vissa jämförelser i sitt arbete med andra material, bland 
annat från Gotland så som Stormyr i Bäl och Lillmyr i Barlingo. 

Telldahl har med sitt resultat kunnat avskriva den hypotes som tidigare framförts av bland 
annat Sundqvist (2001); att det avsiktligen kan ha varit sjuka och skadade djur som offrades 
Sundqvist (2001:67). Telldahls analys visar att så inte var fallet vid Skedemosse. Individerna 
är huvudsakligen friska och fullvuxna individer. Endast 10,8 % av de individer från 
Skedemosse som analyserats av Telldahl uppvisade någon form av skeletal förändring 
(Telldahl, 2012:8). Telldahl menar att den enda förändring i materialet som kan ha gjort hästen 
obrukbar som arbetsdjur är spatt, vilket kan leda till smärta och hälta under tiden som benen 
växer samman (Telldahl, 2012:17). Spatt är inte ovanligt i arkeologiska material, men det är 
också en skeletal förändring dom är lätt att upptäcka på benmaterial. Telldahl framför också en 
intressant teori om att spatt eventuellt kan härledas till att små hästar brukats som ridhästar till 
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fullvuxna ryttare. Teorin bygger på att spatt är en vanligt förekommande förändring hos bland 
annat islandshästar, vilket likt järnålderns hästar på Öland och Gotland är en småväxt, 
ponnyliknande hästras som ofta rids av fullvuxna ryttare (Telldahl, 2012:9). Med det sagt så 
förekommer spatt även inom andra hästraser och även om belastning anses öka risken för att 
utveckla spatt så förkommer förändringen även utan att hästarna belastas. Förändringen är 
också åldersrelaterad och viss ärftlighetsfaktor bör tas med i en bedömning. Frågan om storlek 
och rastyp får stort utrymme även här med resultatet att hästarna som offrats vid Skedemosse 
bedöms vara av typisk storlek för den inhemska hästen under järnåldern. Hästarna från Eketorp 
är av slankare typ och betydligt större än hästarna från Skedemosse. De bedöms vara av en 
annan rastyp mer lik den som påträffas i Centraleuropa. Exemplar från det svenska fastlandet 
visar att dessa hästar i regel har en högre mankhöjd (Telldahl, 2012:14ff). 

Även om Telldahl haft bättre förutsättningar med sitt benmaterial än många andra i form 
av kvantiteten benelement av häst (Equus) så har benmaterialet studerats med analyser av häst 
(Equus) och nöt (Bos) sammansatt, vilket som tidigare nämnts kan vara problematiskt. Det hör 
dock till saken att Telldal i sin avhandling påtalar att 19 benelement av häst (Equus) som 
tidigare bedömts uppvisa patologiska förändringar försvunnit vid tidpunkten för Telldahls 
analys. Då det är känt bör det dock inte ha skapat några direkta avvikelser i Telldahls resultat. 
Huruvida benen förfarande är förvunna eller om det därefter lokaliserats är ännu oklart. 

 Bartosiewicz (2013, m. fl.) har också bedrivit liknande forskning på ämnet patologiska 
förändringar på dragdjur, men då med huvudsakligen med nötdjur (Bos) som fokus. 

2.3 Gotland  

Någon specificerad forskning kring förhistoriska hästar på just Gotland tycks egentligen inte ha 
bedrivits. Det som dock tydligt framgår är att när häst (Equus) påträffas och analyseras 
osteologiskt, så är det huvudsakligen frågan kring rastyp som står i fokus. Ursprunget av 
gotlandsrusset har diskuterats åtminstone sedan 30-talet. De små, robusta hästarna utgör något 
av ett landskapspatriotiskt arv och det tycks mer eller mindre vedertaget att det är en mycket 
gammal ras. Exakt hur domesticeringen av häst (Equus) gått till och när det skett på olika platser 
och/eller spridits över världen är, som tidigare nämnts, något av ett mysterium som arkeologin 
inte riktigt rått på ännu och gotlandsrussets egentliga ursprung är lika okänt som andra raser. 
 

2.3.1 Gotland och stenåldershästarna 

De tidiga studierna av arkeologiskt benmaterial av häst (Equus) på Gotland består främst i de 
fynd av hästben i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö som beskrivs utförligare senare. Under 
30–40-tal gör Rydh (1931) ett ödesdigert antagande baserat på tidigare tolkningar av arkeologer 
som exempelvis Stolpe, Kolmodin och Schittinger. Nämligen att hästbenen funna på platsen, 
som bevisligen hyst människor sedan stenåldern, också är stenålder. Därtill menas att 
kvarlevorna som påträffats på platsen härrör från tamhästar, enbart underbyggt med 
konstaterandet att vilda hästar inte fanns på Gotland under stenålder. 

En datering till stenålder är i sig inte omöjlig, men med de aktuella vetenskapliga bevisen 
högst osannolik. Särskilt då de 14C dateringar som sedermera utförts på hästbenen från grottan 
resulterat en datering till romersk järnålder (Lindqvist och Possnert, 1997:68f). Det finns dock 
en mängd brister i bl. a metodik, tillvägagångssätt, redskap osv. som måste beaktas vid studier 
av materialet och som med stor sannolikhet haft del i den tolkning gjordes då hästbenen i Stora 
Förvar först anträffades. 

Antagandet att fynden av hästbenen i grottan på Stora Karlsö skulle innebära att hästen varit 
tam på Gotland och Stora Karlsö under yngre stenåldern, trots att fynd av häst (Equus) i 
europeiska kontexter från samma tid är ytterst ovanliga (Rydh, 1931:26), har framhållits av fler 
forskare än Rydh (1931). Även Schulze (2004) omtalar så sent som år 2004, hästbensfynden 
från den gropkeramiska boplatsen i Ire som stenålder, utan att problematisera den dateringen 
(Schulze, 2004:11). 
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Vidare har samma påstående marknadsförts i otaliga tursitsammahang och intressesidor på 
internet utan tillstymmelse till källkritisk eftertanke. Burenhult (2000) påstår därtill att det 
visserligen inte finns bevis för att hästar under stenåldern utnyttjats för ridning eller liknande 
under stenåldern, men menar att möjligheten finns och att avsaknaden av fynd kan förklaras 
med att de varit tillverkade i biologiskt nedbrytbara material som hud, trä och ben (Burenhult, 
2000:107). Bristen på bevis kan, som Burenhult beskrivit, inte dementera domesticerat bruk av 
hästar så tidigt som under stenåldern, men det bör ändå framhållas att bristen på källmaterial 
och vetenskapliga bevis framförallt inte kan styrka att något sådant försiggått. 

Hästar i stenålderskontexter på Gotland har påträffats i Stora Förvar på Stora Karlsö, på 
boplatsen i Ire, Hangvar samt i Stumle myr i Eke socken där ska Munthe (1927) ska ha påträffat 
hästben i vad denne beskriver som litorina lager (Österholm, 1989:25). Enligt Lindqvist & 
Possnert (1997) har fynd det även gjorts ett fåtal fynd av hästtänder i gropkeramisk kontext i 
Västerbjers. 

Den gemensamma nämnaren för samtliga platser är att inledande undersökningar utfördes 
när arkeologin ännu var mycket ung, sent 1800-tal fram till mitten av 1900-talet. Samtliga fynd 
har vid en sekundär datering kunnat tillskrivas en annan, mer förutsägbar datering. Med 
undantag fyndet från Ire, Hangvar som består av en underkäke (mandibula) (Lindqvist & 
Possnert, 1997:69). 

Initial 14C datering av fyndet från Ire, Hangvar gav en datering på ca 2. 700 f. kr. Hästbenet 
från Ire har tilldelats Lab nr. Ua-4721: 4040+-75 BP. Vilket kalibrerat resulterar i 2837–2470 
BC Cal. 2 sigma. Det innebär att dateringen ligger i detta intervall med en säkerhet av 96,5%. 
Vid 92% säkerhet är intervallen 2672–2470 BC (Wallin, 2019). 

Det är således inga konstigheter kring dateringsprocessen och allt förefaller ha skötts 
korrekt. Det finns dock ett stort problem med att använda denna datering för att hävda att det 
fanns tama hästar, eller för den delen hästar överhuvudtaget på Gotland vid den här tidpunkten. 
Det finns endast en datering. Någon sekundär 14C datering har enligt föranledda 
efterforskningar aldrig utförts. Att utan att ha upprepat dateringen och fått det tidigare resultatet 
bekräftat hävda, att dateringen av hästbenet från Ire, Hangvar är trovärdigt är enligt min mening 
ovetenskapligt. Ett tillförlitligt vetenskapligt resultat måste kunna dupliceras. 

2.3.2 Gotländska våtmarksoffer av häst 

Just våtmarksfynden av häst (Equus) är i jämförelse med Öland och det svenska fastlandet få. 
Vid efterforskningar inför denna uppsats har endast tre offer definierade som våtmarksfynd av 
häst (Equus) anträffats. Det rör sig om Stormyr, Ösarve i Bäl socken, Lillmyr, Henriksdal i 
Barlingbo socken samt Stymle Myr i Eke socken. 

1905 hade det vid plöjning dykt upp ett antal föremål som inte tillvaratagits av Wennersten. 
Någon uppgift om någon annan tagit sig an uppgiften i dennes ställe framgår inte i de dokument 
som finns att tillgå. Föremålen ska ha bestått i sex hopböjda tveeggade svärd från vikingatid 
samt fästet till ett sjunde. Två trasiga, halvklotformiga sköldbucklor påträffades också (Roos, 
2014:20f). 

De föremål som Wennersten sedermera tillvaratog vid undersökning 1906 bestod av en 
klinga och två uddar av tveeggade svärd, delar av fler sköldbucklor, pilspetsar, en ev. 
spjutspetsholk, ett ev. remändsbeslagen, en liten nit, ett av bleckstycken hopnitat fragment av 
järn, en guldfolierad glaspärla och en mängd kolbitar (Roos, 2014:20f). 

Enligt Wennersten påträffades fynden i den nedre delen av den halvmeter djupa torven, 
samt delvis ned i den underliggande snäckleran. Det ska vara  i ungefär samma område där fynd 
uppmärksammats året innan. Vidare finns beskrivet att det ’en bit från denna plats påträffades 
delar av två mänskliga kranier, samt åtskilliga ben av ett par hästar och tre får (Roos, 2014:20f). 

Hästbenen från Lillmyr har tidigare daterats till Vendeltid (550–800 AD). De påträffades 
samtidigt som humana kraniefragment och svärd. Kraniefragmenten daterades till 
folkvandringstid (400–550 AD) och de svärd som anträffades i myren har bedömts som 
vikingatida (Roos, 2014:20f). 

Stormyr beskrivs utförligare under rubriken Material, men påträffades under liknande 
omständigheter av Stenberger år 1943. Ben upptäcktes vid plöjning vartefter platsen vart 
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föremål för arkeologisk undersökning och benmaterialet togs tillvara. 
Tidigare har skelettfynden identifierats som människa (Homo sapiens) och häst (Equus). 

Inga fynd anträffades i myren, vilket från början gjorde en typologiskt indikerad datering 
omöjlig. Stenberger har tolkat platsen som en möjlig offerplats (Stenberger, 1943). 

Fynden från Stymle Myr omtalas av framför allt av Munthe själv som var geolog och hade 
ett väletablerat samarbete med gotländsk arkeologi under 1900-talet. Enligt dennes utsago ska 
fynden ha gjorts 1910 (Munthe, 1927). Fyndens datering har ifrågasatts bland annat under 1980-
talet av Österholm som kritiserar Munthes allt för stora tillit till den då omdiskuterade teorin 
om en landbrygga mellan Gotland och fastlandet (Österholm, 1989:25). En teori som sedermera 
förkastats. 

Hästbenen har visat sig bestå av ett armbågsben (ulna) samt strålben (radius), mycket 
riktigt av häst (Equus) men har sedermera 14C-daterats till yngre järnålder. 

Offer av utrustning, vapen och föremål är något vanligare än just hästoffer i våtmark på ön. 
Eskelhemsfyndet är ett välkänt exempel på ett sådant. Eskelhemsfyndet består av en 
genombruten skiva av brons med klapperbleck, två bett med kindstänger, tolv runda 
buckelbeslag, fyra ringar med rasselbleck och två hamrade bronskärl (Burenhult, 2000:110). 

2.3.3 Ryttargravarna 

Ryttargravar är på Gotland, likt det svenska fastlandet en av de kontexttyper där det är vanligast 
att hästarna studeras särskilt till följd av att det är ovanligt att kompletta kvarlevor av häst 
(Equus) påträffas i andra sammanhang. 

Ryttargravar som varit föremål för studier är exempelvis ryttargravarna från Ire i Hangvar, 
Broa i Halla och Gällungs i Väskinde. 

Gravtypen på Gotland är överlag samstämmig med de fastländska gravarna i det att det rör 
sig om påkostade gravläggningar, ofta rika på föremål och det är inte ovanligt att hästarna 
gravlagts i full mundering. I föremålen framkommer ofta ytterligare ett tecken på särskiljning 
av hästen då de i gravkontexter ofta förekommer fullt utrustande i mycket påkostad utrustning. 
(Muntligt: Widerström, 2017). 

2.3.4 Boplatsmaterialen 

Hästben i boplatsmaterial är ovanligt i den mening att hästben oftast utgör en mycket liten del 
av benmaterialet och ofta inte förekommer alls. Mangells studie av hästen i Skåne visar att 
andelen hästben på brons och järnåldersboplatser varierar mellan 2–27% och vanligen ligger på 
ca 10% (Magnell, 2007:18). Någon liknande procentuell uppskattning för hästben i 
boplatsmaterial på Gotland har inte funnits att tillgå, men det förefaller vara en rimlig 
uppskattning att utgå ifrån. Att benmaterial av häst i boplatsmaterial är få stämmer nämligen 
även på Gotland, men undantag finns naturligtvis alltid. Ett sådant undantag är Vallhagar 
beläget i Fröjel socken, en folkvandringstida boplats där det påträffats en större mängd hästben. 

Enligt Lundholm (1955) gjordes 191 ”fynd eller grupper om fynd” av hästben, vilket också 
påpekas, är en ovanligt stor mängd särskilt i boplatskontext. Vilka benslag som räknas som 
grupper och vilka som noteras individuellt framgår inte. Det är inte heller tydligt var hästbenen 
anträffas, men beskrivningen leder läsaren att förutsätta att det rör sig om kontexter inom själva 
boplatsområdet och att hästbenen alltså inte härrör från någon grav. Det förefaller sannolikt att 
det är fråga om en boplatskontext eftersom fynden beskrivs som enskilda fynd eller grupper om 
fynd och inte antal individer (Lundholm, 1955:806).  

Endast ett kranium (cranium) av häst (Equus) har påträffats på Vallhagarboplatsen. Kraniet 
påträffades så ytligt att arkeologerna inte ville utesluta en möjlig recent datering. Det är dock 
otydligt huruvida hästkraniet hittas i deposition tillsammans med andra ben, och i så fall vilka 
(Lundholm, 1955:808), vilket skulle kunnat ge ytterligare indikationer och bidrag till 
bedömningen om kraniet är förhistoriskt eller inte. 

Det noteras inte om några av benen visar tecken på styckning eller i någon högre grad vilka 
benelent det rör sig om. Det som går att utläsa är att Lundholm (1955) genomfört bedömning 
av ålder och mankhöjd samt att det gjorts försök att fastställa rastillhörighet. Vad gäller det 
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sistnämna står utskrivet att analyserna baserats på det kranium (cranium) som påträffats och 
mellanhand/mellanfotsben (metacarpus/metatarsus), i jämförelse med modernt 
referensmaterial. (Lundholm, 1955:808ff). 

Åldersbedömningen ska vara utförd på tänder (dentes) och kronans höjd. Vidare har också 
mankhöjden beräknats. Lundholm (1955) anger inte vare sig vilken metod som använts eller 
vilka benelement som använts vid mankhöjdsberäkningen. Rimligen får dock antas att det rör 
sig om de metapoder som omnämns ovan (Lundholm, 1955:807ff). 

Således kan vi utläsa att de 191 fynden/grupper av fynd av hästben som gjorts på 
Vallhagarboplatsen består av ett kranium (cranium) bedömt som ev. recent, ett flertal 
kindtänder (M/PM) och några metapoder. Vidare preciseras antalet identifierade tandfragment 
till 125 stycken, vilket medför att den stora mängden hästben sjunker betydligt om dessa 
beräknats individuellt. 125 fynd av 191 är tänder alternativt 190 benfynd och 125 hästtänder 
som grupp. En fullvuxen häst (Equus) har i regel en uppsättning av 40–42 tänder. I Lundholms 
(1955) analys benämnd endast kindtänder. En häst har 26 kindtänder. Det innebär att 
tandfragmenten ger ett MNI (Minimal Number of Individuals) på 2–3 individer vid hel 
uppsättning tänder och 4–5 individer vid förekomst av endast kindtänder. Observera att denna 
översiktliga kalkylering inte baserats på något exakt antal specifika tänder. Beräkningen bör 
därför endast ses som en indikation. Det ger dock en något annan bild av benmaterialet. 

 Av 191 benfragment består 125 av tänder (ger 2–3 individer), möjligen enbart kindtänder 
(ger 4–5 individer). Övriga 66 fragment fördelat på de benelement som Lundholm (1955) anger 
består av 1 kranium och mellanhand/mellanfotsben. 65 mellanhand/mellanfotsben ger ett MNI-
värde på drygt 16 hästar. 

Det korrekta MNI-värdet måste naturligtvis föregås av en ordentlig osteologisk analys men 
ovanstående beräkning indikerar, baserat på det material som beskrivs av Lundholm (1955), ett 
värde på mellan 2 och 16 hästar. Notera att individerna inte är komplett representerade. 

Hur hästarna behandlats och/eller brukats innan döden, huruvida kropparna styckats, 
tillagats och ätits eller om så skett vid ett eller flera tillfällen är frågor som inte besvaras och 
som inte heller går att besvara utan en ny osteologisk analys. Något som försvåras av 
problematiken med dokumentationen från utgrävningen. 

Lundholm (1955) är frikostig i sina tolkningar och fastställer med stort självförtroende att 
hästarna i Vallhagarmaterialet är av russtyp och menar att hästarna funna i materialet är så gott 
som identiska med det moderna referensmaterialet. Vidare beskriver Lundholm hur dessa hästar 
förmodligen hållits frigående i skogen och först tagits in till byn när de nått en viss ålder. 
Tolkningen baserar Lundholm på den åldersfördelning som presenteras. Ingen individ har 
bedömts vara yngre än 1,5 år (Lundholm, 1955:808ff). 

Vidare beskriver Lundholm (1955) det som möjligt att hästkött var en betydande del i 
kosthållningen på boplatsen. Tolkningen baseras på den högre förekomsten av unga djur i 
benmaterialet, men någon notering om eventuellt skelettalt trauma, som spår av styckning eller 
tillagning, noteras inte (Lundholm, 1955:808). 

Lundholm (1955) omnämner också de tänder som tidigare påträffats, i vad som då 
bedömdes som stenålderskontext, i Västerbjers. Lundholm menar att dessa tänder är identiska 
med de funna på Vallhagar, som Lundholm då menar med stor sannolikhet är russ. Därmed 
menar Lundholm att det inte är orimligt att anta att russet fanns på Gotland även under 
stenåldern. Lundholm hävdar dock att kritiken som riktats mot detta påstående, i form av bristen 
på fyndmaterial, bör beakta att ” ...trots att både älg och vildsvin i vilt tillstånd funnits på 
Gotland är ben av dessa djur knappt förekommande på boplatser.” (min översättning) 
(Lundholm, 1955:812f). Dessa djur har sedermera konstaterats inte förekommit i vilt tillstånd 
och de ben som påträffas i arkeologiska sammanhang bedöms i regel som importerade (se 
exempelvis; Andersson, 2016:247). 

 Lundholm tror dock starkt på detta 1955 och hävdar vidare att det faktum några bevis för 
så tidig domesticering av häst (Equus) som under stenålder inte finns någon annanstans är 
tillräckligt för att förutsätta att det istället rör sig om vildhästar (Lundholm, 1955:812f). Att 
vildhästar inte fanns på Gotland vid denna tid var arkeologerna medvetna om redan 20 år innan 
Lundholms analys (Rydh, 1931:26). Lundholm påpekar dock att tolkningen utgår ifrån att 
dateringarna av stenåldershästarna bl. a. Västerbjers är korrekta, vilket de senare visat sig inte 
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vara. Även Lundholm påpekar att de vilda hästar som konstaterats på fastlandet kunnat ta sig 
över till Gotland via den vid tidpunkten påstådda landbryggans existens, men påpekar att endast 
nya upptäckter kan ge konkreta svar på den frågan (Lundholm, 1955:813). 

Ett gediget försök har gjort för att lokalisera materialet och vidare undersöka om tänderna 
beräknats som grupp eller individuellt. De delar av materialet som funnits att tillgå via Gotlands 
Museums Magasin har ytligt genomgåtts utan att resultera i några fynd av hästben. Endast 
keramik, jord och kolprover har påträffats. Förmodligen ingår hästbenen i de delar av materialet 
som fyndfördelats till Stockholms Historiska Museum (SHM) 

Avslutningsvis kan konstateras att så väl museer som forskare mycket kvar att reda ut vad 
gäller Vallhagar som både fyndmaterial och plats.  

2.3.5 Stora Karlsö 

Ca 6,5 km väster om den gotländska huvudön ligger Stora Karlsö (Gustafsson, 2015:5) som av 
H. Rydh beskrivits som en hägring som stiger ur havet. I ’Stora Karlsö under forntiden’ står att 
läsa; 

 
”Bländande vita ligga klippöarna, som tvådda av havets skummande vågor, men mäktigt 

resa de sina branta stup ur vågornas famntag. Man är ensam där ute med naturen, fri är 

sikten och ensamheten är icke av de slag, som skrämmer utan av det som gör stark, stark 

som man var på ett medeltida klippnäste, vilket stolt höjde sina tinnar över kringnejden.” 

(Rydh, 1931:10). 

På Stora Karlsö finns lämningar ända sedan stenåldern och platsen har ända sedan slutet av 
1800-talet gäckat arkeologer. Ön är framförallt känt genom undersökningarna av grottan Stora 
förvar där de mesta av kulturlagret avsatts under stenåldern. Men där finns också två stora och 
två mindre bronsåldersgravar samt ett stort antal järnåldersgravar i form av rösen och 
stensättningar. Stora Karlsö bör ha varit en plats av stor betydelse då så många och kostsamma 
anläggningar placerats just där (storakarlso.se, 2019). 

År 1929–1930 genomfördes undersökningar på Stora Karlsö under ledning av H. Rydh. I 
undersökningarna ingick bl.a. den stora stenkretsen i Söderhamn varvid ytterligare rösen också 
återställdes. I Norderhamn undersöktes gravar från järnålder samt de omdiskuterade 
”båtbäddarna” eller ”båtgravarna” (Rydh, 1931:102). 

Av dessa finns 12 stycken i Norderhamn, men ett större antal har även hittats i Suderhamn. 
Det rör sig om båtformade nedsänkningar omgivna av vallar. Rydh genomförde, som nämns 
ovan, en totalundersökning av en av dessa svackor samt tog upp två provschakt i ytterligare en. 
Baserat på sina resultat gjorde Rydh tolkningen att det var fråga om båtgravar, något som 
kritiserats mycket sedan dess. Det finns dock fortfarande de som menar att vissa fynd och 
sammansättningar av djurben indikerar att svackorna faktiskt döljer gravar, och i så fall daterade 
till vikingatid. Andra hävdar att det är rimligare att se det som s.k. båtlänningar vilket kan 
beskrivas som en form av anordning för att dra upp båtar i skydd, men även denna tolkning har 
ifrågasatts. Kritiker menar att sådana platser måste ha använts senare än vikingatid och att de 
ligger då opraktiskt långt från stranden (storakarlso.se, 2019). 

De järnåldersgravar som är synliga ovan jord uppgår till ett 60-tal varav samtliga har 
undersökts. Främst av Nordin 1889 men sedermera även av Schnittger. Rydh undersökte ett 
fåtal under 30-talet och lyckades, baserat på en del föremål, komma fram till att många av 
gravarna anlagts under perioden 200–400 e.Kr. Därtill har sekundära gravsättningar påträffats 
med en trolig datering till vikingatid (storakarlso.se, 2019). 

Skelettmaterialet i gravarna blev tyvärr inte analyserat i anslutning till utgrävningarna och 
kom av olika omständigheter att blandas ihop på ett sådant sätt att de aldrig kunnat återställas 
och samtliga gravnummer gick förlorade. År 2005 genomfördes dock en osteologisk analys av 
materialet som helhet av Sundeen. Resultatet indikerar att samtliga individer ska ha varit män, 
till större delen unga om ca 170 cm långa (storakarlso.se, 2019). 

Mängden gravar på Stora Karlsö förutsätter en koppling till en relativt stor levande 
befolkning. Dessvärre har inga spår av permanenta boplatslämningar anträffats 
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I Gotländskt Arkiv 1981 skriver Almgren-Aiken kortfattat om sin uppfattning kring de 
hästben som påträffats i Norderhamnsområdet under utgrävningarna 1973–81. Almgren-Aiken 
beskriver hur hästtänder påträffats i samband med andra brända och obrända djurben intill en 
härd vilket snart leder till slutsatser om att Stora Karlsö hyst en mindre stationär befolkning. 
Almgren-Aiken menar att forsla ut hästar till ön torde vara så besvärligt att endast en mer eller 
mindre bofast befolkning lär ha gjort sig besväret. Vidare spekulerar Almgren-Aiken i huruvida 
det rör sig om en mindre grupp bönder eller snarare en ”sveakungens här” vilket det radas upp 
indikationer på. Baserat på att samtliga gravar som undersökts i området vid tiden för 
författandet endast innehållit manliga individer samt att omkring 15 båthus påträffats i området, 
vilket tycks vara är ett allt för stort antal för en liten fiskarbefolkning att ha behov av, torde en 
mer militärt inriktad bofast grupp vara mest sannolik anser Almgren-Aiken. 
Gjutformsfragmenten och andra tecken på hantverk och handel spekuleras det dock friskt kring 
i artikeln, men Almgren-Aiken framhåller att handel och hantverk med stor sannolikhet 
förekommit på platsen och menar att de kanske kunde handla under säkrare skydd av dessa 
”sveakungens militärer” (Almgren-Aiken, 1981:191f). 

Gjutfragmenten från Stora Förvar som lämnades in 1908 var under lång tid de enda kända 
gjutformsfragmenten av bränd lera på hela Gotland. Ända fram till den Almgrenska 
utgrävningen 1973 (Gustafsson, 2015:5). Baserat på boplats och gravplatsfynd är den generella 
uppfattningen att den typ av smycken som gjutits i dessa formar inte använts på Gotland. En 
vanlig teori är att användning av etniskt betingade dräktsmycken varit hårt styrt. Detta resulterar 
naturligtvis i eget stort intresse för vilken typ av produktion som förekommit i och kring Stora 
Förvar (Gustafsson, 2015:6ff). 

Idag återstår mycket lite av kulturlagren i grottan. Det som finns kvar består främst av två 
utgrävda högar vid sidorna av grottans mynning. I den Almgrenska utgrävningens 
dokumentation framgår därtill att gjutformsfragmenten inte påträffades i en obruten kontext 
utan i fyllnadsmassor på Östhögens krön (Gustafsson, 2015:7f). 

År 2014 genomfördes en arkeologisk undersökning vars huvudsakliga syfte var att 
undersöka om fler gjutformsfragment kunde tillvaratas och i så fall var på Östhögen som de 
påträffades. Vid denna undersökning insamlades totalt ca 12,5 kg djurben från de 6 grävda 
rutorna. Dessa har av olika anledningar endast artbestämts översiktligt.  Förekommande arter 
ska vara får/get (Ovis/Capra, nöt (Bos), häst (Equus), svin (Sus), hare (Lepus), säl (Phoca), 
fågel (Aves) och fisk (Pisces). Några mänskliga kvarlevor påträffades inte. 

En viss mängd häst (Equus) påträffades vid Stolpe och Kolmodins utgrävning av Stora 
Förvar. Därtill påträffades också en spelpjäs formad av en hästtand som tillsammans med ett 
flertal andra fragment av ben och horn indikerade ben och hornhantervek på platsen under 
järnåldern. Skenben (tibia) och tänder (dentes) från häst (Equus) innehåller förhållandevis stora 
mängder kompakt ben och lämpar sig väl som råmaterial till hantverk. 

 Till följd av detta särskildes även de hästben som påträffades på ön 2014. Ett 14C-prov från 
ett skenben (tibia) daterades till perioden 770–970 e.Kr. Totalt identifierades 390 g hästben 
(Gustafsson, 2015:11ff). 

Så sent som 2018 genomfördes arkeologiska undersökningar på Stora Karlsö av Arendus 
under ledning av Carlsson. Anledningar var planerad borrning för brunn och vattenledning 
varvid arkeologisk övervakning krävdes då ledningen passerade två fornlämningar (Raä Eksta 
218 & Raä Eksta 134). 

I sin rapport över ärendet framför Carlsson kritik mot Ryds (1931) tidigare tolkningar av 
bland annat Raä Eksta 218. Carlsson menar att Ryds fyndmaterial var allt för ringa för att 
belägga den hypotes som framfördes. Arendus egen utgrävning genererar ett mindre 
benmaterial blandat med skörbränd sten och keramik. En 14C-datering av ben (ingen specifik 
art eller beslag är angivet) gav en datering till folkvandringstid (420AD-590AD med 95,4% 
sannolikhet. Carlsson tolkar det material som påträffats inom Raä Eksta 218 såväl nu som på 
30-talet som kvarlämningar av förstörda gravar (Carlsson, 2018:10ff). 

Forskningen kring häst (Equus) på Karlsö har främst fokuserats kring de hästben som 
påträffats i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö. Arkeologisk forskning har visat på att grottan 
varit frekvent använd sedan stenålder och platsen har därav främst behandlats som en 
stenålderslokal trots att även fynd från senare tid gjorts i grottan. Det har även spekulerats en 
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del kring eventuella ritualer kopplade till grottan. Framför allt till följd av att ett antal mänskliga 
kvarlevor påträffade under de tidigare grävningarna ansågs uppvisa tecken på kannibalism.  

I grottan har en större mängd hästben påträffats. Dessa har sedermera lett till en livlig debatt 
kring när hästen egentligen kom till Gotland i allmänhet och Stora Karlsö specifikt. Fynd av 
häst (Equus) på Stora Karlsö från stenålder skulle naturligtvis tidigarelägga dess ankomst till 
ön avsevärt, men det förefaller osannolikt att dessa ben kan dateras till stenålder och betydligt 
troligare att materialet kan härledas till järnålder. Stora Förvar är dock, som tidigare påpekats, 
inte unikt i sammanhanget ifragasatta dateringar av hästben till stenålder på Gotland.  
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3 Teori 

3.1 Handlingsteori 

Utgångspunkten för den här studien ligger, likt många andra arkeologiska studier, i antagandet 
att det arkeologiska källmaterialet är spår av mänskliga handlingar. Samt därtill att det i dessa 
fragment av mänskligt agareade, är möjligt att urskilja information om det samhälle som 
människorna bakom handlingarna, en gång var en del av. Det är ett antagande som i mångt och 
mycket är gemensam för all arkeologi, men genom att också applicera handlingsteori 
förtydligas ett fokus på mänskligt handlande. 

Det är viktigt av flera skäl, men i relation till denna studie framför allt för att undvika att 
fastna i generella tolkningsmönster och i stället utgå ifrån vad de material som ingår i studien 
rimligen är representativa för. Även om det säkert finns en och annan hästkrake som gått ner 
sig i någon mosse alldeles på egen hand, så har den inte bundit sig själv, huggit sig, styckat sig 
eller bränt sig. De spår av våld och trauma som de hästar som påträffats, i vad som i regel tolkats 
som rituella kontexter, ofta uppvisar osteologiskt är påfallande kraftigt och kan i regel uteslutas 
vara självförvållat. 

Mänskligt handlande innan och efter dödandet av dessa djur har resulterat i det skick vi 
finner dem i idag. Det är i spåren av dessa handlingar, i hästarnas liv och död, som vi möter 
människan. Hennes relation till hästen och den värld de båda en gång levt i. 

Det är en teori som förser arkeologer med verktyg som är begripliga i nuet. Handlingsteorin 
är viktig för vår förståelse av det sociala, av relationerna mellan människa, djur och samhälle 
(Berggren, 2010:112). Det är i syftet att förstå dessa relationer som jag också ämnar bruka den 
i den här studien. 

Berggren (2010) menar att själva huvudpoängen med handlingsteorin ligger i Bourdieus 
resonemang att det som definieras i handling och praktik är relationer mellan företeelser, och 
inte företeelserna i sig självt. En annan viktig poäng i det handlingsteoretiska perspektivet och 
som framhålls av Berggren (2010) är att en handlings betydelse, eller mening skapas i 
utförandet. Betydelsen är således inte något abstrakt som utrycks genom handlingen och 
därmed kan handlingen anses inte representera eller symbolisera en viss mening (Berggren, 
2010:110). 

Bourdieus teori får ofta kritik för att den påstås bygga på att endast externa faktorer kan 
förändra ett samhälles sociala struktur. Individen har i det läget ingen förmåga att medvetet 
förändra eller påverka. Berggren (2010) menar att det här beror på att Bourdieus ordval kan 
diskuteras, hans avsikt och mening kan därmed tolkas på många olika sätt. Vidare argumenterar 
Berggren (2010) för att Bourdieus teori missförstås på punken om individens förmåga att 
medvetet påverka, och att det Bourdieus egentligen menar inte är att det rör sig en mekanisk 
reaktion på externa faktorer, utan snarare att han syftar på individens förmåga att aktivt påverka 
inte helt och hållet bygger på fri vilja. Detta eftersom strukturen och habitus innebär en 
begränsning. Ett agerande kan dock ändå vara både medvetet i och strategiskt (Berggren, 
2010:111). 

Ortner har arbetet med handlingsteori och använt den för att påvisa att och hur, den här 
medvetna förändringen är möjlig. Ortner menar att forskarens syn på individer kan vara mycket 
problematisk om forskaren väljer att se individen som styrd av biologiska och kulturella 
faktorer och väljer en förklaringsmodell upphängd på interna eller externa faktorer till det 
samhälle som studeras. Ortner har valt att istället se världen som både objektiv och subjektiv. 
Vidare menar Ortner att det finns en logik som på många sätt övergår den individuella 
uppfattningsförmågan, likväl som det finns logik som styrs av den tänkande och agerande 
individen. Genom att bruka ett handlingsperspektiv kan Ortner visa hur det är möjligt att studera 



 

 
25 

båda sidor av myntet, men framför allt hur de förhåller sig till varandra. (Berggren, 2010:111f). 
Habitus är kanske det begrepp som främst sammankopplats med Bourdieus teori och kan 

beskrivas som de inristade vanor och fallenheter som finns i kroppen hos en person (Broady, 
1988:2). Dessa fallenheter gör är enligt handlingsteorin det som gör det möjligt för en person 
att förstå komplicerade oskrivna regler inom en kultur. En persons habitus möjliggör för 
personen att följa och manipulera reglerna till sin fördel. 

Bourdieu refererar ofta till ekonomiska begrepp, men i sammanhanget omfattar dessa 
människors motiv, symbolernas värld och trosföreställningarna. Det rör sig om en slags 
hushållning inom vilken det sker produktion, reproduktion och byte av olika slags symboliska 
och materiella tillgångar (Broady, 1988:3). 

Ett annat mer grundläggande begrepp i den bourdieuska sociologin är symboliskt kapital. 
Ett begrepp som får som betydelse vid appliceringen av handlingsteori på arkeologiska 
material. Heder är kanske den viktigaste formen av symboliskt kapital i ett förkapitalistiskt 
bondesamhälle. Ett samhälle där de symboliska tillgångarna – såsom minnet av det förflutna, 
huvudsakligen finns i människors kroppar. Traditionen förs vidare i det fysiska mötet mellan 
människor och i det levande berättandet (Broady, 1988:2f). Hederskonceptet är högst relevant 
vid studier av järnåldersamhällen. 

Bourdieu utmärker sig inom sociologin genom att främst ha studerat överklassen och 
mindre utsatta grupper (Broady, 1988:13).  Detta lämpar sig väl för arkeologin då vi främst 
finner lämningar och kvarlevor från det höge samhällsskiktet. 

Med kultur avser Bourdieu vad vi idag skulle beteckna som finkultur. Den form av kultur 
som är erkänd av samhället och som inte alla har tillgång till i samma utsträckning (Broady, 
1988:3). Det symboliska kapitalet och personens habitus skapar förutsättningar för att lyckas i 
samhället och skaffa sig kulturellt kapital. 

En förutsättning för att finkultur och kulturellt kapital är att det finns grupper som 
legitimerar och erkänner det kulturella kapitalet som värdefullt trots att de själva inte har det. 
Att anse andra som mer kultiverade än en själv. Det kulturella kapitalet existerar enligt Bourdieu 
framför allt i människors kroppar i form av kunskaper, erfarenheter, sätt att uppfatta, tänka, tala 
och röra sig (Broady, 1988:4f). 

Ett fält är det område där människor strider om det kulturella kapitalet. Ett fält förutsätter 
specialister, institutioner, erkända värdehierarkier. En specifik form av symboliskt kapital är 
grunden för makten inom fältet och därmed också för utdelandet det erkännande som deltagarna 
eftersträvar (Broady, 1988:5f). 

Grupper med makt är de som lyckas övertyga sig själva och sin omgivning om sin egen 
utvaldhet och att den form av kapital som de besitter har ett värde (Broady, 1988:13). Något 
som är ytterst relevant för arkeologiska studier i offersammanhang efter som kollektiva ritualer 
och offer ofta blir ett sätt att manifestera och fördela makt inom ett samhälle. 

Bourdieu menar också att vetenskapsmannen (sociologen) är placerad i den värld som utgör 
studieobjektet. Samhällsforskaren är således dömd att förbli utanförstående i förhållande till de 
människor vilkas praktiker målet är att förstå. Det här kan även appliceras på arkeologen som 
observerar ett samhälle och dess praktiker utifrån spåren av ett samhälle som sedan länge är 
borta. Forskarens egen placering avgör vilken kunskap hen kan skaffa fram. Den egna 
verksamheten är en praktik, med sina särskilda premisser, vilka Bourdieu menar att forskaren 
bör känna till väl för att inte falla offer för det misskännande som produceras inom det egna 
vetenskapliga fältet (Broady, 1988:13). 

Handlingsteorin gör det möjligt att diskutera depositioner, likt de som ingår i studien, som 
spår av mänskligt handlande och materialen kan således diskuteras som ett resultat av 
handlingar med strukturerande effekt på människorna inom ett förhistoriskt samhälle, oavsett 
hur dessa spår och handlingar kategoriseras. 

3.2 Ritualteori 

Bell har genom att applicera handlingsteori på begreppet ritual kommit att stöpa om det och 
istället använda begreppet ritualisering. Bells teori kring ritualisering har alltså sitt ursprung i 
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handlingsteorin vilket medför att mycket är gemensamt för de två. 
Offertolkningar inom arkeologin förutsätter i regel en åtskillnad mellan sakralt och profant. 

Det är inte rimligt att förutsätta att en sådan åtskillnad funnits inom förhistoriska samhällen, 
men i praktiken behandlas ofta sakralt och profant likväl åtskilt. Det som inte anses kunna 
tilldelas en profan förklaring betäckas i regel som rituellt. Tyvärr tenderar det att medföra att 
rituellt och sakralt jämställs med varandra. Det leder till ett antagande att alla ritualer är av 
religiös karaktär. 

Den här problematiken minskas avsevärt vid applicering av ett handlingsteoretiskt 
perspektiv eftersom handlingsteorin inte kräver någon åtskillnad mellan sakralt och profant. 
Därmed anses inte ritualer vara sakrala handlingar. Det handlingsteoretiska synsättet bygger 
snarare på en följd av handlingar i konstant rörelse med olika grader av formalism. En rörelse 
från religiöst till sekulärt, från publikt till privat, från formellt till tillfälligt och så vidare. Olika 
handlingar skiljs därmed inte ut, utan ses som en del i ett kontinuum av handlingar från 
vardagliga rutiner till högtidliga ritualer. Konsekvensen blir att arkeologiska lämningar ur 
ritualiserade företeelser integreras i spåren av det vardagliga livet (Berggren, 2010:113f). 

Istället för att försöka definiera ritual och skilja ut vad som bör betecknas som ritual och 
inte, menar Bell att vi istället bör rikta våra studier mot de kulturella strategier som används för 
att skilja ut och manipulera vissa handlingar, genom att dessa tilldelas särskild status i 
handlandet. Termen ritualisering har tidigare brukats på många sätt, men Bell väljer att använda 
begreppet i syfte att sätta fokus på hur ritualisering av en handling sker strategiskt för att 
särskilja handlingen från övriga. 

Bell hävdar att en strategi kan användas vid alla handlingar, vilket också får konsekvensen 
att alla handlingar kan ritualiseras. Det innebär inte att det finns en rituell sida av samtliga 
handlingar, men att samtliga handlingar är möjliga att ritualisera. Därmed framgår tydligt vikten 
av att tyngdpunkten förläggs vid handlingen när ritualer ska studeras, något som kan utföras 
genom applicering av handlingsteori (Berggren, 2010:116). 

När Bell påstår att ritualisering är en strategi, innebär påståendet också att ritualiseringens 
utformning bestäms av dess kulturella kontext. Handlingen är kulturspecifik och jämförs med 
andra sociala handlingar inom den berörda kulturen. Vilken strategi som väljs ut för 
ritualiseringen beror i regel på vad som inom kulturen anses vara det mest effektiva sättet att 
uppnå kontrast mellan vanliga handlingar och den ritualiserade handlingen. Bell menar därmed 
att det är meningslöst att försöka göra universella och generella definitioner av ritual. I och med 
att de olika differentieringsstrategierna är kulturspecifika kan de bara generaliseras till en viss 
grad (Berggren, 2010:123f). 

En punkt där många ritualteoretiker och antropologer är oense är gällande en rituals 
kommunikativa egenskaper. Enligt konceptet ska ritual inte ses som kommunikation, eftersom 
det skulle innebära ett antagande i att ritualen refererar till ett budskap i form av värderingar 
eller idéer som funnits sedan tidigare. Att se ritualen som kommunikation skulle innebära att 
en särskiljning av handling och tanke tas för given. 

Det resulterar i att ritualer inte kan betraktas som kommunikation eftersom handlingen inte 
föregås av en tanke eller idé. Den refererar inte till något förutbestämt i form av betydelse eller 
mening, utan producerar genom sig själv referensen. Handlingen är inte meningsbärande utan 
meningsskapande. 

Bell menar att det som skapas i särskiljandet av handlingar, i ritualiseringen, inte är 
motsatser i mening eller betydelse. Därav kan någon slutgiltig mening, att förkasta eller 
acceptera, aldrig uppnås. Processen kan inte helt förstås men kan inte heller fullständigt 
ifrågasättas. På så sätt kan den ritualiserade handlingen upplevas vara det mest naturliga och 
logiska att göra när en viss situation uppstår (Berggren, 2010:124f). 

Resonemanget att ritual inte kan betecknas som kommunikation innebär följaktligen också 
att ritual inte kan anses vara uttryck för någonting. Ritual kan alltså inte uttrycka tro, kosmologi 
eller sociala regler. Bell utvecklar resonemanget genom att förklara hur tro bygger på en 
kollektiv uppfattning av ideologi och världsbild, medan ritualen är någonting som tolkas och 
upplevs individuellt och olika av samtliga deltagare. Bell medger att ett visst mått av social 
konsensus kan uppnås vid en ritual, men menar att denna inte kan kopplas till något trossystem 
eller någon religiös symbolik (Berggren, 2010:126f). 
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Inom ritualteorin anses praktik vara genererande, i det att praktiken genererar relationer. 
Genom handlingen produceras ett förhållande mellan lika företeelser, så som exempelvis 
människa och ting, plats eller djur. Det är just detta som är en av handlingsteorins 
huvudpoänger, och även det som Bell byggt hela sitt koncept kring ritualisering på, nämligen 
att det som definieras genom praktik är relationer. Bell framhåller, som tidigare nämnts, att det 
sker en särskiljning mellan ritual och icke-ritual, vilket genererar en relation mellan de två, i 
vilken ritualen tilldelas större vikt (Berggren, 2010:128f). 

Ritualisering skapar relationer, den utrycker inte relationer. Bell förklarar det hela genom 
att redogöra för hur knäböjning inte kommunicerar ett underläge, utan skapar det genom 
utförandet i relation till någon som inte knäböjer (Berggren, 2010:129). 

Ritualiserade handlingar producerar aktivt förhållanden i ett samhälle, de är inte en passiv 
återspegling av ett redan existerande sådant. De relationer och företeelser som produceras 
genom ritualer är kulturellt bestämda, vilket innebär att ritualer kan te sig väldigt olika i skilda 
samhällen (Berggren, 2010:129f). 

Ritualiseringsteorin lägger särskilt fokus på hela sekvenser av handlingar. Det medför att 
det arkeologiska källmaterialet framhävs som möjliga kvarlevor av handlingar, som i sin tur 
varit del av ett större handlingsmönster och kan ha omfattats av flera aktiviteter. Spåren vi kan 
ta del av idag är bara en mycket liten del av något större, kanske är det inte heller det viktigaste 
som vi kan urskilja i en mycket komplex handlingssekvens. Flera av de material och platser 
som kommer att diskuteras och analyseras i denna studie uppvisar spår av många aktiviteter 
utöver deponerandet hästben, vilket gör att ritualiseringsteori lämpar sig väl för att studera dessa 
handlingsmönster (Berggren, 2010: 134). 

Tidigare inom arkeologisk forskning har landskapet tenderat att ses som en neutral 
bakgrund vari människan uppehåller sig och utför olika handlingar. C. Tilly är en av de 
arkeologiska forskare som vars fenomenologiska idéer fått mycket uppmärksamhet. En av de 
huvudsakliga poänger som Tilly framhäver är just att landskapet inte är neutralt utan laddat med 
olika sociala och kulturella betydelser (Berggren, 2010:141f). 

I Tillys resonemang får den mänskliga kroppen och dess sinnen stort utrymme. 
Förutsättningen för dessa idéer är att kroppen endast kan existera genom att finnas i välden, och 
välden kan endast upplevas genom kroppen. De fysiska aspekterna av att praktiskt hantera det 
materiella i välden är således avgörande för hur en människa upplever den. Den är kontextuell 
(Berggren, 2010:141f). 

Tilly anser det värdefullt för arkeologer idag att röra sig genom det landskap som de 
undersöker för att uppleva platsen och monumenten genom kropp och sinne som en del av 
analysen. Det är också detta som Tilly främst kritiserats för i antagandet att det som åsyftas är 
att en arkeolog som rör sig på en vikingatida handelsplats kan uppleva den på samma sätt som 
en person som levt där år 834 f. Kr (Berggren, 2010:141). 

Det är naturligtvis orimligt och ter sig på många sätt så absurt att det kan tänkas orimligt 
att det var det som Tilly menade. Å andra sidan är det inte heller möjligt att studera arkeologiska 
platser likt Skedemosse, Löt, Bäl eller för den delen Karlsöarna utan att ta in, att landskapet och 
hur det upplevts, genom människans kropp och sinnen, tveklöst haft avgörande effekt på hur 
platsen upplevts och använts. 

Om dessa platser faktiskt brukats för ritualiserade handlingar lär de generella likheter i 
landskapet som än idag kan identifieras ha haft betydelse för att just dessa plaster valts ut. 
Praktiska saker så som platsens tillgänglighet eller otillgänglighet, närheten till vatten, 
växtlighet och djurliv, lämplighet av underlag för olika typer av aktiviteter har med stor 
sannolikhet spelat in. 

Sinnebilden idag, av en mytisk och gränslös plats, måste ändå vara just kärr och myrar som 
i dimma och dis kan lura ögat. Vars förrädiska våta jord avger ett mjukt smackande under 
fötterna när man varsamt letar sig fram genom vass och tynne. Fukten i luften och doften av 
blöt natur i skenet av sprakande eldar. Det finns så mycket som onekligen haft en stor effekt på 
hur var och en av deltagarnas upplevt platserna och det som försiggick där som vi bara kan 
föreställa oss. Dofterna finns inte längre kvar, växtligheten är annorlunda, många saker har 
förändrats vilket vi naturligtvis är en oerhört viktig källkritisk aspekt vid analyser av dessa 
plaster. 
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Med hjälp av naturvetenskapliga metoder så som det arkeologiska källmaterialet, osteologi, 
pollenanalyser och geologi kan vi fastställa mycket som ger en bild av vilka komponenter som 
utgjort platsen i förhistorisk tid och lika handlingar som utförts där. Men den sista biten för att 
lägga pusslet ligger ändå i vår förmåga att föreställa oss hur det skulle kännas, lukta, och smaka 
att vara en del av det hela när det begav sig. Det kan vi naturligtvis inte fullständigt göra, vi var 
ju inte där och kan endast uppleva genom våra egna föreställningar, bakgrunder och förutfattade 
meningar ständigt präglande av vår egen tid. Men med det i åtanke som ytterligare en källkritisk 
aspekt kan vi genom vår fantasi, med vetenskap och sunt förnuft som grund, trots allt skapa en 
bild av händelserna på dessa plaster lika individuella som de lär ha varit för de som befann sig 
för långt innan oss. 

3.3 Mikroarkeologi 

Mikroarkeologin växte, likt många andra teoretiska koncept, fram ur ett missnöje med den 
rådande arkeologin och andra sociala discipliners oförmåga att konstruera en operativ teori 
kring social praktik. Det arkeologiska materialet är onekligen svårarbetat och kräver en riktad 
metodik kring materialitet (Cornell & Fahlander, 2002:8). 

Det mest framstående namnet inom mikroarkeologisk teori är Fahlander (PhD, Stockholms 
Universitet) som även vid tillfällen författat samman med Professor Cornell (Göteborgs 
Universitet) på ämnet. 

Mikroarkeologin är inte enbart ett teoretiskt koncept utan utvecklat i relation till fältarbete 
och empiriska data och kan därför betecknas som både ett teoretiskt projekt och ett operativt 
angreppssätt utvecklat specifikt för att studera sociohistoriska fenomen, så som exempelvis 
materiell kultur (Fahlander, 2003:15f). Det anses inte heller vara ett färdigt projekt vilket gör 
en introducerande bakgrund något vansklig att skriva. Det får vara nog sagt med att 
mikroarkeologin som teoretiskt koncept i samband med arkeologisk praktik är under ständig 
utveckling. 

Genomgående för samtliga av Fahlanders verk inom mikroarkeologin, är ståndpunkten att 
det inte spelar någon roll hur väl underbyggda och korrekta olika teoretiska skolor är om dess 
idéer inte är praktiskt applicerbara i arkeologiska sammanhang. Det är inte meningsfullt att 
diskutera social teori på en generell nivå utan att också beakta hur kärnan ska befästas i 
empiriska data, menar Fahlander. Materiell kultur är spår av mänskliga handlingar formade av 
social praktik. Det finns en länk mellan sociala handlingar och det arkeologiska källmaterialet. 
Problematiken ligger i att kunna utföra sociala analyser baserade på så fragmentariska rester av 
beteenden (Fahlander, 2003:15f). 

Mikroarkeologin är vare sig processuell eller post-processuell i sin karaktär, men söker 
kombinera tankemönster, metodologi och praktik oberoende av dess ursprung. 
Mikroarkeologin söker ta avstånd från dikotomiska uppdelningar att och istället kombinera och 
utveckla en form av poststrukturalistisk tanketradition. Poststrukturalismen kritiseras ofta för 
att vara subjektfientlig och antihumanistisk genom att, i allt för hög grad, betona strukturella 
och diskursiva fenomen. En kritik som Cornell & Fahlander (2002) också till viss del tillskriver 
sig själva. Men de hävdar därtill att det inte är fråga om att tvunget välja mellan individ och 
struktur, makro eller mikronivå. Handlingen ska istället fungera som en form av mellannivå. 
Mänskliga handlingar utförs av individer med ett visst mått av självständighet men som också 
är tydligt präglade av den sociala gruppens strukturerande praktiker och positiviteter. En 
människans individualitet är i allra högsta grad social. 

 
”Vi är alla unika individer, men på liknande sätt. Men även det verkligt unika det 

onormala (eng. queer) är bara unikt i relation till den aktuella sociala normaliteten. En 

homosexuell är bara annorlunda i en social formation vars norm är heterosexuell.” 

(Cornell & Fahlander, 2002:44). 
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Fahlander själv uppger att de främsta inspiratörerna till den teoretiska grunden står att finna i 
Sartes teori om seriell kollektivitet Foucaults arkeologi, Lacans psykoanalys och Giddens 
struktureringsteori (Fahlander, 2003:15f). 

Vidare medger Fahlander att mikroarkeologin till viss del har likheter med andra 
småskaliga angreppssätt så som mikroekologi, mikrosociologi och mikrohistoria, men 
understryker dock att prefixet mikro inte endast refererar till en begränsad synvinkel. Ett lokalt 
perspektiv är ofta nödvändigt för att få grepp om den social variabiliteten, det udda och 
konstiga. Analyser av mycket stora områden över vidsträckta tidsperioder tenderar att maskera 
viktig information och skapa en alltför generell bild av den sociala variabiliteten (Fahlander, 
2003:15f). 

Detta småskaliga fokus ska inte förväxlas med individuella studier av separata händelser. 
Utgångspunkten är relationen mellan kedjan av handlingar och upprepade händelser. Därmed 
är analyser av enskilda upprepade handlingar analyserade i termer om relationen mellan den 
specifika och de generella. Argumentet bygger på att individuella handlingar och de specifika 
händelser har viss relation till mer generella strukturer (Fahlander, 2003:15f). 

Det finns inget facit vi kan gå till för att förstå materiell kultur. Det är arkeologins eviga 
dilemma och hur vi än gör finns inget sätt att komma runt det faktum att vi inte kan finna någon 
sanning. På senare år har många arkeologer försökt kringgå problematiken genom att avstå alla 
försök att finna svar. Argumentationen ser ut som så att eftersom vi aldrig kan förstå och 
uppfatta förhistorian likt den förhistoriska människan får vi nöja oss med att förstå det förflutna 
utifrån våra egna premisser och leva med att all tolkning sker utifrån oss själva.  

Fahlander menar att detta är ett pessimistiskt synsätt, teoretiskt otillfredsställande och att 
det inte utnyttjar det arkeologiska källmaterialets fulla potential. För trots att monument och 
ting må vara stumma när det kommer till dess inpräglade värderingar och sociala attribut så 
menar Fahlander att vi bör söka ett nytt sätt att tala om det förflutna. En arkeologi som baserats 
på tingen och med inspiration från konstens värld söker ge påtaglighet åt ett nytt sätt att beskriva 
det som för oss är okänt. Genom att sortera ut materialet ur verkligheten, objektivera urvalet 
och analysera det med arkeologiska metoder och instrument bedrivs en mer optimistisk 
arkeologi som helt och fullt utgår från det arkeologiska materialet och relationen till 
bakomliggande handlingar. 

I boken ’Social praktik och stumma monument, en introduktion till mikroarkeologi’ 
refererar Cornell & Fahlander (2002) upprepade gånger till den modernistiske skulptören och 
konstnären W. Ørskov. De menar att Ørskovs diskussion om skulptörens skapande och 
objektifierande av tingen på många sätt kan liknas vid arkeologiskt arbete. Likt skulptören utför 
vi också objektifieringar där vi mäter, bestämmer, daterar och skapar underlag för analys. 

Mätandet och instrumenten som utför dem är därav av största vikt eftersom dessa är en 
förutsättning för mänsklig kommunikation. Men klassificerandet av ett föremål är också ett sätt 
att döda det. Genom att klassificera ett bronsföremål som en rakkniv exempelvis menar 
Fahlander att vi inte bara låser objektets innestående information eller laddning till en enda bild 
och förhindrar därmed andra beskrivningar av föremålets laddning. Att typologisk ordna är en 
förutsättning för arkeologiskt arbete och ett sätt att nå det förgångna och för oss okända, men 
det är också oundvikligt ett sätt att döda. Det innebär att arkeologen bär ett stort ansvar i att 
använda sin metod med måttfullhet. All arkeologi är en form av destruktion, ett sätt att döda. 
Bevarandet kräver en tolerans och respekt som Cornell & Fahlander (2002) menar ligger 
bortom arkeologin. 

Cornell & Fahlander (2002) brukar termen laddning som myntades av Ørskov för att 
beskriva ett föremåls mening eller innestående, socialt tillskrivna egenskaper. Detta eftersom 
begreppet mening tenderar att implicera kulturellt slutna tankesystem där vart och ett av tingen 
är meningsfullt för varje enskild individ som ingår i en specifik social gruppering. Cornell & 
Fahlander (2002) menar att det är riktigt att social laddning i ett föremål är någonting som 
skiftar mellan sociala kontexter, men att det också blir aningen motsägelsefullt att hävda 
pluralism och mening. 

I kontrast till detta står begreppet laddning enbart för den åtskilda känslomässiga inverkan 
ett specifikt objekt kan ha i en särskild social situation. Cornell & Fahlander (2002) 
understryker dock vikten av att påpeka att ett föremåls laddning också kan vara noll, det vill 
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säga att det finns situationer och kontexter där ett objekt knappt kan påstås inverka 
överhuvudtaget. 

Social praktik är ett begrepp som genomgående används inom mikroarkeologin. Social 
praktik kan beskrivas som resultatet av en specifik situation, men dessa kan inte nödvändigtvis 
ses som unika eftersom de inkluderar traditioner, institutionaliserade maktrelationer och andra 
aspekter av världen utanför. Genom att fokusera på genomförda handlingar snarare än avsikter 
och erfarenheter syftar en mikroarkeologisk analys inte till att definiera statiska epitet så som 
kultur, samhälle eller etniska grupper. Det är en grundläggande aspekt inom mikroarkeologin, 
att social praktik inte analyseras i relation till några förutbestämda generella representationer. 
Det innebär att analogier baserade på samtida information bör förekomma i mycket liten 
utsträckning (Fahlander, 2003:15ff). 

Fahlander är också kritisk till övertolkningar av etnoarkeologins relevans inom 
vetenskapen. Att förutsätta att kosmologin under mesolitisk tid kan liknas vid den symbolism 
och animism som praktiseras av australiensiska jägarsamlare idag, enbart grundat på att de båda 
grupperna använder verktyg av samma material och utövar samma näringsomfång är att dra 
analogierna till en närmast löjlig gräns. Fahlander hävdar att Binfords ambitiösa MRT projekt 
syftade till att finna spår som vissa handlingar efterlämnar inte de kosmologiska uppfattningar 
som gett upphov till dem (Cornell & Fahlander, 2002:9). 

Sociala formationer är ytterligare ett begrepp som återkommer. Det är ett mer generellt, 
icke operativt begrepp som syftar till att kunna diskutera de skenbara värden som det tidigare 
kulturbegreppet eller etnicitets-begreppet inte förmår att tillfredställande innefatta (Cornell & 
Fahlander, 2002:12). Kulturbegreppet har fått utstå mycket kritik, med all rätt, i sin benämning 
som ett slutet homogent system, men används trots detta fortfarande för att beteckna grupper 
som brukar liknande materiell kultur (Cornell & Fahlander, 2002:13). 

 
”Kulturbegreppet har relativiserats till att på något sätt innefatta allt som sker inom en 

befolkningsgrupp; allt är kultur också att gå ut med soporna.” (Cornell & Fahlander, 

2002:13). 

Det finns en viss poäng med ett sådant resonemang. Det säger sig självt att saker som 
sociala hierarkier, miljö och materialitet visst är integrerade delar i det vardagliga livet med ett 
så relativt kulturbegrepp blir tämligen obrukbart i arkeologin annat än i ytterst generella 
sammanhang. Begreppet etnisk grupp har i många fall kommit att ersätta kulturbegreppet när 
syftet är att förminska den rumsliga aspekten, men då just den rumsliga aspekten kan vara 
tämligen viktig vid en arkeologisk analys har detta dömts illa anpassat för ämnet (Cornell & 
Fahlander, 2002:13). Därför ämnar Cornell & Fahlander (2002) att frångå denna terminologi så 
gott det är möjligt med argumentet att det inte existerar några fält som kan rymma en gemensam 
upprättning av attribut, med vilka vi oberoende av tid och rum, kan arbeta. Istället används 
begreppet social formation för att diskutera materialiteter och handlingar generellt. När syftet 
är att diskutera dessa på en mer konkret plan brukas termer som handlingar och dess relation 
till individen, strukturerande praktiker och positiviteter samt materialeter (Cornell & Fahlander, 
2002:22). 

En social formation är inte synonymt med vare sig ett samhälle, en kultur eller etnisk grupp. 
Till skillnad från dessa förutsätter inte sociala formationer några gemensamma lagar, enhetliga 
styrelsesystem eller någon kosmologi byggd på ett gemensamt förflutet. Det gör det möjligt att 
diskutera materiell kultur i ett friare perspektiv (Cornell & Fahlander, 2002:14). 

Strukturerande praktiker är den term som brukligt används inom mikroarkeologin för att 
beskriva de handlingsmönster som formas av såväl ickemateriella som materiella positiviteter. 
De kan vara medvetna omedvetna eller semimedvetna (Cornell & Fahlander, 2002:15f). Medan 
begreppet strukturerande positiviteteter betecknar en högre nivå av strukturerande effekter. Det 
vill säga mer generella strukturerande principer som genomsyrar åtskilda praktiker, så som 
exempelvis kön och genus som i vår samtid är ständigt närvarande i näst intill alla sociala 
situationer. Precis som strukturerande praktiker formar och formas strukturerande positiviteter 
av varandra och kan, på samma sätt också med- och motverka varandra i olika sociala kontexter 
(Cornell & Fahlander, 2002:16). 
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Cornell & Fahlander (2002) hävdar att triaden om sociala formationer, strukturerande 
praktiker och positiviteter tillsammans med Sartes seriebegrepp bidrar till att lösa upp 
traditionella totaliteter så som religion, ideologi, kosmologi, social organisation etc. samtidigt 
som komplexiteten i kategorier som kön, etnicitet och klass demonstreras på ett mer 
tillfredställande sätt (Cornell & Fahlander, 2002:18). 

Mikroarkeologins grundläggande argument är att hög kvalité och stor kvantitet när det 
kommer till arkeologiska material, inte per automatik ger ett vederhäftigt eller komplext 
resultat. Det är en optimistisk arkeologi som betonar det specifika, potentialen i det 
arkeologiska källmaterialet och möjligheterna där uti (Cornell & Fahlander, 2002:8). 

Ett mikroarkeologiskt angreppssätt är därav särskilt passande vid osteoarkeologika studier 
av häst. Den grundläggande problematiken med att materialen ofta är små och fragmenterande 
går naturligtvis inte att frångå, men med en mikroarkeologisk utgångspunkt följer också en 
metodik som gör det möjligt att generera kunskap och resultat ur de små materialen som annars 
skulle förvinna i massan av materialtyper och dömas statistiskt otillförlitliga. 
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4 Diskussion  

Följande text diskuterar resultatet av studien baserat på de osteologiska analyser som utgjort 
grunden för arbetet. Den sammantagna ostelogiska dokumentationen finns att tillgå under 
rubriken 8. Bilagor. Osteologiska analyser av specifika material är placerade i bilaga 8.3-8.5. 

4.1 Stormyr, Ösarve, Bäl sn. (Raä Bäl 101:1) 

De olika sinnenas betydelse för de människor och djur som lämnat spåren vid Stormyr är 
beroende av den aktuella tidsperioden. Utan datering är det i dagsläget omöjligt att utöver ett 
konstaterande att det rört sig om myrmark, kunna utröna hur växtlighet, framkomlighet och 
relation till eventuell samtida bebyggelse sett ut. En snabb blick i Fornsök över registrerade 
fornlämningar i området ger intrycket att myren ligger ensligt beläget mitt på en kal yta i ett 
hav av tätt packade fornlämningar. Det finns förhistoriska husgrunder och gravfält på ett 
avstånd om ca 1 km runt om fyndplatsen. 

Det ensliga intrycket kan möjligen bero på att det ända sedan det gjorts fynd på platsen rört 
sig om odlad mark och att eventuella konstruktioner eller fynd sedan länge är bortplöjda. Ett 
annat alternativ är att stora delar av området en gång varit våtmark. Vid en närmare titt på 
platsen på den karta som använts för att illustrera utbredningen av våtmark på Öland och 
Gotland mitt under pågående järnålder (fig. 4) faller platsen markerad på Fornsöks karta (fig. 
2) väl in med en naturlig udde i den våtmark som 1500 BP (fig. 3), täcker i stort sett hela den 
yta som idag är tom på fynd i Fornsök. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det omrörda läget gör det också svårt att utan någon datering konstatera huruvida alla individer 
i myren är samtida med varandra. Följaktligen kvarstår frågan om brukandet av Stormyr är 
isolerat till ett specifikt tillfälle, en kortare tidsperiod eller om människan återvänt till platsen 
under en längre tid. Det förefaller dock osannolikt att det vid ett enda tillfälle skulle offrats eller 
dumpats kroppsdelar av minst 5 hästar, 4 nötdjur och okänt antal människor. Eftersom inga 
ytterligare fynd påträffats på platsen och det huvudsakligen rör sig om ett mycket omrört 
material är varken stratigrafisk eller typologisk datering möjlig. Det är således en förutsättning 
att 14C -dateringar av benmaterialets huvudsakliga arter görs i syfte att utreda om individerna är 
samtida med varandra samt för att kunna sätta handlingarna på platsen i sitt sammanhang. 

Tidens betydelse har diskuterats inom de applicerade teorierna och mycket vikt läggs vid 

Figur 2: Översikt av området i Fornsök. De röda markeringarna 
visar fyndområde samt strandlinjen. 

Figur 3: Markeringen visar samma strandlinje som påvisas i Figur 
2. 
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kontinuitet och förändring (Berggren, 2010:186). Om människan återvänt till Stormyr under en 
längre tid är det möjligt bruket av plasten också förändrats över tid. 

Tidpunkt på året har inte indikerats av det osteologiska materialet då slaktåldern på samtliga 
animala individer varierar. Det är dock en viktig aspekt i tolkningen av materialet och platsen 
Stormyr, eftersom både det praktiska utförandet av handlingar på platsen samt den sensoriska 
upplevelsen av dessa, har påverkats av årstiden. Om myren befunnit sig i blött eller fruset 
tillstånd har exempelvis påverkat hur den fuktiga miljön upplevts, växligheten är annorlunda 
under året vilket påverkar samtliga sinnen. Synligheten på avstånd är större under höst och 
vinter än vår och sommar beroende på kringliggande växtlighet. Tryckande hetta, kyliga vindar, 
ljudet av fåglar och surrande mygg i kontrast till den stumma tystnad och knarrandet i snön som 
kan uppstå vintertid. Vatten i rörelse eller inte, vass och gräs kring fötterna eller höstlöv och 
tjäle. Naturligtvis har omgivningen påverkat vilka handlingar som utförts på platsen och hur 
dessa sociala praktiker tett sig (Berggren, 2010:186ff). 

Om vattnet varit fruset kan kroppsdelarna ha offrats i genom ett hål i isen, kanske har 
aktörerna stått på isen? Har handlingarna utförts en varm sommardag är ljudbild och ljuset 
annorlunda och gränserna i landskapet blir också tydligare. En person som offrar från 
strandkanten skapar ett plumsande ljud när kroppsdelarna kastas i vattnet. Någon som kliver ut 
vattnet för att offra blir istället blöt och befinner sig på ett annat sätt i relation till omgivningen 
och andra torrskodda aktörer på stranden. Strandkanten kan ha blivit en gräns som skapat 
differentiering mellan aktörerna och makt (Berggren, 2010:205ff). 

Platsen, landskapet och omgivningen är även den att betrakta som en materialitet i 
sammanhanget. Platsen, den omgivande naturen och växtligheten har utgjort den fysiska miljö 
i vilken människor skapat strukturer (Berggren, 2010:186), vilket innebär att platsen i sig också 
antar en form av materialitet. Med materialitet menas i sammanhanget den kvalitet hos ting och 
omgivning som gör att de går att förhålla sig till i fysisk mening. Det kan vara svårt att separera 
kropp, ting, plats och struktur eftersom själva poängen är att de skapar och skapas av varandra. 
Kropparna och tingen är därmed inte självständiga, utan en förutsättning för varandra. Men i 
applicerandet av teoretiska koncept på arkeologiska material kan det stundom krävas en 
separation av kropp och ting eftersom de lämnar olika avtryck i det arkeologiska materialet 
(Berggren, 2010:169f). I fallet med Stormyr är tingen inte närvarande, men det kan vara nog så 
svårt att utröna hur individerna på platsen interagerat med varandra och den miljö de befunnit 
sig i. 

En ritualiserad handling är endast en del i ett längre förlopp av handlingar i ständig rörelse 
från vardagligt till ceremoniellt. Därtill är det fragmentariska spår av dessa handlingar som står 
att finna i arkeologiska och osteologiska material. Om de mönster som kan urskiljas i materialet 
diskuteras i termer om strukturerade och formaliserade handlingar eller sociala och 
strukturerande praktiker är i den meningen tämligen oväsentligt. Oavsett så kokar begreppen 
ner till den utförda handlingen och de eventuella mönster eller avvikelser som går att urskilja i 
dessa. Det är den utförda handlingen som står i centrum, vad har man gjort? Men det är också 
viktigt att beakta fragmenteringen av den ursprungliga handlingen över tid. 

Det är inte möjligt för oss idag att veta vilken del i handlingsförloppet som ansågs vara den 
viktigaste, vilka delar som möjligen kunde uteslutas och vilka som var helt avgörande i 
sammanhanget. Det finns inte heller några garantier för att det som framgår som viktigast i de 
arkeologiska och osteologiska materialen faktiskt var det när handlingarna utfördes. Kanske var 
handlingarna relaterade till valet av hästen viktig? Kanske var tillagningen av köttet eller själva 
måltiden det viktigaste? Kanske var det hanteringen av hästen innan döden som var avgörande 
för att den skulle kunna offras? Alla handlingar har inte lämnat materiella spår och det viktigaste 
i handlingsförloppet behöver inte vara synligt i materialet (Berggren, 2010:183f). 

I dagsläget vet vi inte när individerna i Stormyr hamnade där Stenberger fann dem 1943. 
Men det kan konstateras att hästar och nötdjur, och möjligen även människor, dödas för att 
sedermera styckas och följaktligen deponeras i myren. Huruvida dödandet skett på platsen är 
oklart. Det finns som sagt ingen ytterligare information kring platsen att sätta i relation till det 
anträffade materialet. Det är omöjligt att veta vad Stormyr haft för roll i den omgivande 
landskapet. Den ursprungliga tolkningen bygger enbart på att konstaterade benmaterial nedlagts 
i myrmark. Inga vidare undersökningar har utförts i syfte att konstatera vad som skett i den 
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direkt angränsade området. Tecken på eldar exempelvis eller relation till närliggande boplatser 
och gravfält har inte diskuterats. Inte heller har myrens utbredning vid tillfället för händelserna 
på plasten kunnat uppskattas, eftersom det ännu inte finns något indikation på inom vilken 
tidsram som handlingarna utförts. 

Liknande platser i övriga Sverige generar ofta tecken på eldar i närområdet, tillagning av 
måltider etc. Maten är en viktig del av den materiella kulturen och är identitetsskapande i sig 
självt. Tillagandet och själva ätandet är kan ses som en viktig kroppslig praktik som har del i 
skapandet av relationer i och till omvärlden (Berggren, 2010:164). Om sådana handlingar 
förekommit vid Stormyr har inte kunnat klarläggas. 

Kranierna av häst (Equus) och nöt (Bos) beskrivs som observerade in situ vilket jag tolkar 
som att det är de enda kroppsdelar som bedöms ligga där de ursprungligen deponerats (se; 
Stenberger, 1943). Resterande material har i huvudsak plöjts upp vid jordbruksarbete på 
platsen. Det ena kraniet påträffas samman med en halskota. Vilken halskota har inte 
dokumenterats, men det ter sig tämligen rimligt att det rör sig om en atlaskota, vilket i sig skulle 
innebära att kroppsdelar med viss andel ligament och kött sannolikt deponeras och inte 
skeletterade skallar vilket också indikerar att kropparna styckats. Att kranierna deponerats med 
en del kvarvarande mjukdelar utesluter inte att övriga delar av djuren tillagats och ätits. 

 Den osteologiska analysen visar att det både i fall av häst (Equus) och nöt (Bos) kan röra 
sig om eventuella bruksdjur, då tecken på förändringar som möjligen kan kopplas till 
utnyttjande av djuret observerats. Upprepade fall av trubbigt våld mot huvudet i samband med 
dödstillfället har konstaterats på både nöt (Bos) och häst (Equus). I myren hittades också 
kvarlevor av människa (homo sapiens) dessa har inte analyserats och kan därför inte sättas i 
säkert samband med de animala kvarlevorna i dagsläget. Om den 14C-datering av de animala 
kvarlevorna som planerats till år 2020 visar att djuren är förhistoriska, bör även de mänskliga 
kvarlevorna dateras och analyseras för att sättas i samband med tidigare analys. 

Platsens omrörda karaktär kan möjligen försvåra andra viktiga analyser så som 
pollenanalyser, fosfatkartering etc. för framtida forskning men goda resultat av sådana analyser 
kan ge viktiga pusselbitar i mysterier som omger platsen som är en av Gotlands få möjliga 
platser avsedda för våtmarksoffer. 

4.2 Löt, Öland (Raä Löt 159) 

Den skillnad i materialet från Löt, jämfört med materialet från Stormyr som är initialt tydlig, är 
att kvarlevorna från Löt påträffades i samband med arkeologiska fynd. I Löt hittades inte heller 
några mänskliga kvarlevor. 

Förutsättningarna för den arkeologiska tolkningen är också bättre. Till skillnad från 
Stormyr har det vid Löt utförts arkeologiska undersökningar vid flera tillfällen. Till följd av den 
stora skillnaden i tid för undersökningarna har mer välutvecklade metoder kunnat tillämpas. 
Erfarenheten på Öland kring våtmarksdepåer och offer är av naturliga skäl bättre. 

Redan vid utgrävningar 2011 påträffades en bronsyxa från äldsta bronsålder. En yxa av en 
typ som anses vanligt förekommande i just våtmarksdeponeringar och offersammanhang. 
Fyndet medförde att det omedelbart beslutades att all fortsatt exploatering av platsen måste 
föregås av arkeologiska undersökningar, eftersom det redan vid fyndet av yxan fanns 
misstankar om att det rörde sig om en offerplats. Den undersökning som följde genererade de 
ben som analyserats för uppsatsen och därefter har ytterligare en utgrävning genomförts av Raä 
Löt 159. Arkeologerna var därmed vid samtliga tre tillfällen bättre förberedda på vad som kunde 
förväntas av platsen, vilket som tidigare nämnts medför flertalet fördelar. 

Möjligen har det också vissa nackdelar. Öländska våtmarksoffer mäts ständigt efter en 
måttstock satt av Skedemosse, den i många avseenden mest storslagna offerplats vid våtmark i 
landet. Skedemosse har gett stora kunskaper och har onekligen givit såväl den öländska som 
övrig arkeologi ökande möjligheter att förstå denna typ av platser. Men det bör föreligga risk 
att mindre extravaganta våtmarksfynd i jämförelse med Skedemosse initialt framstår som 
obetydliga. På Öland tycks även de små våtmarksoffren likt fynden vid Löt innehålla rikligt 
med intressanta fyndtyper och kombinationer, men kanske ser ett fynd som från gotländska 
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Stormyr tämligen fattigt ut i jämförelse med även de mindre våtmarksoffren på Öland. Jag vill 
dock understryka att trots att en jämförelse kan ge detta intryck är så inte fallet. Betydelsen av 
Stormyr för forskning kring gotländsk våtmarkstradition är stor. Kanske kan det tyckas orättvist 
att applicera ett jämförande perspektiv på dessa platser? Kanske medför det en risk att 
relevansen av det gotländska fyndet förminskas och försvinner? 

Löt har både efter och innan den arkeologiska slutundersökningen 2013 jämförts med 
Skedesmosse eftersom det är den mest väldokumenterade och undersökta platsen kring 
våtmarksoffer på Öland och det finns genomgående likheter mellan materialen. Även i Löt 
påträffas huvuddelen hästben deponerade i grupper om utvalda kroppsdelar. En bearbetad 
trästör likt de som påträffats vid skedemosse har också påträffats i Löt. Här kan anas att funnits 
en utpräglad öländsk tradition kring hur den sådan plats ska se ut och brukas. 

De generella strukturer som är tydliga mellan så väl öländska, gotländska och i många fall 
även andra svenska våtmarksfynd är att det i regel rör sig om huvudsakligen hästben, 
deponerade i grupper om metapoder, kranier och svanskotor. 

Det framgår tydligt att vissa strukturerande positiviteter kan urskiljas mellan såväl de 
undersökta materialen som andra material från andra platser av samma kontexttyp i Sverige. 
Det tycks också vara så att det finns en mer utpräglad öländsk tradition kring våtmarksoffer än 
på Gotland. Men det kan också vara ett resultat av såväl en större exploatering på Öland som 
en annan och för oss idag okänd tradition på Gotland. 

Resultatet visar således att det finns generella likheter vilket tyder på att det funnits en 
övergripande gemensam uppfattning kring hur hästar offras. Det kan vara resultatet av 
kontakter naturligtvis, men det kan också varar resultatet av ett generellt mänskligt beteende 
som medfört att samma mönster påträffas på skilda platser oberoende av varandra. Att offra 
vissa delar kan helt enkelt vara ett resultat av att övriga delar lämpat sig bättre för annat, så som 
måltider och råmaterial. Att dessa utvalda kroppsdelar sedan sorteras i grupper om sina egna 
kan vara något som faller sig naturligt för en person att göra när hästen inte längre ses som en 
individ utan något annat. Traditionen att placera utvalda kroppsdelar på olika platser 
förekommer även när det gäller mänskliga kvarlevor (Wallin, 2015:9). 

Det har tidigare nämnts att det vid arkeologisk tolkning är riskabelt att inte se till det som 
också är avvikande. Det finns en viss tendens inom arkeologin överlag att tolka material utefter 
den tolkning som bäst överensstämmer med fyndmaterialet vilket naturligtvis är korrekt, men 
det kan inte göras utan att också nämna det fynd och kombinationer som inte överensstämmer 
med övrigt material. Ofta uppstår denna situation i kombination med dateringar av materialen. 

I tolkningen av Löt har det här gjorts på ett subtilt och någorlunda välinformerat sätt. Den 
bronsyxa som initialt påträffades och som också gav upphov till intresset för platsen och de 
insatser som sedermera genomfördes överensstämmer inte med den slutgiltiga dateringen av 
det övriga materialet. 

 I Löt socken finns tecken på en välbärgad befolkning från bronsålder, romersk järnålder 
och folkvandringstid i form av lösfynd och husgrunder. Men forskningen kring bronsålder är 
mer begränsad. Fyndet av bronsyxan vars förekomst från början indikerat en offermosse 
bedömdes därmed som synnerligen intressant. Yxan var en fundamental del i den initiala 
uppfattningen av platsen. När rapporten för undersökningen 2012 publicerades var dateringarna 
av hästbenen och tränstören ännu inte kända, men det förefaller läggas betoning på en förmodad 
aktivitet kring bronsålder. 

I samband med undersökningarna av platsen påträffades även 3 fibulor som bedömdes 
härröra från folkvandringstid. Det skulle kunna tala emot den initiala uppfattningen om en 
offermosse från bronsålder, men skrevs helt enkelt av med motiveringen att dessa fynd 
bedömdes ha sitt ursprung i sönderplöjda gravar i området. Det är en fullt rimlig teori, min 
poäng är att när vi ser tillbaka på den utförda undersökningen kan vi se vart materialet sticker 
ut. Det är min bedömning i efterhand att möjligheten att dessa fynd haft med mossen att göra 
borde ha tagits på större allvar från början. Dessvärre kan misstänkas att stöd och finansiering 
för undersökningar av platsen möjligen sett annorlunda ut om den möjliga 
bronsålderskopplingen inte betonats från början. 

I det ligger också en problematik som alltid är relevant för arkeologisk forskning, och 
förmodligen forskning största allmänhet. Det går inte att bedriva arkeologisk verksamhet utan 
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ekonomiska medel, och finansiering tilldelas inte det som finns, utan det som bedöms ha 
tillräckligt intressant och har störst vetenskapligt värde. 

Ca 650 m från den utgrävda offerplatsen ligger ett röse som vid undersökningen 2012 
bedömdes kunna vara samtida med bronsyxan, men vid tolkning av materialet tycks det finnas 
ett antagande i att yxan är en del av offerplatsen. Avståndet mellan fornlämningarna kan 
möjligen ha initierat tanken om ett eventuellt samband mellan platserna, men ingen diskussion 
noteras kring att yxan möjligen inte härrör från mossen. Möjligen är det resultatet av 
bedömningen att det är en vanlig fyndtyp vid just våtmarksoffer. 

I rapporten från den senare slutundersökningen framgår dock att yxan påträffats betydligt 
högre upp än övrigt material vilket tolkas som att den inte ligger i ursprungligt läge och därmed 
har deponerats sekundärt till benmaterialet. Hur yxan kommit att hamna där arkeologerna fann 
den är oklart men rapporten från 2013 beskriver att uppgifter från markägaren lämnats om att 
schaktmassor från andra platser dumpats på åkern vid flera tillfällen eftersom matjorden är så 
tunn. Ett samband mellan yxan och offerplatsen kan dock uteslutas eftersom det vid 
slutundersökningen stod klart att platsen vid äldre bronsålder stod under vatten. Tolkningen 
förbehåller dock att det är möjligt att yxan deponerats i samband med bruket av offerplatsen 
under järnålder, men att den då sänkts ner hundratals år efter att den tillverkats. Det bedöms 
dock troligast vara senare i samband med utdikningar av området som yxan hamnat på den plats 
där den påträffats genom utfyllnad av matjorden. 

Slutundersökningen av Löt 159 kunde slutligen utesluta att offermossen använts under 
äldre bronsålder. Genomförda dateringar visar att mossen togs i bruk århundradena kring Kristi 
födelse. Skelettmaterialet har deponerats både i öppet vatten och när torvtillväxten tagit fart. 

Pollenanalyser i samband med slutundersökningen visar att miljön på platsen när 
människor började offra i mossen bestod av ett öppet gräslandskap med bestånd av hassel, tall 
och al. Polleninnehållet visar också att det funnits näringskrävande växter som exempelvis tåg, 
vilket tyder på att området gödslats av betande djur. Ett landskap där våtmarksområden blandas 
med öppna gräsmarker. Även vid Löt bör miljömässiga attribut ha påverkat valet av platsen, 
vilka handlingar som utfördes där och hur de utfördes. Skillnaden är att möjligheten till en 
pollenanalys ger en vetenskapligt underbyggd bild av plastens förutsättningar vilket naturligtvis 
förbättrar förutsättningarna för tolkning. Tyvärr har någon långsiktig miljöanalys över tid inte 
kunnat utföras på materialet från Löt till följd av omfattande bioturation och att torven var 
relativt nedbruten till följd av intensiva utdikningar av området. Men resultatet av 
pollenanalysen visar att det fanns specifika växter på platsen när den började användas. Således 
kan resultatet skapa en någorlunda korrekt bild av landskapet som det såg ut när det valdes, 
men förbehåll för att det förstås finns växter som inte representerats i polleninnehållet.  

Vid Löt har också konstaterats indikationer på offermåltider i from av hugg-och slaktspår 
på ben i andra material ur mossen samt en viss separering av hästbenen och övriga arter. Den 
sänka som offerplatsen till viss del består i tycks ha separerat de två grupperna. Benmaterialet 
har såldes tolkats som offer i sänkan eller något väster om denna, medan det på den östra sidan 
deponerats matavfall. Det innebär att oavsett om samtliga djur på olika sätt ingått i händelserna 
på platsen, indikeras en särskillnad av hästarna i hur de dödats, styckats och deponerats.  

Hästarna från Löt, Öland (Raä Löt 159) är även de av ponnystorlek. Huruvida det rör sig 
om den eftersökta Ölandshästen eller inte går inte att fastställa, bland annat till följd av att 
materialets ringa variation, men det finns ingenting som rent storleksmässigt utesluter 
möjligheten. Uppgiften om att Ölandshästen ska ha varit mindre och spensligare än 
gotlandsrusset talar dock emot att så skulle vara fallet (Lindeberg, 2013:16). Framtida DNA-
studier kan möjligen ge en del svar. Just material ifrån mossarna är dock svårarbetade när det 
gäller DNA-studier eftersom den sura miljön bryter ner och urlakar skelettmaterialet (Fraser, 
2018). 

Ingen dödsorsak har kunnat fastställas till följd av materialets låga variation. Det finns dock 
tecken på märgspaltning, vilket i kombination med fyndkontexten och påträffade föremål talar 
för att hästarna offrats genom ritualiserade handlingar. 
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4.3 Norderhamn, Eksta sn, Stora Karlsö, Gotland (Raä Eksta 218:1) 

Som tidigare nämnt har gravar ett visst företräde när det gäller ritualiserade handlingar. Gravar 
antas närmast uteslutande vara del av en ritual. Att hästar i gravar är ett mycket ambivalent och 
svårtolkat fenomen har också nämnts. Ett konstaterande är dock att det när det gäller hästar i 
gravar framgår, om än något diffust, en viss distinktion kring offret. Hästarna är gravlagda, 
sällan styckade och ofta utrustade med dyrbara utsmyckningar. Oavsett vilket syfte som tolkas 
ligga bakom den gravlagda hästen; följeslagare, transportmedel, status etc. så står klart att det i 
gravsammanhang är vanligare att hästen studeras utifrån en funktion som gravgåva eller 
symbol. 

Gravgåvor tycks i viss mån vara ansedda som offer, särskilt djur och människor i form av 
ett ändat liv att följa den döde. Men det är en särskild typ av offer som på många sätt skiljer sig 
från den offertradition som kan urskiljas i våtmarkskulten. Våtmarksoffer tycks anses mer 
renodlade för offerkategorin, möjligen för att de i större utsträckning tolkas utifrån sig själva 
mot människan bakom, snarare än som i gravarna utifrån den döde mot de sörjande och deras 
samhälle. Våtmarksoffren är i regel styckade och ofta utsatta för övervåld. Kroppsdelarna har 
ofta ingått i ceremoniella offermåltider där utvalda kroppsdelar tillagats och ätits, andra har 
valts för deponering i grupper om kroppsdelar, sällan individer, i mossar, vattendrag och myrar. 
Det förefaller mer tydligt att det är en annan process. Det ofta överdrivna våldet som föregår 
slakten, sönderdelandet av kroppen i särskilda styckningsdelar, indelning av dessa i 
förutbestämda grupper etc. Tillagning och förtäring innebär sannolikt också ett manifesterande 
av maktfördelningen inom en social formation, så även deponerandet av kroppsdelarna i de 
lömska myrmarkerna. Ett landskap där vatten och land möts och det aldrig riktigt går att förutse 
var vått och torrt skiljs åt. Där gränserna mellan världarna och allt som är definitivt och tydligt 
avgränsat suddas ut. 

I en grav är gränserna tydligare, men vad hästen i den faktiskt representerar är svårt att 
fastställa, så är fallet även i våtmarkskontexter. Det finns ingenting som utesluter att samtliga 
hundratalet hästar i offrade i Skedemosse, Öland inte var individuellt representerande för en 
person eller familj och manifesterade status och makt för denna. Det är mindre troligt att dessa 
hästar på något sätt kunnat utgöra transportmedel för döda själar på samma sätt som ofta 
beskrivs i tolkningar kring gravkontexter, men det är inte omöjligt att de offrade hästarna i 
någon mån banade väg till dödsriket, även om andra tolkningar av offerdistinktionen är 
troligare. 

Någonstans verkar det som att våtmarksdeponerade hästar trots sin egen problematik fått 
en mer självklar plats i offerkategorin än de gravlagda. De förefaller också i många fall 
tacksammare att tolka, inte för att de är självklara eller tydliga i någon större utsträckning, utan 
för att det vid tolkning av dessa material tycks läggas mer vikt vid vad, hur och att människor 
offrat snarare än i vilket syfte. Hästar i gravar tycks snarare, närmast uteslutande, tolkas utifrån 
sitt syfte eller sin funktion i graven, det vill säga varför den begravts. 

Hästarna analyserade från Stora Karlsö har kommit att tolkas som härrörande ur förstörda 
gravkontexter vilket dessvärre lämnar lite utrymme för tolkning. Materialet var förmodligen 
kraftigt omrört redan när Rydh undersökte kontexten initialt på 30-talet, vilket gör att något 
egentlig tolkning av materialet analyserat från Stora Karlsö är vansklig att genomföra. Det bör 
dock inte avskräcka fortsatt forskning kring hästarna på Stora Karlsö, tvärt om. 

Det finns ingenting i den osteologiska analysen som indikerar att hästarna påträffade på 
Stora Karlsö (Raä Eksta 218:1) skulle ha varit större än de påträffade på huvudön. En större 
häst på Stora Karlsö hade kunnat ge indikationer att lägga till den teori som tidigare dryftas på 
flera håll angående om Stora Karlsö under järnåldern möjligen hyst en fastländsk befolkning.  

Att hästarna är små garanterar dock inte att de är inhemska till Gotland, men chanserna får 
bedömas som högre. Särskilt i kombination med det faktum att det ligger ett ganska påfrestande 
arbete i att förflytta hästar till Stora Karlsö och sträckan är onekligen kortare från huvudön än 
fastlandet. Hästarna i materialet kan givetvis vara födda på Stora Karlsö, men vid någon 
tidpunkt lär hästar ha förflyttats till platsen. Det går naturligtvis inte att bortse ifrån att det 
huvudsakligen är fastländska dräktspännen som påträffats på Stora Karlsö, men det i sig 
garanterar ingen bofast fastländsk befolkning utan kan lika gärna vara resultatet av en 
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handelsutpost exempelvis eller liknande konstellation där såväl gotlänningar som fastlänningar 
vistats. 

Tidigare studier har visat att det förmodligen bedrevs tillverkning och produktion av 
hantverk (Gustavsson, 2015:5ff). Det benmaterial som analyserats visar att det har använts 
hästben för att tillverka produkter, men förekomsten av behandlade benelement är låg och art 
går inte alltid att fastställas, vilket resulterar i att någon mer utpräglad produktion inte kan 
säkerhetsställas. 

Att gravkontexten förmodligen är förstörd gör dock vidare tolkningar svårbelagda. Det är 
dock viktigt att understryka att det inte finns några belägg i materialet för att det skulle röra sig 
om båtgravar enligt den tolkning som Rydh (1931) framhåller. Något som gör det än mer 
angeläget att fastställa dateringen på just hästbenen och klarlägga vad hästarna faktiskt är 
samtida med. 

Individerna i materialet (Raä Eksta 218:1) bär ingen anmärkningsvärd ålder och visar inga 
skelettala tecken på sjukdom. Det finns dock spår av trauma som kan vara resultatet av en 
ritualiserande handling, eller av handling som orsakats av praktiska skäl för att hindra hästen 
från att fly. Det finns trauman som hästen själv kan ha orsakat sig i en olycka, men med tanke 
på övriga omständigheter samt att skadorna uppstått nära inpå dödstillfället förefaller det 
osannolikt. En olycka kan ha inträffat vilket kan ha föranlett att just den specifika individen 
valts ut som offer, men med tanke på att tidigare forskning visar på att det är ovanligt att just 
obrukbara hästar offras är skadan förmodligen orsakad av människan i samband med offrandet. 
Troligen i syfte att omöjliggöra flykt, men ändå hålla individen stående och i viss mån stridbar. 

4.4 Våldet som gemensam nämnare  

Trubbigt våld mot huvudet är det kanske vanligast förekommande traumat i de analyserade 
materialen och också den avlivningsmetod som under historisk tid var vanligast i Norden. I 
regel klubbades hästen i huvudet med en yxa eller liknande tillhygge alternativt stacks med kniv 
upprepade gånger i bringan och lämnades att sakta förblöda. Ett annat sätt var att driva hästen 
ut för ett stup (Egardt, 1962:166ff). 

Resultatet av den osteologiska analysen visar att individerna utsatts för slag mot bakre delen 
av huvudet med någon form av tillhygge i samband med döden. Det är sannolikt den slutgiltiga 
dödsorsaken i flera fall. Trots att det finns en mängd brutalare exempel på hästoffer än de som 
finns representerade i uppsatsen förfaller det vara våldet, som är den genensamman nämnaren 
i hur hästarna hanterats i och efter döden. 

Förmodligen kan vi inte till fullo återskapa, än mindre förstå järnålderssamhället. Vad vi 
kan vara säkra på är att det rör sig om ett samhälle och en kultur fundamentalt annorlunda från 
den vi lever i idag. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid eventuella tolkningar. Trots det finns 
naturligtvis grundläggande mänskliga behov och beteenden som bör innebära att vi kan 
förutsätta en viss basal förståelse enskilda beteenden. 

Arkeologer idag som arbetar med järnålder och framförallt vikingatid utrycker ofta hur 
vinklad den stereotypa bilden av vikingar och deras samhälle är. Det skrivs spaltmeter om hur 
mediabilden förvrängts för att skapa en förhistorisk superhjältekrigare driven av ära och 
äventyrslystnad, vilket förvisso tycks ha varit en mycket grundläggande del i det vikingatida 
tankesättet. Men som dessa arkeologer ofta påpekar så byggde järnålderssamhället till stor del 
på jordbruk. Långt ifrån alla drog ut i viking och levde rövare. Även om uppenbara 
klasskillnader förmodligen var skillnad på liv och död i många fall, så var alla lika beroende av 
jordbruk och skörd. Det var knappast ett bekvämt och bekymmersfritt liv, även för de som hade 
det gott ställt. Vad vi inte får glömma är att det trots det vardagliga livet som bönder, så var det 
en kultur som var grym och våldsam på många sätt. 

Det måhända att det som beskrivs i sagorna och ögonvittnesberättelserna är historier 
antingen vinklade av utomstående och oförstående ögon, drabbade av kulturkrock eller en 
författare vars målande beskrivningar är ett försök att dramatisera händelserna för att öka 
populariteten av sitt verk. Men likväl så går det inte komma ifrån att de människor som beskrivs 
i dessa berättelser i viss mån ansågs vara idealet även om de knappast var något var och en 
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kunde känna igen sig i. 
Ära och äventyrslystnad för all del, men det är också ett ideal som innefattar grovt våld, 

stöld, mord och våldtäkt. Ett samhälle som inte heller räds döden så länge den sker på ’rätt’ sätt. 
Allt detta tror jag är svårt för det moderna samhället att förstå och ta till sig. Det är lätt att 
berusas av idén om ett fritt folk som tar vad de vill ha och inte underkastar sig någon eller dras 
med några hämningar, men vare sig den idén eller bilden av fredliga bönder tar in hela 
perspektivet. Allt detta var trots allt en del av livet under den här tiden och de båda sågs 
förmodligen inte som motpoler till varandra. Det är viktigt att beakta även i tolkningen av 
hästbensmaterialet. Hur och i vilket syfte har hästarna mött sitt öde? 

Skriftliga och arkeologiska källor bekräftar vad skeletten i många fall visar i 
offersammanhang (Monikander 2010:66ff). Att hästoffer var en blodig och brutal tillställning 
som många av oss idag knappast skulle kunna bevittna med lättsamhet. Många av hästarna 
beskrivs ha stuckits ihjäl för att sedan förblöda långsamt, de klubbades i huvudet, halshöggs. 
De får benen avhuggna, begravs levande eller rent av hackas i bitar innan döden inträffat. Det 
är så brutalt och blodigt att föreställa sig att det får den moderna människan att undra vad det 
är som kan ha föranlett sådant våld och brutalitet mot ett djur som uppenbarligen är så 
välrespekterat både bland människor och gudar. 

De brutala avlivningsmetoderna indikerar att våldet och framför allt blodet ofta lär ha vart 
en viktig del i offrandet. Det blir mer av en tillställning med ett utdraget dödande där hästen 
kämpar medan blodet sprutar över åskådarna, än med ett direkt dödande slag. Därtill fanns det 
förmodligen en viss ide om hur ett hästoffer skulle gå till och hur dessa hästar skulle dö, på 
samma sätt som det förmodligen fanns liknande regler kring hur en ärad krigare eller för delen 
en förrädare skulle möta döden. 

Det är att föregå källorna och applicera för mycket av ett samtida tänkande på förhistorian 
att utgå ifrån att våldet berott på likgiltighet eller nedvärderande av djuret. Allt tyder på att det 
snarare är tvärt om. Vore det inte underligt om det vore på något annat vis? Om ett samhälle 
där det mänskliga idealet är den orädde krigare som med våld och list tar vad hen vill ha utan 
nåd och själv önskar möta döden innan ålderns höst, med fördel i änden på någon annans vapen, 
plötsligt skulle visa medkänsla med häst i ett så viktigt sammanhang som en offertillställning 
där själva syftet är att hästen ska dö? 

Det är svårt att få grepp om hur människorna vid dessa tillställningar kan ha resonerat, men 
jag har svårt att tro att en så högt aktad varelse som hästen, bland såväl människor som gudar, 
inte skulle ges respekten att få kämpa för sitt liv. 

4.5 Dateringsproblematiken kring Gotland och stenåldershästarna 

Jag har under arbetet med uppsatsen försökt att förstå hur Gotland kom att bli sedd som platsen 
med de första domesticerade hästarna. En möjlig anledning till den betydligt lättsammare 
inställningen till den källkritiska problematiken i dessa fall kan skönjas i Österholms avhandling 
från 1989. Där beskrivs nämligen förhållandena kring Munthes fynd i Stumle myr på sent 20-
tal i relation till den landbrygga som vid den tiden påstods ha existerat mellan Gotland och 
fastlandet under slutet av ’baltisk issjötid’. Landbryggan var en omdiskuterad teori även under 
denna tid, men har sedan dess mer eller mindre avskrivits helt. Vid tiden för fynden av de så 
kallade stenåldershästarna var dock en landbrygga en fullt rimlig teori och något som skapade 
sin egen problematik när fynd av djurben skulle utredas. Därmed är det mer förståeligt att 
stenåldersdateringen inte ifrågasätts vid tiden för fyndet eftersom det bedöms rimligt att 
hästarna vandrat över landbryggan på egen hand. 

Idag är ett sådant händelseförlopp helt enkelt inte troligt. Det förklarar dock inte den allmänt 
förekommande välvilliga inställningen till att det ska röra sig om tama hästar. Fynd av en 
underkäke på Ireboplatsen har daterats till 2 700 f. Kr (Burenhult, 1997:68f) och bedömts som 
tamhäst. Bedömningen tycks inte vara gjord på några morfologiska karaktärer som observerats 
vid den osteologiska analysen. Den domesticerade hästen är mycket lik sin föregångare och det 
är mycket vanskligt att osteologiskt göra en sådan bedömning, alldeles särskilt som det i fallet 
med Ire, endast rör sig om ett benelement (Lindqvist och Possnert, 1997:68f). 
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Betäckningen tamhäst har föranletts enbart av att det under mellanneolitikum inte funnits 
vildhästar på Gotland och därmed har det fastställt att den därför måste vara tam, vilket 
naturligtvis är en alldeles för lättvindigt dragen slutsats. O. Magnell har bl.a. dryftat teorin att 
hästbenet från Ire exempelvis kan härröra från Baltikum där vildhästar bevisligen levde under 
mellanneolitikum. Ire-fyndet är också det enda av de konstaterade hästbenen ur så kallade 
stenålderskontext som inte varit föremål för någon sekundär datering. 

Vad gäller hästbenen/benet som anträffats i Stumle myr specificeras aldrig något antal eller 
benelement av Munthe, men beskrivs sedermera av S. Weilinder som ett strålben (radius) samt 
armbågsben (ulna). (Welinder, 1998: 86f). Dessa beskrivs av densamma ha 14C-daterats till 
romersk järnålder (Lindqvist och Possnert, 1997:68f). 

Stora Förvar som har en påtagligt större mängd hästben ansamlat i jämförelse med 
huvudön, men innefattas också av en rad källkritiska problem så som utgrävningsmetodik, 
lutning av grottans markyta etc. som försvårar stratigrafisk datering. Att platsen dessutom 
tydligt varit i bruk även under senare tid är en viktig aspekt som också medför en viss skepsis 
mot en stenåldersdatering, utöver dess direkta ovanlighet. 

4.6 Att offra i våtmark eller annorstädes 

Att det finns en betydligt högre andel våtmarksoffer av häst (Equus) på Öland än på Gotland är 
redan fastställt. Frågan blir av naturliga skäl, varför? Varför har människor på Öland offrat sina 
hästar i mossar, myrmark, sjöar och vattendrag medan gotlänningarna till synes inte gjort det? 
Den initiala tanken är att det kan ha haft miljö och lanskapsmässiga skäl. Kanske var helt enkelt 
våtmark mer tillgängligt på Öland än på Gotland. Resultatet visar att så inte tycks vara fallet då 
det förefaller ha funnits mer våtmark och vatten på Gotland än på Öland även under järnåldern 
(fig. 4). 
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Figur 4: Strandnivåkarta över Gotland och Öland 1500 BP. Sammanställd av A. Roesen- Sjöstrand, 2019. 
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5 Slutsats 

Det är tämligen tydligt att ett generellt mönster i hantering och syn på så väl levande och döda 
hästar funnits på de undersökta platserna. Det är dock minst lika tydligt att det förekommer 
regionala skillnader i berörda områden. Det är dock närmast att förvänta vid koppling till 
begravningstraditioner under järnålder, men även i andra sammanhang där hästar dödats i form 
av ritualiserande handlingar kan en viss individuell frihet urskiljas. Det är tydligt att det på 
många håll, även utöver de berörda öarna, funnits en viss gemensam uppfattning kring hur 
offrandet av en häst bör gå till, exempelvis att deponera kroppsdelarna i särskilda grupper eller 
att en offermåltid ofta varit en del av praktiken. Min studie visar också att det inte varit lika 
självklart att deponera i våtmark på Gotland som på Öland. Den initiala tanken om att 
förutsättningarna vad gäller tillgång till just våtmarksmiljö skulle ha påverkat benägenheten att 
offra i dessa miljöer har i princip kunnat avskrivas. Om något så lär gotlänningarna ha haft 
bättre tillgång till våtmarker än ölänningarna, vilket talar för att även om det funnits uppfattning 
om att hästoffer lämpat sig för offer i våtmarksmiljö, så har traditionen kring bruket av dessa 
områden inte varit lika starkt som på Öland. Det utesluter inte att hästar offrats på annat sätt på 
Gotland, men ännu finns inga klara indikationer på var de kvarlevor av hästar som inte begravts 
eller påträffas i matavfallet kan ha placerats. 

Någon direkt koppling mellan det analyserade materialet från Stora Karlsö och renodlade 
hästoffer har inte kunnat påvisas då det förefaller som att materialet härrör från förstörda gravar. 
Det finns dock en skada i materialet som skulle kunna ha orsakats till följd av en ritualiserad 
handling. 

Det finns inga osteologiska markörer som tydligt visar på någon rasskillnad mellan de 
hästar som deponerats på de olika platser som berörts av studien. Dessa skillnader är dock 
subtila när det kommer till förhistoriska hästar av gotländsk och öländsk typ. Den enda 
egentliga identifierbara skillnaden är att ölandshästen förväntas vara slankare och något mindre 
än gotlandsrusset. Ölandshästen är särskilt svår att identifiera till ras eftersom den är utrotad 
och något modernt russ har inte heller funnits att tillgå i det osteologiska referensmaterialet. 

 Potentiella belastningsrelaterade skador och en genomgående högre ålder än övriga 
material tyder på att hästarna i Stormyr möjligen använts som bruksdjur i någon form. 

Vad gäller resultatet från min analys av hästarna på Stora Karslö finns ingen indikation på 
att hästarna i materialet varit större än de som påträffas i arkeologiska material från huvudön. 
Det innebär att det är osannolikt att det undersökta materialet från Norderhamn, Stora Karlsö 
representerar fastländska hästar. Det kan dock inte uteslutas att sådana funnits på ön utan att 
undersöka fler material från området. Bearbetning av skelettmaterialet förekommer vilket 
innebär att hästarna till viss del tycks ha använts som råmaterial. Möjligen har kvarlevorna 
ingått i den hantverksproduktion som tidigare konstaterats på platsen. 

Resultatet påvisar att en mängd faktorer i de representerade fallen kan ha påverkat 
förutsättningarna för den bedömning som lett fram till en rituell tolkning, exempelvis 
fyndfrekvens, exploateringsomfattning, utbildning, metodutveckling över tid etc. I områden där 
fyndfrekvensen av offerrelaterade material varit högre historiskt, framträder också en något 
förhöjd medvetenhet hos verksamma arkeologer. Olyckligt nog tycks även fyndkategorin 
hästoffer i dessa områden värderas något högre. Hästoffer i ett område där sådana är sällsynta 
är naturligtvis viktiga att undersöka. Överlag tycks kombinationen våtmark och kvarlevor av 
häst anses som en generell markör för hästoffer. I andra kontexter där kvarlevor av häst 
förekommer under likande former är den rituella tolkningen inte fullt lika självklar. Resultatet 
av min studie visar också en högre benägenhet att tolka hästarna som individer eller åtminstone 
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en säregen grupp, framförallt i våtmarkskontext men även andra kontexter som ritualiserade 
handlingar bedöms ligga bakom. 
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6 Sammanfattning 

Uppsatsen syftade till att genom analys av osteologiskt benmaterial av framförallt häst (Equus) 
samt arkeologisk kontext, undersöka eventuella regionala likheter och skillnader i tradition 
kring hur hästar brukats, hanterats och deponerats. 

Den inledande hypotesen var att anledningen till hästens mindre frekventa förekomst i 
osteologiskt material från vissa platser möjligen beror på att människorna på dessa platser, av 
tradition och förhållande till samhällets normer, hanterat kropparna annorlunda. 

Studien har också avsett att undersöka vad som utgjort grunden för offertolkning, i de fall 
då en sådan gjorts, samt problematisera kring applicering av begreppet offer, hästens roll som 
offerdjur samt hur den historiska och samtida arkeologin påverkats och influeras av dessa. 

En tidsmässig avgränsning har gjorts till järnålder till följd av att utnyttjandet av hästen vid 
det laget etablerats väl. Geografiskt har avgränsningen gjorts till fasta Gotland, Stora Karlsö 
och Öland i syftet att generera ett tydligt ö-perspektiv där säregna traditioner och generella 
likheter tillåts samma förutsättningar. Osteologisk analys har därmed genomförts av tre 
benmaterial härrörande från Stormyr, Bäl sn, Gotland, Norderhamn, Eksta sn, Stora Karlsö samt 
Löt sn, Öland. 

Uppsatsen tar avstamp i tre etablerade arkeologiska teorier; handlingsteori, ritualteori och 
mikroarkeologi. Benmaterialet som analyserats till förmån för uppsatsen faller inom samtliga 
ovanstående kategorier, därav har urvalet bedömts lämpligt. Stort fokus har lagts på källkritiska 
aspekter då olika material också inneburit olika förutsättningar och vetenskapliga fallgropar. 

Resultatet visar på ett generellt mönster i hantering och syn på både levande och döda 
hästar. Därtill framträder så väl regionala som lokala skillnader. Det tycks ha funnits en 
gemensam uppfattning kring hur offrandet av en häst (Equus) bör gå till på de berörda öarna 
samt närliggande fastland. Det tycks dock inte varit lika självklart att offra hästar i våtmark på 
Gotland som på Öland. Studien visar att denna skillnad förmodligen inte berott på miljömässiga 
förutsättningar, utan snarare tradition och norm inom respektive samhälle. Hästar har offrats i 
våtmark även på Gotland, men i betydligt mindre utsträckning. Det förefaller således vara en 
mycket liten andel av de kvarlevor av gotländska järnåldershästar som inte påträffats i grav eller 
boplatssammanhang, som istället brukats som våtmarksoffer. Om resterade saknade kvarlevor 
står att finna i en säregen och för oss okänd tradition är ännu inte fastställt, men förefaller 
fortfarande vara en sannolikhet. 

Det finns inga osteologiska markörer som tydligt visar på någon rasskillnad mellan de 
hästar som berörts av studien. Med det sagt är dessa skillnader oerhört subtila. Några 
indikationer på att hästarna som representerat Stora Karlsö i studien skulle härröra från 
fastlandet har inte heller kunnat fastställas. Bearbetning av skelettmaterialet förekommer vilket 
innebär att hästarna till viss del tycks använts som råmaterial. Möjligen har kvarlevorna ingått 
i den hantverksproduktion som tidigare konstaterats på platsen. Potentiellt belastningsrelaterade 
skador och en genomgående högre ålder än övriga material, tyder på hästarna i Stormyr 
möjligen använts som bruksdjur i någon form. 

Resultatet påvisar en mängd faktorer som i de representerade fallen kan ha påverkat 
förutsättningarna för den bedömning som lett fram till en rituell tolkning. Områden där 
fyndfrekvensen av material med offerkaraktär är högre tycks ha genererat en erfarenhetsbaserat 
högre medvetenhet hos verksamma arkeologer och forskare. Olyckligt nog tycks även 
fyndkategorin hästoffer i dessa områden värderas högre. Överlag tycks kombinationen våtmark 
och kvarlevor av häst (Equus) anses som en generell markör för hästoffer. I andra kontexter där 
kvarlevor av häst (Equus) förekommer under likande former är den rituella tolkningen inte fullt 
lika självklar. 
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8 Bilagor 

8.1 Osteologiska metoder 

8.1.1 Mått 

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

8.1.2 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 9.6 (benet.se). Även tandframbrott (Silver, 1969: 291 & 296) samt 
fusioneringsgrad har studerats (Silver, 1969: 285–286). 

8.1.3 Könsbedömning 

I de fall då en könsbedömning av individerna varit möjlig baserar den sig huvudsakligen på 
förekomsten av välutvecklade hingständer (C1) (Distriktsveterinärerna.se, 2019). 

8.1.4 Mankhöjdsberäkning 

Mankhöjdsberäkningar på häst (Equus) har i samtliga fall utförts enligt Kieselwalter (1888) och 
beräkningar har utförts på samtliga ben som bedömts intakta nog att ge ett tillförlitligt resultat 
eller som utan större avvikelser kunnat monteras ihop under mätning. Vid mankhöjdsberäkning 
av nötdjur (Bos) har beräkningarna baserats på Zalkin (1960). 

8.1.5 Patologi/Trauma 

Under analyserna 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. 

8.2 Osteologiska Material 

8.2.1 Löt sn, Öland (Raä Löt 159) 

Till följd av en planerad utökning av en vindkraftverkspark vid Stora Haglunda på Öland, Löt 
socken utfördes en arkeologisk förundersökning år 2011, följt av en utvidgad undersökning 
2012 och slutundersökning under 2013. En bronsyxa daterad till äldre bronsålder påträffades 
vid förundersökningen. Yxan bedömdes vara av sådan karaktär att den kunde sättas samman 
med en typ av bronsyxor som vanligen påträffas i våtmarksdepåer. Det ansågs därför troligt att 
fyndplatsen i själva verket kunde vara en offerplats (Söderström, 2012:7). 

Inom utgrävningsområdets västra del påträffades vad som beskrivs som ett svart och fuktigt 
torvlager i direkt anslutning till den ovanliggande matjorden i flera av schakten. Torvlagret 
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övergick i en tunnare gruslins innan undergrunden i form av finkornig sand tog vid. Det var 
mellan de två sistnämnda lagren som huvuddelen av fyndmaterialet påträffades. Fynden bestod 
av de djurben som analyserats till förmån för uppsatsen samt en trästör som uppvisade tecken 
på bearbetning (Söderström, 2012:7). 

I den del av utgrävningsområdet där yxan påträffades upptäcktes även vad som beskrivs 
som en anläggning av sten bestående av kalstensflisor och gråsten. Omkring 7m2 av 
anläggningen frilades varpå två stolphål framträdde (Söderström,2012:7). 

Benmaterialet är förhållandevis välbevarat och består av ca 3 kg obrända hästben. Något 
enstaka benelement av nöt (Bos) har också identifierats. Fragmenteringen av representerade 
benelement är liten. Materialet är påverkat av att ha förflyttats från sin fuktiga kontext till en 
torr förvaringsmiljö. Påtagliga variationer i miljön har resulterat i mikrosprickor. Benmaterialet 
är också fläckvis ansatt av yttre mögel. 

Ett benelement härrörande från samma deposition som det analyserade materialet 
plockades ut innan utlån till Uppsala Universitet, Campus Gotland. Beslutet togs av för 
materialet ansvarig arkeolog som ansåg benelementet säkert identifierat som en tand av nöt 
(Bos) och där av inte relevant för avsedd analys. Omnämnt benelement har således inte ingått i 
den analys som presenteras i uppsatsen, men beaktas likväl vid eventuella tolkningar. 

Hästbenen är sedan tidigare daterade till romersk järnålder (120–260 f. kr) (Söderström, 
2017).  

8.2.2 Stormyr, Ösarve, Bäl sn, Gotland. (Raä Bäl101:1) 

Materialet från Bäl är utgrävt av Stenberger under 1940-talet och är särskilt intressant då det är 
ett av få registrerade fynd av hästben i våtmarksmiljö på Gotland. Stenberger har tidigare tolkat 
platsen som en möjlig offerplats till följd av påträffandet av benmaterialet, bestående av 
huvudsakligen av ovanstående arter, men även humana kvarlevor påträffades vid utgrävningen 
(Stenberger, 1943). 

 Materialet ska ha varit omrört och då inga fynd påträffades i samband med skeletten har 
inte heller någon relativ datering varit möjlig (Stenberger, 1943). 

Materialet som analyserats består av ca 19 kg, framförallt förekommer skelettdelar av 
nötkreatur (Bos) och häst (Equus), men ett benelement av fågel (Aves) har också påträffats. 
Färgen skiftar mellan en rödbrun nyans och en kalkig gulaktig nyans. Materialet är relativt 
välbevarat men har av naturliga skäl en något högre fragmenteringsgrad än det ovanstående 
materialet från Löt, Öland. 

En 14C-datering av hästben ur materialet från Bäl är planerad till januari år 2020. 

8.2.3 Norderhamn, Eksta sn, Stora Karlsö; Gotland (Raä Eksta 218:1) 

I Norderhamn, ca 150 meter från stranden i vertikal riktning påträffades de fördjupningar i 
strandgruset som ofta omtalas som båtlänningar eller båtgravar. De mätte ca 20 meter i längd 
vid utgrävningstillfället och var tolv stycken till antalet. Undersökningen genomfördes av Rydh 
år 1930. 

Dessa fördjupningar har varit föremål för en hel del spekulationer genom åren. 
Inledningsvis tolkades de som båtbäddar, dvs. svackor att dra upp båtar i vid dåligt väder. 
Nordin undersökte svackorna innan Rydhs undersökning, men fann ingenting och tolkade dem 
där av som båtbäddar eller båtlänningar. Rydh har dock drivit tesen att svackorna snarare är 
båtgravar liknande de som påträffats i Valsgärde (Rydh, 1930:74f). 

Senare tolkningar inkluderar även båthus (Zachrisson, 2006: 11). Teorin om båtlänningar 
har kritiserats då en sådan funktion förutsätter en datering senare än vikingatid varvid svackorna 
ligger opraktiskt långt ifrån stranden. Teorin om att svackorna skulle vara lämningar efter 
båthus har ännu inte funnit någon rimlig förklaring till varför dessa skulle innehålla ben av 
människa och djur (Gustavsson, 2018). Så trots att Rydhs tolkning om båtgravar fortfarande 
anses ha en del luckor så talar förekomsten av skelettmaterial, till stor del humant, för att det 
rör sig om en gravkontext (storakarlso.se, 2019). 

Nordväst om den västligast belägna svackan beskriver Rydh mer diffusa fördjupningar som 
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bedöms kunna vara gravar av samma typ. När en provgrop togs upp i området talade resultatet 
emellertid för att så inte är fallet. Rydh framhäver dock att det strax norr om de egentliga 
gravarna noterats en rad runda gropar som Rydh menar är dylika de som påträffats i Valsgärde. 
När dessa gropar sedermera grävdes ut hittades dock inga fynd. Rydh menar att de möjligen 
skapats när fyllning tagits upp för att skapa svackorna som Rydh tolkar som båtgravar (Rydh, 
1930:77). 

Rydh menar att båten skjutits in i svackan med fören först, en teori som baseras på att 
gränserna för den avsedda båten varit tydliga vid utgrävning utom i den norra delen av till följd 
av att båten skjutits in i svackan från det hållet. Rydh bedömer att båten bör ha varit ca 9 meter 
lång, 4 meter bred och med ett djup på högst 75 cm (Rydh, 1930:79). 

Rydh noterar också att förekomsten av djurben upphör inom det angivna området, vilket 
utgjort huvuddelen av fyndmaterialet från utgrävningen i övrigt. Fyllningen i gravarna beskrivs 
ha bestått av enbart kalkstensklapper vilket försvårat utgrävningen avsevärt. Att järnföremål 
bevaras dåligt i jordmånen anges som förklaring till båtnotarnas fåtalighet. Ben av såväl 
människa som djur beskrivs som kringsprida (från ruta M till ruta Z), på djurbenen framgår spår 
av styckning som noteras redan vid upptagning. I direkt anslutning till ett käkfragment av 
människa ska ha anträffats ett kranium av nötkreatur. Rydh beskriver också hur flera av 
djurbenen uppvisar tecken på bearbetning i form av slipning eller liknande men menar att det 
är möjligt att slipningen skapas naturligt av svallning i vatten (Rydh, 1930:79ff). 

Övrigt fyndmaterial består främst av ett mindre antal glaspärlor och nitar, en tång, keramik 
samt en tärning av bärnsten. Rydh bedömde fyndmaterialet som svårdaterat men menade att 
tärningen antydde en vikingatida datering. Rydh anmärker på de ’rika djuroffren’ framförallt 
hästen, och menar att förekomsten av dessa antyder en bofast befolkning. Vidare noteras att 
gravarna är tydligt fastländska och teorin om en eventuell uppländsk koloni dryftas, men Rydh 
vill inte dra några klara slutsatser kring det (Rydh, 1931:77ff). 

Benmaterialet från Norderhamn består i sin helhet av ca 19,87 kg ben och var föremål för 
en översiktlig genomgång inom Access-projektet för 
drygt 10 år sedan (Gustavsson, 2018). Vid 
genomgången identifierades arter så som människa 
(homosapiens), häst (Equus), nöt (Bos), svin (Sus) 
får/get (Ovis/Capra) säl (Phoca) samt fågel (Aves) 
(SHM, 2019). Då det i och med detta föregående 
analysarbete tydligt finns registrerat i vilka påsar häst 
(equus) identifierats sedan tidigare har endast dessa 
påsar genomgåtts. Enbart de fragment som kan 
identifieras som häst (Equus) har sedermera 
analyserats. Totalt har 18 fragment (829g) av häst 
(Equus) analyserats. 

Som helhet är materialet av varierande kvalitet 
och fragmenteringsgrad. Den huvudsakliga andelen 
är obränt med det förekommer även brända ben i 
materialet. De obrända delarna skiftar i nyanser av 
ljusgult till rödbrunt medan det brända är tydligt 
påverkat av olika grader av hetta, synligt i 
färgskiftningen från såväl svart och grått som vitt och 
blått. De brända benen är av naturligtvis betydligt 
mer fragmenterade än de övriga och uppvisar de 
kareteristiska dragen för bränt material vad gäller 
sprickbildning och en viss keramisk ton vid kontakt 
med övriga.  

Det är tydligt att flertalet av de obrända benen, 
däribland hästbenen men ute uteslutande sådana, har 
bearbetats på något sätt. De ät tydligt slipade eller 
liknande och uppvisar en mycket slät och bland yta 
likt sten som polerats av vatten under lång tid. Någon 

Figur 5: En översiktlig bild av matrerialets karaktär. 

Figur 6: Bilden visar ett av de bearbetade benfragmenten. 
Notera den glansiga ytan. 
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uppenbar funktion i form av eventuella föremål framgår dock inte.  
I samband med en senare utgrävning av samma fornlämning (Raä Eksta 218:1) har 

benmaterial (benslag/art oklart) daterats till folkvandringstid - tidig vendeltid. (Carlsson, 
2018:20). 

8.3 Osteologisk analys – Löt, Öland (Raä Löt 159) 

Länsstyrelsens Dnr: 431-7791-11 (431-3374-10) 

Kalmar Museums Dnr: 33-465-10 

Län: Kalmar 

Kommun: Borgholm 

Landskap: Öland 

Socken: Löt 

Fastighet: Norrby 2:3 

Fornlämning: RAÄ Löt 159 

Und. År: 2012 

Häst (Equus): 1691,8g 

Nöt (Bos): 237,5g 

45 076:1 

 
Extremiteter:  
 
I materialet påträffades ett mellanfotsben (metatarsus III) från vänster, en falang I (phalangs I) 
från vänster, falang II (phalangs II) från höger samt falang III (phalangs III) bedömd till 
respektive sida. Samtliga benelement påträffade i 45 076:1 bedöms härröra från nöt (Bos). 
 
45 076:2 
 
Extremiteter: 
 
I materialet påträffades två mellanfotsben (metatarsus) från höger varav bedömdes fullt 
fusionerad medan den andra var ofusionerad distalt. Ett mellanfotsben II (metatarsus II) från 
vänster påträffades också, tyvärr fragmenterad i två delar. Den ytterst distala delen av benet 
bedöms saknas ur materialet. Även ett mellanfotsben IV från höger (metatarsus IV) påträffades, 

98%

Fördelning av kroppsdelar

Extremiteter Kotrad

Figur 7: Fördelning av kroppsdelar i materialet från Löt. Beräkningarna är baserade på fragmentsantal. 
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också det fragmenterat distalt. Det saknade fragmentet har inte kunnat lokaliseras och bedöms 
saknas ur materialet. Därtill påträffades en falang I (phalangs I) från vänster samt en falangs II 
från respektive sida. Även ett fragment av falang III (phalangs III) kunde identifieras och 
bedöms härröra från den högra sidans extremiteter. Övriga falanger är så gott som intakta men 
samtliga bedöms inte vara fullt fusionerande proximalt när döden inträffat. Samtliga 
benelement påträffade i 45 076:2 bedöms härröra från häst (Equus). 
 
45 076:3 
 
Extremiteter: 
 
Ett handrotsben (Ca) från höger sida påträffades samman med ett mellanfotsben III (metatarsus 
III) och ett mellanfotsben IV (metatarsus IV) samtliga bedöms tillhöra höger sida. Även en 
falang I (falangs I) har bedömts till höger sida, benet är dock fragmenterat och endast ena halvan 
har funnits att tillgå vid bedömningen. Därtill påträffades ett mellanhandsben III (metacarpus 
III) samt ett mellanfotsbens II (metatarsus II) fragmenterat i två delar. Samtliga bedömdes 
tillhöra den vänstra sidans extremiteter. Även en falang III (phalangs III) påträffades men har 
inte kunnat bedömas till sida. Av dessa benelement har mellanfotsben III (metatarsus III), 
mellanhandsben (metacarpus III) samt falang III (phalangs III) bedömts som fullt fusionerade. 
Mellanhandsben III har därtill även fusionerat med mellanhandsben II och IV. Samtliga 
benelement påträffade i 45 076:3 bedöms härröra från häst (Equus). 
 
45 076:4 
 
Extremiteter: 
 
I materialet påträffades ett handrotsben (C3), en distal epifys av mellanfotsben III (metatarsus 
III) samt större delen av mellanfotsben II (metatarsus II) från den vänstra sidans extremiteter. 
Övriga benelement bedömdes höra till den högra sidans extremiteter och bestod av ett fullt 
fusionerat mellanhandsben (metacarpus III), en falang I (phalangs I), ett fragment av den 
proximala epifysen tillhörande en falang I (phalangs I), samt en falang II (phalangs II) och ett 
mellanfotsben III (metatarsus III) som saknade distal epifys. Samtliga benelement påträffade i  
45 076:4 bedöms härröra från häst (Equus). 
 
45 076:5 
 
Extremiteter: 
 
I materialet påträffades ett mellanfotsben III (metatarsus III) bedömd som höger samt 
ofusionerad distalt. Den distala epifysen fanns också i materialet. Övriga benelement bedöms 
tillhöra den vänstra sidan och består av ett fullt fusionerad mellanfotsben (metatarsus III), ett 
fullt fusionerat mellanhandsben III (metacarpus III), ytterligare ett mellanhandsben III 
(metacarpus III) dock distalt ofusionerad samt ett distalt ofusionerat mellanfotsben III 
(metatarsus III) samt vars proximala del saknas. Samtliga benelement påträffade i 45 076:5 
bedöms härröra från häst (Equus). 
 
45 076:6 
 
Extremiteter: 
 
I materialet påträffades ett fotrotsben (Tc), ett mellanhandsben IV (metacarpus IV), samt en 
proximal del av ett mellanfotsben III (metatarsus III), samtliga från den vänstra sidans 
extremiteter. Även ett mellanhandsben II (metacarpus II), dok ofusionerat och bedömt som 
höger påträffades. Därtill anträffades en distal epifys av ett mellanfotsben III (metatarsus III) 
som inte kunnat bedömas till sida. Två falanger (phalangs I) påträffades i materialet bedömda 
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till respektive sida var av den högra även inkluderade en lös proximal epifys. Ytterligare två 
falanger (phalangs III) identifierades i materialet och bedömdes till höger respektive vänster 
sida.  
 
45 076:7 
 
Extremiteter: 
 
Benelementet har identifierats till fragment av mellanhandsben III (metacarpus III). Fragmentet 
har inte kunnat identifieras till sida, men artbestämningen är häst (Equus). 
 
 
45 076:8 
 
Kotrad/bål: 
 
En svanskota (coccygis) påträffades i materialet och har identifierats som häst (Equus), det har 
inte varit möjligt att identifiera exakt vilken kota det är fråga om men det står klart att det 
förmodligen rör sig om en av de nedre svanskotorna. Det är också det enda benelement som 
inte frångår kategorin extremiteter.  
 
45 076:10 
 
Extremiteter: 
 
Två fragment av språngbenet (astragalus/talus) från häst (Equus) identifierades i materialet och 
bedöms härröra från hästens vänstra extremiteter. Fragmenten bedöms tillhöra samma 
benelement. 

8.3.1 Mankhöjdsberäkning: 

Två mellanhandsben (metacarpus III) samt fyra (metatarsus III) har använts för 
mankhöjdsberäkning. Antal av dessa har baserat på initial analys samt resultatet av 
beräkningarna bedömts tillhöra samma individ. Den individ som bedömts dom äldst i 
sammanhanget är naturligt också det som bedömt som störst. Det rör sig dock om en 
förhållandevis liten häst (Equus) som faller inom måttet för dagens b-ponnykriterier. Med viss 
reservation för att metoden som är utvecklad på monterade skelett och därmed inte tar hänsyn 
till mjukvävnad och ligament är det dock möjligt att samtliga hästar varit något större än måtten 
anger dock inte mindre. Där av kan den äldsta individen i materialet möjligen ha fallit in i 
spannet för en modern liten c-ponny. Det finns inga indikationer på att det för sig om olika typer 
av hästar i materialet det är därav troligt att samtliga individer skulle uppnått en liknande storlek 
vid fullvuxen ålder med viss reservation för eventuell könsdimorfism som ännu inte utvecklats 
tillräckligt för att kunna bedömas. 
 
Tabell 1: Tabellen visar vilka ben som genererat vilka mått.  

IdId Benslag Mått cm Mankhöjd cm 

45 076:3 Fus. Mc  20,2 129,5 

45 076:3 Fus. Mt III (endast) 24,2 129 

45 076:4 Fus. Mc III (endast) 19 101,3 

45 076:4/6 Ofus. Mt III (lös ep. Från påse 6) 23 122,6 

45 076:5 Fus. Mc III (endast) 19,3 123,7 

45 076:5 Ofus. Mt III (lös ep.) 23,1 123,1 

45 076:4/5/6/ Ofus. Mt III (lös ep påse 4, dist. påse 5, prox. påse 6) 22,8 121,5 
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8.3.2 MNI (Minimal Number of Individuals) 

Beräkningen har baserats på antalet benelement från fram- respektive bakdel, sida samt 
tillpassning av lösa epifyser och fragment. Sammantaget med den åldersbedömning som utförts 
på materialet har ett minsta individantal om 5 individer kunnat identifieras som häst (Equus) 
samt 1 nötdjur (Bos). 

8.3.3 Åldersbedömning 

Åldersbedömningen av individerna representerade i materialet har genomförts baserat på 
skelettmaterialets fusioneringsgrad (Silver, 1969: 285–286). Av de 5 individer som artbestämts 
till häst (Equus) har 1 individ bedömts vara yngre än 9–12 månader då flertalet relevanta 
benelement ej fusionerat, 3 individer har bedömts tillhöra ett åldersspann på 13 – 20 månader 
då flertalet benelement i frambenen fusionerat men ej i bakbenen. Slutligen har Individ 1 
bedömts vara äldre än 20 månader då samtliga relevanta benelement för bedömningen 
fusionerat. 

8.3.4 Könsbedömning 

Någon könsbedömning av någon av individerna representerade i materialet har inte kunnat 
genomföras.  

8.3.5 9.3.5 Patologi/Trauma 

 
I materialet påträffas en falang I (phalangs I) samt ett mellanfotsben (metatarsus III) som visar 
tecken på trauma efter döden (post mortem). Falangen är kluven mitt itu och mellanfotsbenet 
uppvisar tecken på slagyta proximalt. Båda skadorna skulle kunna vara resultatet av 
märgspaltning. Samma mellanfotsben uppvisar en närmast slipad/skrapad yta dorsalt. 

Inga patologiska förändringar har anträffats. 

0

1

2

3

4

<9-12 mån 13-20 mån 20 mån >

Åldersfördelning 

<9-12 mån 13-20 mån 20 mån >

Figur 8: Ovanstående tabell visar åldersfördelningen av de 5 individer representerade i materialet från Löt 

som bedömts som häst (Equus). 
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Figur 11: Slipad/skrapad yta dorsalt på mellanfotsben (metatarsus III) 

 

Figur 9: Bilden visar en falang I (phalangs I) med spår av 
märgspaltning 

Figur 10: Bilden visar ett mellanfotsben (metatarsus III) 

med spår av märgspaltning 
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Tabell 2: Tabellen visar vikt innan analys samt NISP- 

 
 
 
 
 
  
 

8.4 Osteologisk analys – Stormyr, Ösarve, Bäl sn, Gotland (Raä 

Bäl101:1) 

Inventarienummer: SHM 23 096 
Län: Gotland 
Kommun: Gotland 
Landskap: Gotland 
Socken: Bäl 
Lokal: Stormyr, Ösarve 
Fornlämning: Raä Bäl 101:1 
Und. År: 1943 

Id Vikt innan analys Antal Fragment  

45 076:1 237,5 5 

45 076:2 202 8 

45 076:3 457 8 

45 076:4 315 8 

45 076:5 486,2 7 

45 076:6 178 10 

45 076:7 21 1 

45 076:8 4,6 1 

45 076:9 28 2 

Totalt: 1929,3 50 

Fördelning av kroppsdelar

Extremiteter Kranium Kotrad Bäckengördel Oidentifierat

Figur12: Fördelning av kroppsdelar i materialet från Stormyr. Beräkningarna är baserade på 

fragmentsantal. 
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10 305:1 
 
Kranium: 
I materialet påträffades ett så gott som komplett kranium (cranium) av häst (Equus) inklusive 
tillhörande underkäke(mandibula) fördelad på 2 fragment. Samt en del av en överkäke  
(maxilla) fusionerad med okbenet (zygomaticum) från ytterligare en individ, också den 
identifierad som häst (Equus). 
 
10 305: 2 
 
Kranium: 
I materialet påträffades 3 skapligt kompletta underkäkar (mandibula) fördelade på 6 fragment 
härrörande från 3 individer. 
 
10 305: 3  
 
Kranium: 
 
I materialet påträffades 6 fragment av överkäke (maxilla), 2 fragment av okbenet 
(zygomaticum) 1 fragment av pannbenet (frontale) samt 1 fragment av tinningbenet 
(temporale). Samtliga benelement härrör från nötdjur (Bos) och är fördelade på samma 3 
individer som ovanstående.  
 
10 306: 1 
 
Extremiteter: 
 
I materialet påträffades av nöt (Bos) 3 mellanfotsben III (metatarsus III) från den vänstra sidan 
(sin) respektive 4 från den högra sidan (dx) samt 1 mellanhandsben III (metacarpus III) 
härrörande från den högra sidan (dx). Av häst (Equus) påträffades 4 mellanhandsben III 
(metacarpus III) från den högra sidan (dx) respektive 2 mellanhandsben III (metacarpus III) 
från den vänstra sidan (sin) samt två mellanfotsben (metatarsus III) från den vänstra (sin) sidan 
respektive 3 från den högra (dx). Ytterligare ett fragment av mellanhandsben III (metacarpus 
III) kunde inte identifieras till art till följd av dess fragmenteringsgrad.  
 
10 306: 2 
 
Kranium: 
 
I materialet påträffades 1 fragment av nackbenet (occipitale) också det identifierat som häst 
(Equus) samt 2 fragment av mellankäksben (incisivum) identifierad som nöt (Bos). Även 3 
fragment av underkäke (mandibula) påträffades var av två kunde identifieras som nöt (bos). 
 
Kotrad/Bål: 
 
I materialet påträffades 9 revben (costae) som inte identifierats mellan arterna samt en ringkota 
(atlas) identifierad som nöt (Bos).  
 
Extremiteter:  
 
Vidare identifierades 2 mellanfotsben III (metatarus III) varav den ena identifierats som häst 
(Equus) och den andra som nöt (Bos) samt 6 mellanhandsben III (metacarpus III) varav 1 
identifierats som häst (Equus) och övriga som nöt (Bos). Även 1 fragment av armbågsben (ulna) 
identifierades som häst (Equus) samt 1 fragment av strålbenet (radius) till nötdjur (Bos). 
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Ytterligare 4 falangs I (phalangs I) påträffades samtliga identifierade som häst (Equus).  
 
10 306: 3 
 
Kranium: 
 
5 kraniefragment (cranium) 
 
Nöt: Ett fragment av pannbenet (frontale) samt 3 fragment av nackbenet (occipitale) påträffades 
samt 1 fragment av (incisivum). Vidare identifierades 4 fragment av okbenet (zygomaticum), 1 
fragment av underkäke (mandibula), Därtill identifierades ett fragment av näsbenet (nasale), 
samt två första molarer (dentes M1) från vardera sida av käken. 
 
Kotrad/Bål: 
 
I materialet påträffades 17 fragment av revben (costae) som inte identifierats mellan arterna. 
Dock påträffades 1 fragment av en halskota (vetrebrae cerv.), samt 1 fragment av en bröstkota 
(vertebrae thor.) som båda identifierades till nöt (Bos). 
 
Extremiteter:  
 
6 rörbensfragment (ossa longa) har på grund av fragmenteringsgrad inte gått att identifiera till 
art. Av häst (Equus) påträffades 3 mellanfotsben II (metatarsus II) från den vänstra (sin) sidan 
samt ett mellanfotsben II (metatarsus II) från den högra (dx) sidan. Även 2 fragment av 
mellanhandsben II (metacarpus II) från den vänstra (sin) sidan samt 1 från den högra (dx) 
påträffades. Vidare identifierades 4 falangs I (phalangs I) 1 falangs II (phalangs II). 3 
hand/fotrotsben (carpi/tarsi) identifierades tillhöra den högra sidan. Även 1 sesamben 
(sesamiodea) och 1 fragment av tinningbenet (temporale) från höger (dx) sida identifierades. 
Därtill påträffades även en sammanvuxen T1/T2 (fotrotsben; tarsi). Av nöt (Bos) identifierades 
6 falangs I (phalangs I), 7 falangs II (phalangs II) samt 3 falangs III (phalangs II). 4 fragment 
av mellanhands/mellanfotsben (metacarpus/metatarsus) påträffades. 4 intakta fotrotsben (tc; 
tarsi) identifierades varav 3 härär från den högra (dx) sidan och 1 från den vänstra (sin).  
 
10 306: 4 
 
Kranium:  
 
Till häst (Equus) identifierades en framtand (dens; I1 maxilla). Till nöt (Bos) identifierades två 
relativt kompletta näsben (nasale), 1 tungben (hyoideum) samt ytterligare 12 tänder (dentes) 
varav 1 bedömdes som mjölktand (dens). Även 1 fragment av mellankäkben (incisivum) 
bedömdes som nöt (Bos) samt 1 fragment av gombenet (palatinum) och 4 fragment av 
nackbenet (occipitale). Vidare påträffades 1 fragment av pannbenet (supra orbitalis), 1 fragment 
av tinningbenet (temporale), 2 fragment av okbenet (zygomaticum). 1 fragment av underkäke 
(mandibula) samtliga bedömdes som nötdjur (Bos). 
 
Kotrad/Bål: 
 
I materialet påträffades 3 fragment av skulderblad (scapula) och 1 fragment av en bröstkota 
(vertebrae. thor.). Samtliga identifierade som nöt (Bos). I övrigt anträffades också 2 svanskotor 
(coccygis) som inte kunnat identifieras närmare än att de härrör från häst (Equus) alternativt 
nötdjur (Bos). 
 
Extremiteter: 
 
Till nötdjur (Bos) identifierades följande: 13 falangs I (phalangs I), 13 falangs II (phalangs II) 
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samt 13 falangs III (phalangs III), 3 handrotsben (carpi) varav 1 från högersidan (dx) samt 2 
från vänster (sin), 1 sesamben (sesamoidea) 1 mellanhandsben från den vänstra (sin) sidan 
identifierades med säkerhet medan ytterligare 2 fragment bedömdes som 
mellanhandsben/mellanfotsben (metacarpus/metatarsus). Samt ett fotrotsben (tarsi; T2+T3) 
från högersidan (dx) och ett hälben (calcaneus) från samma sida. Vidare identifierades en 
knäskål (patella) också den från djurets högersida (dx). 
Till häst (Equus) identifierades 1 falangs I (phalangs I), 5 falangs II (phalangs II) samt 4 falangs 
III (phalangs III). Även 3 mellanfotsben IV (metatarsus IV) varav 2 vänster samt 1 höger. 7 
mellanhandsben IV (metacarpus IV) identifierades varav 3 hörde till den vänstra (sin) sidan och 
4 till den högra (dx). Vidare påträffades 5 fotrotsben (tarsi), 6 handrotsben (carpi), 12 sesamben 
(sesamiodea) samtliga bedömda som häst (Equus). Även ett överarmsben av fågel (Aves) 
påträffades i materialet.  
 
10 306: 5 
 
Kranium: 
 
Till häst (Equus) identifierades 1 framtand (dens; I3, mandibula) samt 1 kindtand (dens; PM/M, 
mandibula). I övrigt påträffades av nötdjur (Bos). 1 fragment av underkäke (mandibula), 2 
fragment av pannbenet (frontale), ett fragment av nackbenet (occipitale) samt ett fragment av 
överkäken (maxilla). Vidare identifieras även 4 fragment av tinningbenet (temporale), 1 
fragment av kilbenet (sphenoidale) samt 6 kindtänder (dentes). 
 
Kotrad/Bål: 
 
I materialet påträffades 11 revbensfragment (costae) som inte identifierats mellan arterna. 
 
Bäckengördel: 
 
2 fragment av bäckenbenet (coxae) identifierades till nötdjur (Bos). 
 
Extremiteter: 
 
Av nötdjur påträffas 1 fragment av mellanhandsben III (metacarpus III) från vänster (sin) sida, 
och 1 mellanfotsben (metatarsus III), 2 falangs I (phalangs I), 1 falangs II (phalangs II), 1 
falangs III (phalangs III), 2 handrotsben (carpi och 1 fragment av vänster (sin) överarm 
(humerus). Till häst (Equus) identifieras 2 mellanfotsben IV (metatarsus IV), 1 mellanhandsben 
IV (metacarpus IV), 2 falangs I (phalangs I), 2 falangs II (phalangs II), 5 falangs III (phalangs 
III) och 1 fotrotsben (tarsi). 
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8.4.1 Mankhöjdsberäkning 

Mankhöjdsberäkning på häst (Equus) har utförts på 
mellanfotsben III (metatarsus III) samt mellanhandsben 
III (metacapus III). Resultatet visar att de representerade 
hästarna i materialet varierat i storlek mellan 123,8–
133,3 cm.  Även mankhöjdsberäkning på nötdjur har 
utförts på mellanfotsben III (metatarsus III) samt 
mellanhandsben III (metacapus III). Resultatet visar att 
de representerade nötdjuren i materialet varierat i storlek 
mellan 101,2 cm – 113,9 cm. 

8.4.2 MNI (Minimum Number of Individuals) 

Beräkningen har baserats på antalet benelement från 
fram- respektive bakdel, sida samt tillpassning av lösa 
epifyser och fragment. Sammantaget med den 
åldersbedömning som utförts på materialet har ett minsta 
individantal om 5 individer kunnat identifieras som häst 
(Equus) samt 4 som nötdjur (Bos). 

8.4.3 Åldersbedömning 

Åldersbedömningen av individerna representerade i 
materialet har genomförts baserat på skelettmaterialets fusioneringsgrad (Silver, 1969: 285–
286). Av de fem individer som artbestämts till häst (Equus) har endast två genererat en 
tillförlitlig åldersintervall, båda bedöms vara äldre än 5 år då samtliga tänder har framträtt och 
relevanta benslag har fusionerat. 

De fyra identifierade nötdjuren varierar mer i ålder där en individ bedömts vara yngre än 
24 månader, två individer bedöms som yngre än 30 mån och en individ bedöms vara äldre än 
36 månader baserat på tandframbrott (Silver, 1969: 296). 

8.4.4 Könsbedömning 

Könsbedömning har endast varit möjligt att genomföra på en 
individ identifierad som häst (Equus) då analys av underkäken 
visar på möjliga alveoler för hingsttänder (C1) och därmed är 
individen bedömd som trolig hingst. Då det förekommer att ston 
innehar hingsttänder, om än mindre välutvecklade, kan ett 
biologiskt kön med 100% säkerhet inte fastställas enbart baserat 
på ett benslag (Distriktsveterinärerna.se, 2019). 

8.4.5 Patologi/Trauma 

Ett, till stora delar intakt, kranium (cranium) av häst (Equus) 
uppvisar tydliga tecken på trubbigt våld mot sidan av huvudet i 
nära anslutning till dödstillfället. Våldet mot huvudet behöver 
inte i sig själv ha varit den enskilt dödande orsaken, men har 
minst varit högst bidragande till individens död. 

Även två fragment av pannben (frontale) från nötdjur (Bos) 
uppvisar svagare tecken på liknande hantering, tafonomisk påverkan har dock i det här fallet 
inte kunnat uteslutas som orsak. 

Två mellanhandsben (metacarpus III) av nöt (Bos) uppvisar en markant hålighet mitt i 
ledytan proximalt. Förändringen är uppenbart avvikande då den i övrigt inte förekommer i 

Figur 13: Bilden visar de benslag som använts 
för mankhöjdsberäkning av häst (Equus). 

Figur 14: Bilden visar trauma i form av trubbigt våld 
mot sidan av individens bakhuvud. 
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materialet och kan möjligen 
härledas till ett tillstånd liknande 
det som beskrivs som subkondrala 
lesioner av Bartosiewicz (2013) 
som uppstår vid artros och 
möjligen osteochondros. Det sista 
är dock svårbedömt i arkeologiska 
material då det eventuellt sjuka 
brosket inte finns kvar att 
undersöka 
(Bartosiewicz,2013:110f). 
Förändringen kan således vara 
belastningsrelaterad men 
individuell variation eller ärftligt anlag kan inte uteseltas som orsak. Båda benelementen är 
ofusionerade distalt, vilket innebär att individen bör ha vart yngre än 2–2,5 år vid 
dödstillfället (Silver, 1969:285). 

Ett mellanhandsben IV 
(metacarpus IV) av häst (Equus) 
uppvisar ett underligt och tydligt hål 
i den proximala sidan. Förändringen 
förekommer endast på ett ben av 
flera motsvarande. Det kan 
naturligtvis röra sig om individuell 
variation trots detta. Hela individen 
behöver inte vara representerad i 
materialet och även om så är fallet ha 
variation endast på det specifika 
benslaget och inte på de 
motsvarande. Det förefaller därtill 
rimligt att det kan vara en 
belastningsrelaterad förändring orsakad av att individen belastat benet ojämnt. 

Det finns en mängd eventuella orsaker till att en häst (Equus) belastar ett ben, eller en del 
av ett ben, mer än övriga. En eventuell hälta orsakar i regel att hästen belastar de övriga benen 
mer än de skadade och framförallt motsvarande framben i det här fallet. Eftersom det är 
smärtsamt eller obehagligt att stödja på det skadade benet stöder individen på motsvarande i 
högre utsträckning. Även skador och deformationer högre upp i kroppen kan orsaka skev 
belastning så som exempelvis skador eller ömhet längskotraden. Utöver det finns naturligtvis 
den belastning som människan i utnyttjandet av hästen som rid-och dragdjur orsakar. Då 
människor ofta är snett byggda eftersom vi tenderar att använda vår dominanta sida mer än den 
andra beroende på om vi är höger eller vänsterhänta exempelvis. Hur och i vilken utsträckning 
ryttaren inverkar på hästen är förvånansvärt lite studerat. Så kallad ryttarasymmetri kan antas 
vara vanligt och det är inte ovanligt att veterinärer och equiterapeuter talar olm ett samband 
mellan ryttarens asymmetri och hästens asymmetri. Men vad det faktiskt är och hur det ska 
mätas är svårare att definiera.  Ryttarens erfarenhet måste också beaktas i sammanhanget. En 
erfaren ryttare placerar sig och rör sig annorlunda på hästryggen än en oerfaren ryttare vilket 
exempelvis skulle kunna innebära att en erfaren ryttare kan vara kraftigt asymmetrisk i sin 
kropp, men ändå ha en jämnare inverkan på hästen till följd av ökad kunskap och 
kroppsmedvetenhet. Medan en oerfaren ryttare på samma sätt kan inverka negativt på hästen 
och orsaka en asymmetri trots att ryttaren inte själv besitter någon sådan (Leo, 2016). 

En ojämn belastning av skelettet utöver själva ryggraden, som exempelvis 
mellanhandsbenen (metacarpus) i det här fallet kan orsaka skeletal förändring. Det är också 
möjligt att samtliga eventuella orsaker beskrivna ovan m.fl. kan få den naturliga följden att 
individen sliter en eller flera hovar snett vilket bör orsaka en högre belastning på ett specifikt 
mellanhandsben, i det här fallet vänster mellanhandsben IV (metacarpus IV). 
 

Figur 15: Bilden visar ovanstående beskrivna hålighet i ledytan proximalt 
på nötdjur (bos). 

Figur 16: Bilden visar ovan beskriven förändring på mellanhandsben IV 
(metacarpus IV) av häst (Equus). 
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Tabell 3: Tabellen visar vikt innan analys samt NISP 
Id Vikt innan analys Antal Fragment  

10 305:1 2513g 7 

10 305:2 1938g 9 

10 305:3 2513g 9 

10 306:1 2683g 19 

10 306:2 1535g 30 

10 306:3 1188g 103 

10 306:4 1981g 271 

10 306:5 1629g 69 

   

Totalt: 15 980g 508 

8.5  Osteologisk analys – Norderhamn, Eksta sn, Stora Karlsö; Gotland 

(Raä Eksta 218:1) 

Inventarienummer: SHM 19 854 
Län: Gotland 
Kommun: Gotland 
Landskap: Gotland 
Socken: Eksta 
Lokal: Norderhamn, Stora Karlsö 
Fornlämning: Raä Eksta 218:1 
Und. År: 1932 

12 765:12 
 

Innehåller en falang III (phalangs III). 
 

Fördelning av kroppsdelar

Kranium Skuldergördel Extremiteter

Figur 17: Fördelning av kroppsdelar i materialet från Norderhamn. Beräkningarna är baserade på 

fragmentsantal. 
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12 765:14 
 
Innehåller två kindtänder (dentes) M1 alt. M2. Båda härstammande från överkäken (maxilla). 
 
12 765:30 
 
Innehåller en kindtand (dentes) bedömd som PM 2, även den från överkäkens (maxilla) vänstra 
(sin) sida. 
 
12 767:8 
Innehöll en falang I (phalangs I) samt två fragment av skulderblad (scapula) varav det ena 
bedömts härröra från den högra (dx) sidan och det andra från den vänstra (sin). 
 
12 767:30 
Innehöll en falang III (phalangs III) 
 
12 767:38 
Innehöll en knäskål (patella) från den högra (dx) sidan, ett fragment av lårben (femur) samt en 
framtand (incisiv). 
 
12 767:44 
Innehöll ett fragment av vänster (sin) armbågsben (ulna). 
 
12 766:12 
Innehöll ett handrotsben (Ca) 
. 
12 766:14 
Innehöll ett fragment av underkäke (mandibula) samt ett hälben (calcaneus) från djurets vänstra 
(sin) sida. 
 
12 766:28 
Innehöll en större del av vänster (sin) skulderblad (scapula). 
 
12 766:33 
Innehöll ett, till stora delar, intakt lårben (femur) från den högra (dx) sidan. 
 
12 766:44 
Innehöll en falang II (phalangs II). Detta benelement har sedermera använts vid provtagning 
för datering med C14. 

8.5.1 Mankhöjdsberäkning 

Mankhöjdsberäkning har genomförts på det närmast intakta lårben (femur) som anträffades i 
materialet och gav en mankhöjd på ca 126 ,7 cm. Resultatet bör ses som en indikation på 
mankhöjd snarare än ett exakt mått, särskilt då den distala änden av benet saknas, vilket 
naturligtvis ger ett mindre exakt mått än ett komplett benelement. Ett rimligt antagande är dock 
att det vid avvikelse i så fall rör sig om en för låg mankhöjd, snarare än för hög.  

8.5.2 MNI (Minimum Number of Individuals) 

Beräkningen har baserats på antalet benelement från fram- respektive bakdel, sida samt 
tillpassning av lösa epifyser och fragment. Sammantaget har ett minsta individantal om 2 
individer kunnat identifieras som häst (Equus).  
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8.5.3 Åldersbedömning 

Åldersbedömningen av individerna representerade i materialet har genomförts baserat på 
skelettmaterialets fusioneringsgrad (Silver, 1969: 285–286), samt generell ålder för 
tandframbrott (Silver, 1969: 291 & 296). De tänder som förekommer i materialet är dock få och 
råkar huvudsakligen bestå av de kindtänder som innehar störst variation vad gäller i vilken ålder 
de i regel framkommer. Detta medför ett relativt långt åldersspann på 7 månader – 2,5 år. Det 
enda benelement som påträffats ofusionerat är ett fragment av armbågsben (ulna), vilket tendrar 
att fusioner omkring 3,5 års ålder (Silver, 1969: 285). 

8.5.4 Könsbedömning 

Någon könsbedömning av någon av individerna representerade i materialet har inte kunnat 
genomföras. 

8.5.5 Patologi/Trauma. 

Vad gäller trauma uppvisar lårbenet (femur) i 
materialet underlig fragmentering som och tar 
med sig en uppstått till följd av hantering strax 
efter döden. Det är sannolikt en avsiktlig 
fragmentering, men något tydligt syfte kan 
inte uppfattas via skadan. Tydligt är dock att 
slagytan kommer uppifrån och följer mediala 
sida för att slutligen brytas loss distalt. 

En falang I (phalangs I) uppvisar tydligt 
snittspår plantart. Ett tydligt snitt som tycks 
orsakad av ett mindre och finare eggverktyg 
med mer skärande effekt än krossande eller 
huggande. Det är också uteslutet att skadan 
orakats av exempelvis ett rep eller likande 
som individen kan ha fastnat eller bundits med. 
Inledningsvis förs tankarna till snittspår som 
kan uppkomma på skelettet när ett djur flås. 
Men vid närmre analys förefaller det inte vara 
möjligt i detta fall. När ett djur flås dras huden 
från kroppen och kniven används med 
försiktighet längs med den avdragande 
riktningen om huden vid något parti inte 
släpper med dragande kraft. Allt för att håla 
skinnet så intakt som möjligt. Snittets riktning 
stämmer helt enkelt inte överens med ett 
sådant scenario. Om det snitt som påträffats på 
benelementet orsakats medan individen ännu 
levde bör den ha orsakat stor smärta och 
omöjliggjort för individen att stödja på det 
skadande benet. Snittet bör ha tagit av ytliga 
djupaböjsenan samt djupaböjsenan. Detta bör 
dock inte ha hindrat individen från att springa, även om den då gör så på tre av fyra ben. Senor 
som vid mildare skador som senbristningar och uttänjningsskador idag är svårläkta. En skadad 
sena blir aldrig helt återställd när det kommer till hållfasthet och risken för återfall är stor. Olika 
studier visar på olika resultat, men ett riktvärde är att cirka 55 procent av hästarna med skada 
på djupa böjsenan återgår till sin tidigare nivå av arbete (Hippson, 2019). Om individen orsakat 
sig skadan till följd av en olycka är således chanserna för tillfrisknande icke-befintliga. Snittet 
är placerat precis under hästens kota och är tydligt riktat snett uppåt vilket antyder att något 

Figur 18: Bilden visar trauma strax efter döden mot lårben (femur) 
av häst (Equus) ur materialet från Norderhamn.  

Figur 19: Bilden visar snittspår på falang I (phalangs I) plantart. 
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motsvarade en kniv kan ha anlagts vid insidan av individens ben och i en svepande rörelse lagt 
ett snitt samtidigt som angriparen avlägsnar sig. Ett sådant scenario är inte omöjligt, men att 
skära en häst (Equus)  på detta sätt utan att den är sövd, död eller i alla fall bunden så till den 
grad att den omöjligt kan använda sina ben för att sparka, hoppa, spring eller sina tänder för att 
bita är mer eller mindre med fara för eget liv. En häst (Equus) accepterar inte att bli skuren om 
den inte är fullständigt slutkörd, på gränsen till död eller på annat sätt fullkomligt oskadliggjord 
oavsett hur bekant den är med förövaren. Med det sagt så visar så väl arkeologiska material som 
litterära källor kring hästoffer att det i många fall är scenarier skapade av människor med livet 
som insats. Det finns inget direkt uttalat säkerhetstänk kring dessa tillställningar och att även 
människor skadades eller fick sätta livet till känns inte som ett helt orimligt inslag. Att det är 
svårt att skada en häst (Equus) på ett visst sätt utan att själv utsätta sig för stora risker ska 
därmed inte antas resultera i att människor i sammanhanget avskräckts från att göra det. 
Resultatet av skadan förutsatt att den enbart orsakats på ett av individens ben är sedermera en 
häst (Equus) som med visst besvär kan stå, förflytta sig, relativt snabbt men med begränsad 
förmåga att fly och försvara sig. Det har naturligtvis också varit en mycket smärtsam historia. 

En framtand (incisiv) är eldpåverkad. 
Ett fragment av skulderblad (scapula) antyder ev. märgspaltning. 
Inga patologiska förändringar har påträffats i materialet
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8.6 Benlistor 

8.6.1 Löt sn, Öland (Raä Löt 159) 

Id Art Ben Sida Del Fus. Patologi/Trauma 

45 076:1 Bos Mt sin 1–6 Fus. Tafonomisk/skada i torrt tillstånd. Distalt/Dorsalt (5-6) 

45 076:1 Bos Ph I sin 1–6 Fus.   

45 076:1 Bos Ph II dx 1–6 Fus.   

45 076:1 Bos Ph III sin 1–6 Fus.   

45 076:1 Bos Ph III dx 1–6 Fus.   

45 076:2 Equus Mt dx 1–5 Ofus. dist.   

45 076:2 Equus Mt dx? 6     

45 076:2 Equus Mt II sin 1–4     

45 076:2 Equus Mt II sin 5 Frag.   

45 076:2 Equus Mt IV Dx 1–4     

45 076:2 Equus Ph II  Dx 1–5 c prox. Tafonomisk/skada i torrt tillstånd. Distal del saknas.  

45 076:2 Equus Ph III dx? Frag.     

45 076:2 Equus Ph I sin 1–6 c prox. Tafonomisk/skada i torrt tillstånd. Prox.  

45 076:2 Equus Ph II  sin 1–6 c prox.   

45 076:3 Equus Ca Dx Hel     

45 076:3 Equus Mt  Dx 1–6 Fus.   

45 076:3 Equus Mt II sin 1–4     

45 076:3 Equus Mt II sin 5–6     

45 076:3 Equus Mt IV Dx 1–6     

45 076:3 Equus Mc  sin 1–6 Fus.   

45 076:3 Equus Ph I Dx Halv   Antydan till slayta prox. Ev. märgspaltning 

45 076:3 Equus Ph III   1–6 Fus.   
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45 076:4 Equus C3 sin Hel     

45 076:4 Equus Mc  Dx 1–6 Fus.   

45 076:4 Equus Ph I dx 1–6 Fus.   

45 076:4 Equus Ph II dx 1–6 Fus.   

45 076:4 Equus Mt dx 1–5 Dist.ofus.    

45 076:4 Equus Mt sin 6 Dist.epifys   

45 076:4 Equus Ph I dx 1 Prox.epifys   

45 076:4 Equus Mt II sin 1–4     

45 076:5 Equus Mt dx 1–5 Ofus. dist.   

45 076:5 Equus Mt dx 5 Dist.epifys   

45 076:5 Equus Mt sin 1–6 Fus. Antydan till slayta prox. Ev. märgspaltning 

45 076:5 Equus Mc  sin 1–5 Ofus. dist.   

45 076:5 Equus Mt sin 2–5 Ofus. dist. Brottyta tyder på torrt tillstånd.  Slipat på framsidan? Hör till mt prox i påse 6 

45 076:5 Equus Mc  sin 1–6 Fus.   

45 076:6 Equus Tc sin Hel     

45 076:6 Equus Mc II dx 1–5 Ofus.   

45 076:6 Equus Mc IV  sin 1–4     

45 076:6 Equus Mt sin 1–2     

45 076:6 Equus Mt   6 Dist.epifys   

45 076:6 Equus Ph I sin       

45 076:6 Equus Ph III sin?       

45 076:6 Equus Ph I dx 1 Prox.epifys   

45 076:6 Equus Ph I dx 2–6     

45 076:6 Equus Ph III dx?       

45 076:7 Equus Mc   Frag.     

45 076:8 Equus  Coccygis   Hel     

45 076:9 Equus Astragalus sin Frag.     
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8.6.2 Stormyr, Ösarve, Bäl sn, Gotland (Raä Bäl101:1) 

Påse Låda Id Art Ind. Ben Sida Del Fus. Patologi/Trauma Övrigt 

10 305:1 305 23 096 Equus 1:1 Cranium    1–5 Fus. Trubbigt våld snett från sidan   

10 305:1 305 23 096 Equus 1:1 Mandibula dx 1–5 Fus.     

10 305:1 305 23 096 Equus 1:1 Mandibula sin  1–6 Fus.     

10 305:1 305 23 096 Equus 1:2 Maxilla dx 1–5 c     

10 305:1 305 23 096 Equus 1:2 Zygomaticum   1–5 c   Sammanväxt med närmast ovanstående  

10 305:1 305 23 096 oid.   oid. oid. Frag. oid.      

10 305:1 305 23 096 oid.   oid. oid. Frag. oid.      

                      

                      

10 305:3 305 23 096 Bos 2:1 Frontale   1–5 c   
Större delen av benslaget intakt, pannan 
ner mot ögonhålan, horn saknas.  

10 305:3 305 23 096 Bos 2:1 Maxilla dx 1–5 oid.     

10 305:3 305 23 096 Bos 2:1 Maxilla  sin  1–6 c     

10 305:3 305 23 096 Bos 2:1 Zygomaticum sin  1–6 c   Sammanväxt med närmast ovanstående 

10 305:2 305 23 096 Bos 2:1 Mandibula dx 1–4       

10 305:2 305 23 096 Bos 2:1 Mandibula sin  1–4       

10 305:3 305 23 096 Bos 2:2 Frontale  sin  1–2 c 
Ev våld mot huvud, men trolig 
tafonomisk påverkan. Med horn 

10 305:3 305 23 096 Bos 2:2 Temporale sin  1–6 c   Sammanväxt med närmast ovanstående 

10 305:3 305 23 096 Bos 2:2 Maxilla sin  1–6 oid.     

10 305:3 305 23 096 Bos 2:2 Maxilla dx 1–6 c     

10 305:3 305 23 096 Bos 2:2 Zygomaticum dx 1–6 c   Sammanväxt med närmast ovanstående 

10 305:2 305 23 096 Bos 2:2 Mandibula dx 1–6       

10 305:2 305 23 096 Bos 2:2 Mandibula sin  1–5       

10 305:3 305 23 096 Bos 2:3 Maxilla sin  1–3 o     

10 305:3 305 23 096 Bos 2:3 Maxilla dx 1–4 o     
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10 305:2 305 23 096 Bos 2:3 Mandibula dx 1–6     
Består av 2 frag. Proc. Coronideus 
avbruten. 

10 305:2 305 23 096 Bos 2:3 Mandibula sin  1–6       

10 305:3 305 23 096 oid. oid. oid. oid. Frag.       

                      

                      

10 306:2 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:2 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:2 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:2 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:2 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:2 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:2 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:2 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:2 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:2 306 23 096 Equus 1:1 Mt III sin 1–6 Fus.     

10 306:2 306 23 096 Equus 1:1 Mc III sin 1–6 Fus.     

10 306:2 306 23 096 Bos 1:2 Mc III dx 1–5 o     

10 306:2 306 23 096 Bos 1:3 Mc III dx 1–5 o     

10 306:2 306 23 096 Bos 1:4 Mc III dx 1–6 Fus.     

10 306:2 306 23 096 Bos 1:4 Mc III sin 1–6 Fus.     

10 306:2 306 23 096 Bos   Mt III sin 1–5 o     

10 306:2 306 23 096 Bos   Mc III sin 2–5 o     

10 306:2 306 23 096 Equus   Ulna sin 2–5 o     

10 306:2 306 23 096 Bos   Mandibula dx 1–2       

10 306:2 306 23 096 Bos   Mandibula sin 1–2       

10 306:2 306 23 096     Mandibula dx 1–2       

10 306:2 306 23 096 Equus   Ph1 sin         

10 306:2 306 23 096 Equus   Ph1 sin         
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10 306:2 306 23 096 Equus   Ph1 sin         

10 306:2 306 23 096 Equus   Ph1 sin         

10 306:2 306 23 096 Bos   Atlas   1–6       

10 306:2 306 23 096 Equus 1:1:305 Occpitale           

10 306:2 306 23 096 Bos   Radius sin 2–5       

10 306:2 306 23 096 Bos   Incisivum dx         

10 306:2 306 23 096 Bos   Incisivum sin         

                      

                      

10 306:1 306 23 096 Bos 2:1 Mt III sin         

10 306:1 306 23 096 Bos 2:1 Mt III dx         

10 306:1 306 23 096 Bos 2:2 Mt III sin         

10 306:1 306 23 096 Bos 2:2 Mt III dx         

10 306:1 306 23 096 Bos 2:3 Mt III sin         

10 306:1 306 23 096 Bos 2:3 Mt III dx         

10 306:1 306 23 096 Bos 2:4 Mt III dx         

10 306:1 306 23 096 Bos   Mc III dx         

10 306:1 306 23 096 Equus 2:5 Mc III dx         

10 306:1 306 23 096 Equus 2:5 Mc III sin         

10 306:1 306 23 096 Equus 2:6 Mc III dx         

10 306:1 306 23 096 Equus 2:6 Mc III sin         

10 306:1 306 23 096 Equus 2:7 Mc III dx         

10 306:1 306 23 096 Equus 2:8 Mc III dx         

10 306:1 306 23 096 Equus   Mt III sin         

10 306:1 306 23 096 Equus   Mt III dx         

10 306:1 306 23 096 Equus   Mt III dx         

10 306:1 306 23 096 Equus   Mt III sin         

10 306:1 306 23 096 Equus   Mt III dx         
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10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 oid.   Costae           

10 306:3 306 23 096 Equus   Mt II sin 1–3       

10 306:3 306 23 096 Equus   Mt II sin 1–3       

10 306:3 306 23 096 Equus   Mt II sin 1–3       

10 306:3 306 23 096 Equus   Mt II dx 1–3       

10 306:3 306 23 096 Equus   Mc II dx 1–5       

10 306:3 306 23 096 Equus   Mc II sin 1–4       

10 306:3 306 23 096 Equus   Mc II sin 1–5       

10 306:3 306 23 096 Equus   Ph I sin 1–6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Equus   Ph I dx 1–6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Equus   Ph I dx 1–6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Equus   Ph I dx 1–6 Fus.     
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10 306:3 306 23 096 Equus   Ph II dx 1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph I   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph I   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph I   2-5 o     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph I   2-5 o     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph I   2-5 o     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph I   2-5 o     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph I   1 o     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph II   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph II   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph II   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph II   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph II   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph II   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph III   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph III   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Ph III   1-6 Fus.     

10 306:3 306 23 096 Bos   Mc/Mt    6 o   dist. epifys 

10 306:3 306 23 096 Bos   Mc/Mt    6 o   dist. epifys 

10 306:3 306 23 096 Bos   Mc/Mt    Frag.     dist. epifys 

10 306:3 306 23 096 Bos   Mc/Mt    Frag.     dist. epifys 

10 306:3 306 23 096 Bos   Tc dx Hel       

10 306:3 306 23 096 Bos   Tc dx Hel       

10 306:3 306 23 096 Bos   Tc dx Hel       

10 306:3 306 23 096 Bos   Tc sin Hel       

10 306:3 306 23 096 Equus   C3 dx Hel       

10 306:3 306 23 096 Equus   Tc dx Hel       

10 306:3 306 23 096 Equus   C4 dx Hel       

10 306:3 306 23 096 Equus   Sesam           
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10 306:3 306 23 096 Bos   Frontale (horn)           

10 306:3 306 23 096 Bos   Occiptale   Frag.       

10 306:3 306 23 096 Bos   Occipitale   Frag.       

10 306:3 306 23 096 Bos   Occipitale           

10 306:3 306 23 096 Bos   Incisivum dx         

10 306:3 306 23 096 Bos   Maxilla (palatinum)   Frag.       

10 306:3 306 23 096 Bos   Zygomaticum dx Frag.       

10 306:3 306 23 096 Bos   Zygomaticum dx 1–5       

10 306:3 306 23 096 Bos   Zygomaticum dx 1–5       

10 306:3 306 23 096 Bos   Zygomaticum sin 1–5       

10 306:3 306 23 096 Bos   Mandibula sin Frag.     Proc. Coronideus 

10 306:3 306 23 096 Bos   Vertebrae cerv.   1–5       

10 306:3 306 23 096 Bos   Vertebrae thor.   Halv       

10 306:3 306 23 096 Bos   Nasale   2–5       

10 306:3 306 23 096 Equus    Temporale dx         

10 306:3 306 23 096 Bos   M1 dx         

10 306:3 306 23 096 Bos   M1 sin         

10 306:3 306 23 096 Equus   T1/T2 sammavuxen   Hel Fus.     

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Kraniefrag. oid. Frag.       

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Kraniefrag. oid. Frag.       

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Kraniefrag. oid. Frag.       

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Kraniefrag. oid. Frag.       

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Kraniefrag. oid. Frag.       

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Rörbensfrag. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Rörbensfrag. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Rörbensfrag. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Rörbensfrag. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Rörbensfrag. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. Rörbensfrag. oid.         
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10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

10 306:3 306 23 096 oid. oid. oid. oid.         

                      

                      

10 306:5 306 23 096 Bos   Mandibula sin 1     M3 kvar i käken  

10 306:5 306 23 096 Bos   Frontale sin 1-3 ? Trubbigt våld Del av hornet kvar.  

10 306:5 306 23 096 Bos   Frontale dx 3-5     
Tydligt fragment av ovanstående. 
Motsvarande horn. 

10 306:5 306 23 096 Bos   Occipitale   1-5       

10 306:5 306 23 096 Bos   Incisivum/maxilla sin 1-3 c     

10 306:5 306 23 096 Equus   I3 Mandibula dx Hel     Sitter kvar i bit av käkbenet. 

10 306:5 306 23 096 Equus   Pm/M (mandibula) dx Hel       

10 306:5 306 23 096 Bos   Temporale dx 1-6       

10 306:5 306 23 096 Bos   Temporale sin 1-6       
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10 306:5 306 23 096 Bos   Mc sin 1–5 o 
Hål i prox ledyta, även 
tidigare ett i tidigare påse.   

10 306:5 306 23 096 Bos   Temporale sin 1–5       

10 306:5 306 23 096 Bos   Temporale dx 1–5       

10 306:5 306 23 096 Bos   Spenoidale           

10 306:5 306 23 096 Bos   Ph I   2–6 o     

10 306:5 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:5 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:5 306 23 096 Bos   Ph III   Hel       

10 306:5 306 23 096 Bos   Pm 2 (maxilla) sin Hel       

10 306:5 306 23 096 Bos   M1 (maxilla) sin Hel       

10 306:5 306 23 096 Bos   Pm 1 (maxilla) dx Hel       

10 306:5 306 23 096 Bos   M1 &M2 dx Hel   Ännu fast i del av käkbenet   

10 306:5 306 23 096 Bos   Mt III   Frag. o     

10 306:5 306 23 096 Bos   Ct dx Hel       

10 306:5 306 23 096 Bos   Ct sin Hel   Tafonomiskt påverkad.    

10 306:5 306 23 096 Equus   Mt IV sin 1–3       

10 306:5 306 23 096 Equus   Mt IV sin 1–4       

10 306:5 306 23 096 Equus   Mc IV sin 1–2   Hål sida prox.    

10 306:5 306 23 096 Equus   Ph I   Hel Fus.     

10 306:5 306 23 096 Equus   Ph I   Hel Fus.     

10 306:5 306 23 096 Equus   Ph II   Hel Fus.     

10 306:5 306 23 096 Equus   Ph II   Hel Fus.     

10 306:5 306 23 096 Equus   Ph III   Hel Fus.     

10 306:5 306 23 096 Equus   Ph III   Hel Fus.     

10 306:5 306 23 096 Equus   Ph III   Hel Fus.     

10 306:5 306 23 096 Equus   Ph III   Hel Fus.     

10 306:5 306 23 096 Equus   Ph III   Hel Fus. Markering i ledyta   

10 306:5 306 23 096 Bos   Coxae dx Frag. Fus. Fragment ink. acetabelum Fragment ink. acetabelum 
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10 306:5 306 23 096 Bos   Coxae dx Frag. o Fragment ink. ilii Fragment ink. ilii 

10 306:5 306 23 096 Bos   Humerus sin Frag.       

10 306:5 306 23 096 Equus   Tc sin Frag.       

10 306:5 306 23 096 Bos   P1 (mandibula) dx Hel       

10 306:5 306 23 096 Bos   Pm/M   Hel       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.   Brosk   

10 306:5 306 23 096 oid.   Costae   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       
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10 306:5 306 23 096 oid.   oid.   Frag.       

                      

                      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph I   2–6 o     

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph II   1–6 Fus.  Ung yta.    
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10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ph III   1–6     Samtliga mycket varierande i storlek.  

10 306:4 306 23 096 Bos   Ct dx Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ct sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Ct sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Mc sin 1–2       

10 306:4 306 23 096 Bos   Mc/Mt    6 o     

10 306:4 306 23 096 Bos   Mc/Mt    6 o     

10 306:4 306 23 096 Bos   Nasale   1–5       

10 306:4 306 23 096 Bos   Nasale   1–5       

10 306:4 306 23 096 oid.   Coccygis   Hel       

10 306:4 306 23 096 oid.   Coccygis   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Ph I    1–6 Fus.      

10 306:4 306 23 096 Equus   Ph II   1–6       

10 306:4 306 23 096 Equus   Ph II   1–6       

10 306:4 306 23 096 Equus   Ph II   1–6     en av ph II utvalt för c 14 

10 306:4 306 23 096 Equus   Ph II   1–6       

10 306:4 306 23 096 Equus   Ph II   1–6   Varierande storlek   
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10 306:4 306 23 096 Equus   Ph III   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Ph III   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Ph III   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Ph III   Hel   Varierande storlek   

10 306:4 306 23 096 Equus   Mc IV dx 1–3       

10 306:4 306 23 096 Equus   Mc IV dx 1–3       

10 306:4 306 23 096 Equus   Mc IV dx 1–4       

10 306:4 306 23 096 Equus   Mc IV dx 1–5       

10 306:4 306 23 096 Equus   Mc IV sin 1–3       

10 306:4 306 23 096 Equus   Mc IV sin 1–3       

10 306:4 306 23 096 Equus   Mc IV sin 1–6       

10 306:4 306 23 096 Equus   Mt IV sin 1–6       

10 306:4 306 23 096 Equus   Mt IV sin 1–4       

10 306:4 306 23 096 Equus   Mt IV dx 1–4       

10 306:4 306 23 096 Equus   Tc sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   C3 sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   C3 dx Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   T3 dx Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   I1 (maxilla) sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       
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10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   T4 dx Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   T4 dx Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   T4 sin Halv       

10 306:4 306 23 096 Equus   Cu sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   C2 sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   Cr sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   T2+T3 dx Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Calcaneus dx Hel  o     

10 306:4 306 23 096 Bos   Patella dx Hel     Mycket liten 

10 306:4 306 23 096 Bos   Occipitale   Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Incisivum dx 1–2       

10 306:4 306 23 096 Bos   Palatinum sin       Palatinum Majus 

10 306:4 306 23 096 Bos   Occipitale sin       condylus occipitale 

10 306:4 306 23 096 Bos   Occipitale sin       processus paracodylaris 

10 306:4 306 23 096 Bos   Occipitale dx       
processus paracodylaris, påfallande olik 
den förra- 

10 306:4 306 23 096 Bos   Frontale dx       supra orbitalis 

10 306:4 306 23 096 Bos   Temporale dx         

10 306:4 306 23 096 Bos   Zygomaticum sin         

10 306:4 306 23 096 Bos   Scapula dx 2–3       

10 306:4 306 23 096 Bos   Scapula dx 3–4       

10 306:4 306 23 096 Bos   Temporale sin       Tuberculuum articulare 

10 306:4 306 23 096 Bos   Occipitale dx       processus paracondylaris, ung 

10 306:4 306 23 096 Bos   Mandibula dx         

10 306:4 306 23 096 Equus   Sesamiodea   Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Temporale sin       pros. Zygomaticus 

10 306:4 306 23 096 Bos   Vertebrae thor.         utan spina 

10 306:4 306 23 096 Bos   Hyoideum   2–5       
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10 306:4 306 23 096 Aves   Humerus dx 1–5       

10 306:4 306 23 096 Bos   Dentaes   Frag.       

10 306:4 306 23 096 Bos   Dentaes   Frag.       

10 306:4 306 23 096 Bos   m3 (mandibula) dx Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   P1 (mandibula) sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   I3 (mandibula) sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Pm   Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Pm   Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Pm   Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   P1 (maxilla) sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   P1 (maxilla) dx Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   P2 (maxilla) sin Hel       

10 306:4 306 23 096 Bos   Pm/M   Hel       

10 306:4 306 23 096 Equus   C4 sin Hel       

 

8.6.3 Norderhamn, Eksta sn, Stora Karlsö; Gotland (Raä Eksta 218:1) 

Art Ben Sida Del Fus. Patologi/Trauma Övrigt Vikt påse Vikt frag. 

Equus Ph III   Hel       102g 25,5g 

Equus M1/M2 (maxilla) sin Hel       73g 43g 

Equus M1/M2(maxilla) sin Frag.          15,5g 

Equus Pm2(maxilla)           238g 34,5g 

Equus Ph I   Hel C Tidligt snittspår    326g 39g 

Equus Scapula dx Frag.     cavitas glenoidale   23g 

Equus Scapula sin Frag.     
tuberculum supra 
glenoidale   14,5g 

Equus Ph III   Hel       258g 27,5g 

Equus Patella  dx Hel       495g 25,5g  



 

 
83 

Equus Femur   Frag.     Distal. Condyl   20,5g 

Equus Incisiv   Frag.   Bränd     2g 

Equus Ulna sin 1-2 O   
Bearbetat (även 
andra arter) 69g 45,5g 

Equus Ca   Hel       42g 9g 

Equus Mandibula   2       183g 57g 

Equus Calcaneus sin Hel      Kort och stabbig   34g 

Equus Scapula sin     Möjlig spaltning   373g 69,5g 

Equus Femur dx 1-5   Post mortem Se fragmentering  325g 315g 

Equus Ph II   Hel     utvalt för c14 90g 29g 

              Totalt:2868g Totalt: 829,5g 

 


