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Abstract 

I människans tjänst? En studie om relationen mellan människa och djuroffer i gravar från 

yngre järnåldern.  

In the service of man? A study of the relationship between humans and animal sacrifices 

in graves from late Iron Age.  

By examine cremated remains from graves dated to late Iron Age I wanted to find out what 

sorts of animals were placed in the graves. But also to see if the animal sacrifices had any 

connection to the Old Norse religion. The osteological material that were analysed were from 

both cremated humans and animals and had been dated to Viking Age. The material is from 

burial ground 59 at Laxare, Boge parish on Gotland. In addition to the human remains, the 

material contains bones from horse, cattle, sheep/goat, pig, dog, cat, bear, birds and fish. The 

combination between the species seems to be common all over Scandinavia during the late 

Iron Age. Except from analysing the material from Laxare I also studied litterature written by 

other scientist on the subject of animals in Old Norse religion. This was made to understand 

as much as possible about the religion and how people looked upon animals before 

Christianity.  

It seemed that animals were very important in religion during the Viking Age in this area on 

Gotland. Some of the species that were sacrifices in the graves had big importance in peoples 

daily life but also in myths. The world needed humans, animals and gods to survive and 

everything were depending on the harmony between them. The horse was clearly a religious 

animal, and it shows both in the archaeological material and in the written stories from this 

time. Even cattle, goat and pig are other animals that describe to be important for the religion. 

The dog seems to be important in the archaeological material but is not mentioned very much 

in the written myths.  

It is rather clear that the animal sacrificed in graves from the late Iron Age in Sweden is not 

only for food in the afterlife but also has a very important meaning for the religion and 

peoples understanding about Cosmos.  

Keywords: Old Norse religion, remains, religion.  

Jennie Karlsson, Deparment of Archaeology and Osteology, Gotland University, 

Cramérgatan 3, 621 57 Visby, Sweden.  
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1. Inledning 

Inför den forskningsförberedande kursen (D-kurs) i Osteologi var författaren osäker på 

vilket sorts material hon ville arbeta med och fördjupa mina kunskaper i, eftersom det 

finns så mycket intressanta material. Författaren kunde inte fortsätta med den forskning 

som hon påbörjade i kandidatuppsatsen 2007 (Är vi lika dem? En kraniestudie av 

hominider ur ett evolutionistiskt perspektiv) då författaren ville arbeta mer praktiskt den 

här gången. Författaren har alltid varit intresserad av människors förhållande till 

gudavärlden och hur detta återspeglas i ceremonier, därför krävdes det inte stor fundering 

innan författaren beslutade sig för att analysera brandgravars material. Det mest logiska 

var således att analysera ett material av gravar som bestod både av människor och djur 

som offrats i samband med begravningsritualen. Djuroffer har förekommit med 

regelbundna mellanrum under hela forntiden, men författaren valde att fokusera mig på 

järnåldern då traditionen med djur i människans gravar nådde sin topp. Under största 

delen av järnåldern brände man sina döda på bål, vilket ledde till att skelettmaterialet är 

hårt kremerat. Detta skapar svårigheter vid analys, eftersom skelettdelarna är otroligt 

fragmenterade, men även för att hon under mina osteologiska studier analyserat väldigt 

lite kremerat material. 

 Fotografierna i uppsatsen är tagna av författaren.  

1.1 Syfte 

Syftet med den här D-uppsatsen var att göra en osteologisk analys av gravar ifrån Laxare, 

Boge socken på Gotland för att praktiskt se vilka djurarter som förekommer i gravar ifrån 

yngre järnåldern. Men även för att se ifall det finns något samband mellan djuroffer och 

religionen, ifall det var av religiös betydelse att offra dessa i människornas gravar. Utöver 

den osteologiska analysen har teoretiska studier inom ämnet utförts, för att kunna svara på 

de frågeställningar som författaren ville besvara.    

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka djurarter har identifierats i gravarna ifrån Laxare, Boge socken på 

Gotland? Vilka djur påträffas generellt i gravar i Sverige ifrån yngre 

järnålder? 

 Var djuren intakta eller hade de blivit styckade innan ceremonin? 

 Vilka människor fick med sig djur i graven? Finns det någon skillnad 

mellan mans- respektive kvinnogravar? Är någon djurart högre 

statussymbol än de övriga? 

 Kan djuroffren ha haft någon religiös betydelse? 

 

1.3 Avgränsning 

Författaren har valt att fokusera på gravar med djuroffer från järnålderns yngre perioder.  

Det är svårt att säkerställa exakt period utan säker datering för de olika gravarna. Att bara 
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yngre järnåldern kommer beröras beror på att materialet och tidigare forskning skulle bli 

alldeles för stort om hon även valde andra kronologiska perioder.  

Författaren har begränsat den praktiska studien till ett kremerat brandgravsmaterial ifrån 

Laxare, Boge socken på Gotland, fornlämning 59, då det annars skulle ha tagit alldeles för 

lång tid att analysera flera gravfält eller ett större material. 

1.4 Material 

Det material som analyserats består av åtta brandgravar ifrån Laxare, Boge socken på 

Gotland, fornlämning 59, DNR 0920-2006. Materialet består av både brända och obrända 

skelettdelar från både människa och djur. Platsen är daterad till yngre järnåldern, närmare 

bestämt vikingatid. Den arkeologiska undersökningen av Laxare började i mars 1949 av 

Greta Arwidsson (Arwidsson 1955) och avslutades sex år senare, sommaren 1956 av Erik 

Nylén (Nylén 1958). Riksantikvarieämbetets nummer på det analyserade gravfältet är 

RAÄ 59:1 och fornlämningen är beläget på återplanterad skogsmark (Widerström & Holm 

2006:4).  

 

Bild 1. Karta över Gotland. http://www.levlivetblogg.se/wp-content/uploads/2007/07/gotland.gif. Modifierad av 

författaren 30/3-09 

  

http://www.levlivetblogg.se/wp-content/uploads/2007/07/gotland.gif.%20Modifierad%20av%20författaren%2030/3-09
http://www.levlivetblogg.se/wp-content/uploads/2007/07/gotland.gif.%20Modifierad%20av%20författaren%2030/3-09
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Det analyserade benmaterialet består av cirka 23 liter brända ben som tillsammans med de 

obrända benen vägde strax över 13 kilo. Benmaterialet består av gravar som i uppsatsen 

kommer att bennämnas som bennummer då innehållet i varje papperspåse som analyseras 

inte endast består en grav, utan flera påsar kan innehålla ben ifrån samma grav. I två av 

påsarna framgår det inte ifrån vilken kontext de kremerade benen kommer ifrån och de har 

därför inte att analyseras till mer än vikt och volym. Skelettmaterialet är mycket 

fragmenterat och det största, brända fragmentet var runt 6 centimeter.  

1.5 Metod 

Uppsatsen är baserad på både analys av kremerat skelettmaterial och litteraturstudier. 

Litteraturstudierna kommer att göras på tidigare forskning av andra framstående forskare 

inom ämnet, bland annat Berit Sigvallius (1994). Analysen av materialet utfördes för att 

ge författaren praktisk information av kremerat skelettmaterial från yngre järnåldern, som 

berörs i uppsatsen.   

Analys av ovannämnda material har utförts i osteologiska laboratoriet vid Högskolan på 

Gotland. Materialet är kremerat med inslag av obrända ben och tänder. Kremeringen gör 

analysen begränsad, men mätningar av vikt och volym har utförts på hela materialet och 

så även analys av färgen, för att bedöma kremeringstemperaturen.  

Temperatur Färg Benpåverkan 

300 ˚C Brunaktig färg Minskning av benets volym 

400 ˚C Svart eller mörkt grå färg Emalj och rötter spricker.  

500 ˚C Blå eller gråaktig färg Deformering och sprickor i 

benet 

800 ˚C Vitgrå Kronan sprängs. Benen 

spricker ännu mer 

1000˚C Vit Ben kan smälta 

1200˚C  Total förstörelse av ben och 

tänder 
Tabell 1, Benets påverkan vid olika temperaturer (Romelius 2000). 

Volymen har registrerats för varje bennummer och har beskrivits i deciliter. Vikt har 

registrerats genom den totala vikten för varje bennummer och redovisas i gram. Det 

oidentifierade materialet i varje bennummer, samt vikten för varje art i en bennummer. 

Fragmentantal och fragmentstorlek (största och minsta benlängd) har registrerats för varje 

bennummer.  

Analys av så kallade kvalitativa metoder utfördes där det var möjligt. De metoder som 

använts var art-, kön-, åldersberäkningar samt MIND-beräkning. Skelettala och sjukliga 

förändring har också undersökts på materialet.  

1.5.1 MIND-beräkning 

MIND betyder minsta antalet individer och den beräkningen har gjorts för varje djurart i 

varje grav, i den mån det var möjligt. För artidentifiering av framför allt får och get har 

Vretemark (1997) använts. MIND- beräkning utförs genom att man studerar hur många 
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pariga och opariga skelettdelar som kunnat identifieras. Förekommer samma ben från 

samma sida flera gånger går det lätt att dra slutsatsen att det finns mer än en individ, likaså 

ifall det kunnat identifieras flera ben ifrån sådana som endast förekommer en gång i 

kroppen.  

1.5.2 Åldersbedömning 

Ålderbedömning har gjorts på människa genom att studera kraniets sutursammanväxning. 

Något som är svårt eftersom det sällan påträffas några suturer på de skalltaksfragment som 

identifierats. Suturerna spricker även upp vid kremering på höga temperaturer, och även 

det gör det omöjligt att fastställa en exakt ålder. Åldersbedömning genom 

sutursammanväxningen har gjort efter Brothwell (1981). Genom att studera tjockleken på 

diploën har viss åldersbedömning kunnat utföras.  

På djur har endast åldersberäkningar gjorts genom att studera fusioneringsgraden. 

Individerna benämns som adulta, då epifyserna är sammanväxta och juvenila då benen ej 

är fusionerade. Denna åldersbedömning har gjorts efter Silver (1969).     

1.5.3 Könsbedömning 

Könsbedömning på människa har utförts på okbenet (os zygomaticum) efter Graw (2000). 

Efter dennes bedömning av benets yta. De övriga bedömningarna av okbenet enligt Graw 

går ej att utföra då de inte kan jämföras med resten av ansiktsskelettet. Könsbedömning 

har även utförts med hjälp av det referensmaterial som fanns till författarens förfogande i 

osteologilaboratoriet vid Högskolan på Gotland.  

Könsbedömning av djur har utförts på svin (Sus scrofa domestica) enligt Schmidt (1972). 

Bedömningen baserad på storleken av svinens hörntänder (canini).  

Kön kommer genom uppsatsen beskrivas som M för Male (Man/Hane) och F för Female 

(Kvinna/Hona).  

 Mycket 

kvinnlig (F) 

Kvinnlig 

(F?) 

Mellan, 

således 

obestämd (?) 

Manlig 

(M?) 

Mycket 

manlig (M) 

Zygomaticums 

yta 

Mycket slät Ganska slät Medium Ojämn Mycket 

ojämn 
Tabell 2, Könsbedömning på människa enligt Graw (2000) 

1.6 Källkritik 

Kremerat skelettmaterial, både ifrån människa och djur är generellt väldigt fragmenterat, 

vilket gör en osteologisk analys extremt svår. Av kremerat material går det oftast endast 

att identifiera runt 9 % beroende på fragmenteringsgraden (Sigvallius 1994:109). Därför 

är det komplicerat att få fram mycket av de data som man kan vid obrända skelettgravar, 

såsom ålder, kön och kroppslängd/mankhöjd. Ålders- och könsbedömningar kan göras i 

brandgravsmaterial enbart om vissa ben är intakta. Kroppslängd däremot är nästintill 

omöjligt eftersom benen inte är hela och de krymper i värmen under kremeringsprocessen. 
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Könsbedömningen på människa enligt Graw (2000) är inte en säker källa då författaren 

endast kunnat använda en karaktär för könsbedömning av okbenet. Det behövs flera 

morfologiska karaktärer för att med säkerhet fastställa ett kön på människorna i gravarna.  

Könsbedömning på andra skelettelement har inte kunnat göras på materialet på grund av 

den höga fragmenteringsgraden. Bedömningen har även varit svår på grund av att de ben 

med bra könskaraktärer inte alltid påträffas i graven efter en kremering.  Författaren valde 

att använda den metod till könsbedömning endast för att någorlunda kunna fastställa ett 

kön, då inga andra könsbedömningar gick att utföra på det analyserade materialet.  

Åldersbedömning på både människa och djur är även svårt på grund av 

fragmenteringsgraden, men även på grund av att det saknas ben att utföra mätningar på. 

Åldersbedömning med hjälp av suturer är svårt då de öppnar sig vid höga temperaturer 

och på så sett ger forskaren en felaktig bedömning av ålder. Ålderbedömning med hjälp av 

erupterade tänder är även problematiskt eftersom kronan sprängs och förstörs vid 600-

800˚C (During 1997:5).  Av färgen att döma har skelettmaterialet i majoriteten av 

gravarna i det analyserade materialet utsatts för en högre temperatur.  

MIND-beräkning är svårt att utföra på ett så svårt fragmenterat kremerat material, då 

många utav skelettelementen inte går att identifiera.   

I de arkeologiska grävrapporterna ifrån 1955 och 1956 beskrivs fler gravar än vad 

materialet innehöll. Författaren började fundera på vart de övriga gravarnas innehåll har 

magasinerats, eftersom de inte fanns i den benkartong som det gravmaterial författaren 

analyserat för denna uppsats.  

2 Bakgrund 

 

2.1 Laxare, Boge socken, Gotland och tidigare forskning av gravfältet 

På 1930-talet och 1970-talet genomfördes fornlämningsinventering i Boge socken, som 

sedan kompletterades under början av 2000-talet, då riksantikvarieämbetet mest 

fokuserade på området kring Bogeviken. Inventeringar under 2004 visade att det fanns 33 

eller 34 stensättningar på gravfält 59, alltså fler än vad man trodde efter den första 

inventeringen (Widerström & Holm 2006:3f). Det finns tre olika gravfält runt Laxare 

gård. Gravfältet med fornlämningsnummer 59 är det som analyserats i uppsatsen. De 

övriga gravfälten har fornlämningsnummer 9 och 3 (Widerström & Holm 2004:14).  

Bogeviken var en betydelsefull hamn under vikingatiden, precis lika viktig som Visby och 

Fröjel. Hela viken är väldigt grund, vilket gjorde den idealisk för dåtidens båtar, eftersom 

de var grundgående. Det finns fyra stycken bra platser för att anlägga båtar runt 

Bogeviken, tre av dessa används fortfarande idag. De som används idag heter 

Pilgårdsstadar, Anerstadar, Laxarestadar och den som inte längre nyttjas benämns 

Mojnerstadar. Det är möjligt att dessa platser användes för anläggning av båtar redan 

under vikingatid.  Runt Bogeviken finns två platser som benämns Snäckgärdet och 

Snäckskog, dessa är viktiga då deras namn också indikerar på att de användes under 

vikingatid för tillverkning av båtar, så kallade snäckor (Widerström & Holm 2004:12ff).   
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Laxare gård är en gård i Bogesocken på Gotland med minst en tusenårig historia. Den 

ligger längs vägen mellan Boges kyrka och Othems kyrka, en kilometer väster om 

Bogeviken och ungefär 7 meter över dagens havsnivå. Gårdsnamnet Laxare, eller närmare 

bestämt Laxarve som det hette innan, härstammar ifrån 1523 då Botill Laxe ägde gården. 

Namnet Laxarve kommer således ifrån Laxe och –arve en typ av medeltida namnform, 

men gården lär definitivt ha varit stor sen lång tid innan dess. År 1853 ägdes gården av 

Christer Persson som ärvt den av sina föräldrar och gården gick sedan i arv fram till 50 år 

senare då den ägdes av en man vid namn Mauhritz Laxare, som borde ha varit en släkting 

till de tidigare ägarna. 2004 ägdes gården av Johan Klintbom vars familj ägt gården i 14 

generationer (Widerström & Holm 2004:5,13). Runt Laxare finns det många bildstenar 

som vittnat om vikingatiden i området. Gravfält 59 är idag lokaliserat på en höjdrygg, men 

under vikingatiden låg gravarna i direkt förbindelse med vattnet som även porlat mellan 

vissa av gravarna. Som nämnt innan räknades stensättningarna till att vara ett 30-tal vid 

inventeringen 2004 och tyvärr har vissa av dessa blivit plundrade (Widerström & Holm 

2006:4f). 

 

2.2 Järnåldersbegravningar och kremerat skelettmaterial 

Järnåldern är en epok av forntiden som sträcker sig över väldigt lång tid, från cirka 500 

f.Kr. till cirka 1050 e.Kr. Den brukar delas upp i fem olika tidsåldrar. 

Äldre Järnåldern 

 

Förromersk Järnålder 500 f.Kr. – år 0  

 

Romersk Järnålder      År 0 – 400 e.Kr.  

Yngre Järnåldern 

Folkvandringstid          400 e.Kr. – 550 e.Kr.  

Vendeltid                      550 e.Kr. – 800 e.Kr.  

Vikingatid                    800 e.Kr. – 1050 e.Kr. (Karlsson 2006:3). 

Tiden innan 400 e.Kr. kallas för äldre järnåldern medan åldrarna efter det räknas till yngre 

järnåldern (Bennett 1987:4). Under järnåldern begravde man sina döda antingen som 

kremerade eller obrända skelett, ritualen varierade över hela järnåldern och över hela 

Skandinavien (Svanberg 2006:147). Det finns flera olika typer av brandgravar som 

användes under järnåldern. Gravarna skiljer sig genom att vissa har benbehållare och 

andra endast är utspridda benlager. Vissa gravar omfattar även sotiga ben, medan andra 

innehåller rengjorda. Några exempel på brandgravar är urnegropar, urnebrandgropar, 

urnegravar, bengropar, brandgropar, benlager och brandlager (Kaliff 1992:42f). Utifrån 

arkeologiskt material brukar forskarna räkna att den nordiska hedendomen, alltså asatron 

började under folkvandringstid runt 500- talet e.Kr (Jennbert 2002:108). 
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                          Bild 2. Vikingatidgrav. Vikingen 1973:45 

Gravläggning av de döda verkade ha varit otroligt viktigt under järnålder (Jennbert 

2004:135) och de sociala skillnaderna mellan människorna i ett samhälle speglas tydligt i 

gravarna, genom de gravgåvor som hittas. Skillnader i rang mellan individer inom släkten, 

inom olika yrken eller beroende av ålder och kön framträder i gravmaterialet. Männens 

gravar var i regel större i storlek, rikare på gravgåvor och med större benmängd, än vad 

kvinnornas var. Detta ska dock inte tas förgivet, då vissa kvinnogravar når upp till 

mannens ställning, vilket kan bevisa att kvinnor kunde nå en lika hög rang i samhället som 

männen. Vissa kvinnor har blivit begravda på björnfällar i stora och höga stensättningar. 

De gravar som framförallt visade status och makt var de så kallade kammargravarna där 

det förekom fler djuroffer och gravgåvor som symbol för auktoritet än i några andra 

gravar. Det är möjligt att de individer som begravdes i sådana var hövdingar eller stora 

krigare (Bennett 1987:167,189f).  Möjligen var det så att även livsstilen uttrycktes i 

gravritualerna (Jennbert 2004:136). Gravgåvorna var utan tvekan symboler för den dödes 

liv efter döden, och de hade stor betydelse för de efterlevandes status. En grav som var rik 

med många gravgåvor visade en rik släkt. Kanske var det även så att gravgåvorna berättar 

om den avlidnes liv (Steinsland 2007:378f). 

Under vikingatiden var döden en del av människornas vardag och gravarna låg ofta nära 

gårdarna. Döden sågs inte som livets slut utan snarare som en övergångsritual. 

Begravningen och ceremonierna kring denna skulle försäkra att den avliden fick ro i den 

nya världen, men även att människorna kunde leva vidare normalt. Om den döde inte fick 

en riktig begravning eller omhändertogs på rätt sätt kunde han/hon gå igen. De skulle då 

hemsöka människorna i form av levande lik, eller som de kallade dem draug (Steinsland 

2007:375f,386).  

Gravens konstruktion har förändrats mellan äldre och yngre järnåldern. Under äldre 

järnåldern var gravarna generellt platta och dolda för de efterlevande, medan de under de 

yngre perioderna blev synligare i form av bland annat stensättningar eller högar. Att 

förmedla den dödes status genom begravning har dock varit densamma under hela 
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järnåldern, blott sättet att visa detta på förändrats genom olika dödsuppfattningar (Bennett 

1987:167,189f). Gravfältet var förfädernas länk till de levandes värld och spelade en 

viktig roll speciellt vid legitimering av äganderätter. Människorna kommunicerade med 

sina döda genom offer eller ceremonier (Svenberg 2006:146). Mer komplicerade 

dödsritualer och mer exklusiva gravar hittas ifrån folkvandringstid och vendeltid i östra 

och centrala Sverige. Detta fortsatte under vikingatid, då gravarna började innehålla fler 

djurarter och fler gravgåvor (Jennbert 2004:135f).  

Det fanns tre olika dödsriken enligt asatron, det ena var Valhall, Odens gård dit kämparna 

som dog på gravfältet kom. Det var Odens tjänarinnor Valkyriorna som valde ut vilka 

krigare som skulle dö i en strid och hämtade sedan hem dem till Valhall där de blev 

välkomnade med skummande öl. Fruktbarhetsgudinnan Frejas borg Folkvang var det 

andra dödsriket och hon fick hälften av själarna som dog i strid. Till dödsgudinnan Hel 

kom istället alla andra människor som inte dog i strid utan avled till exempel genom 

sjukdom eller ålder och till Hels mörka, dystra rike kom både män och kvinnor 

(Steinlands 2007:173,280f,387ff). En del forskare har tolkat tron av flera dödsriken i 

samband med brandgravskicket som att den dödes själ kom till ett dödsrike, medan dennes 

kropp kom till ett annat (Kaliff 1992:69). I asatron trodde man att livet styrdes av 

kvinnliga övernaturliga väsen som kallades för Nornor, det var dem som avgjorde när man 

skulle dö (Quinn 2004:54). Tre nornor nämns vid namn i skrifter: Urd, Skuld och 

Verdandi som tillsammans rådde över både människornas och gudarnas öde. Det sades att 

när ett barn föddes var nornorna närvarande och bestämde dennes liv (Steinsland 

2007:275f).  

I Norden och lika så runt om i Europa har kremering av de döda förekommit ända sedan 

senneolitikum och tidig bronsålder. Den allra tidigaste likbränningen kommer ifrån Lake 

Mungo i Australien och är cirka 26 000 år gammal. Kremering har inte försiggått konstant 

under hela historien utan traditionen har blomstrat under regelbundna epoker. Ända fram 

till slutet av vikingatiden då kristendomen förbjöd, vad de kallade för en hednisk tradition 

och man började begrava de döda obrända. Det finns ett antal geografiska skillnader 

mellan traditionen runt om i Sverige. Exempelvis var brandgravarna vanligare i området 

kring Mälardalen än på Gotland, där jordbegravningarna alltid varit dominerande 

(During1 997:1f).  

Diskussionen om varför man brände sina döda har berörts med delade meningar, forskarna 

har argumenterat fram fem olika teorier. Den första är att brandgravarna infördes 

eftersom religionen skiftade, den andra teorin är att det skulle vara en ritual i samband 

med årstidernas skiftning med solen som mittpunkt. Tredje teorin är att människorna 

skulle fruktat den dödes gengångare och därför brände denne, den fjärde är relativt lik 

den andra, men man ansåg att man inte brände den döde för att det var ända sättet att 

frigöra själen på, en del av solkulten. Den femte och sista bygger på hygieniska skäl, 

således att man brände den döde för att slippa förruttnelsen och de sjukdomar den kunde 

medföra (During 1997:1f). En av de grundläggande tankegångarna bakom 

kremeringsseden är att man genom att bränna den döde frigör dennes själ, så att den 

genom röken kan vandra vidare till dödsriket, alltså ett liv efter döden i den här världen. 
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Kanske kan detta påvisa skillnader i människornas synsätt på döden, ergo att 

skelettbegravningar visar själens vidare färd endast i from av andlighet. Kremeringen 

däremot visar att hela kroppen måste till dödsriket för att döden ska fullbordas, och på så 

sätt behöver mer tillhörigheter med sig. Den döde vilar således inte i graven utan finns i 

dödsriket och graven är egentligen bara en yttring symboliskt. Många forskare anser att de 

äldre perioderna av järnålderns brandgravsskick uttrycker just de här tankarna (Bennett 

1987:185ff). Kremeringen kan även ha symboliserat reinkarnation, således att själen 

frigjordes genom elden (Kaliff 1992:67).  

Religionshistoriker har studerat tros- och livsåskådningar i Norden under förkristen tid för 

att försöka hitta en kosmologisk grundstruktur. Den kanske viktigaste källan som ger 

förståelse för detta ämne är Snorre Sturlassons Edda, skriven på Island på 1200-talet. 

Eddan förklarar människans föreställning om universum och den gudsdyrkan som rådde 

här i Norden under yngre järnåldern, nämligen asatron. I asatron var föreställningen om att 

”kroppen” vandrade vidare efter döden central och utbredningen av brandgravskick under 

folkvandringstid kan visa på människorna då gick över till denna religion (Bennett 

1987:185ff). Under vikingatiden kallade man sin tro Sed och Seden var en naturlig del av 

livet (Steinsland 2007:11).   

Ett bra exempel på benrika gravar är ”stormannagravarna” ifrån yngre järnåldern som 

grävts ut ibland annat Uppland, Mälardalen, Närke och Småland. Gravarna är otroligt 

fyndrika med både lämningar av djuroffer, matoffer och gravgåvor. Gravgåvorna är både 

nödvändiga personliga saker och spel för aristokratin. Ett av de viktigaste bevisen på 

aristokrati ifrån dessa gravar är skelettelementen ifrån dresserade rovfåglar. Fåglarna har 

garanterat använts vid jakt av mindre djur och andra fågelarter. Kremationen utfördes på 

gravplatsen och därför har man kunnat rekonstruera gravarna (Sten&Vretemark 

1988:146ff).  Det var inte bara djur som offrades i gravar, utan även ibland annat 

människor, så kallade dubbelgravar. I dessa gravar tror forskarna att slavar offrades 

tillsammans med sin husbonde/husfru eller änkor som frivilligt brändes på bålet 

tillsammans med sina bortgångna män. Det bör dock tilläggas att det inte är säkert att de 

båda människor kremerades och begravdes samtidigt, utan ibland kan man ha flyttat den 

döde ifrån graven och placerat den i en annan grav. Det var inte ovanligt att man flyttade 

barngravarna så att de låg tillsammans med en vuxen släkting, detta finns det exempel på 

från Alasocken på Gotland, där man grävt ut flera ”familjegravar” (Sigvallius 1994:121ff).  

Även under järnåldern förändrades kremeringstraditionerna med ett jämt mellanrum. 

Under de yngre perioderna var de kremerade benen sotiga då de deponerades i graven, 

medan under äldre järnåldern rengjordes benen från sot innan de blev begravda. Då benen 

blivit rengjorda är det lätt att anta att bålet inte låg i anslutning till graven utan en bit 

därifrån annars skulle graven ha innehållit andra rester av bålet till exempel kol. Även av 

den orsaken att skelettmaterialet är sotigt tycks bålet ha legat en bit ifrån själva graven, 

eftersom gravarna innehåller så lite ben. Antalet djuroffer i gravarna ökade från äldre till 

yngre järnålder då en enda grav kunde innehålla upp till ett tiotal olika djurarter 

(Sigvallius 1994:15,61,118 och Sten & Vretemark1988150ff).  
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Tidigare forskning 

Många forskare har under 1900-talet studerat brandgravarna och dess innehåll. En av de 

mest framstående svenskarna var Nils- Gustaf Gejvall vars arbete anses vara 

revolutionerande inom forskningen runt kremerat material, då han under en 30 års period, 

från 1947, analyserade runt 6000 gravar (During 1997:2). Det bör nämnas att innan 

Gejvalls forskning ansågs kremerat material av många forskare vara helt meningslöst att 

tillvara ta, då bränt material inte kunde ge någon information enligt dem. Gejvall grundade 

även Osteologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet 1976, bara två år 

innan han gick i pension 1978 (Sigvallius 1994:1). 

Från förhistorisktid och ifrån Medeltiden finns det två skriftliga källor av 

kremeringstraditionen, den första kommer ifrån Ibn Fadlan, en arabisk äventyrare som 932 

e.Kr. tog del av en hövdingbegravning vid floden Volga. Han beskrev i detalj hur 

ceremonin gick till då vikingahövdingen lades på ett brinnande skepp och tillsammans 

med honom offrades en slavinna. Den andra källan skildras i Beowulfkvädet och beskriver 

kremering på bål (Sigvallius 1994:5f, 121).  

Kremeringsprocessen 

Ett bål kan vara byggt på många olika sätt. Antingen som en rund formation som liknar ett 

tält, en lång trave med ved, eller bara ett litet bål där man hela tiden fick fylla på med ved. 

I vissa fall har kremeringen inte blivit fullständig utan en del ben är dåligt brända. Detta 

kan bero på att bålet varit för litet eller att väderförhållandena gjort att elden inte brunnit 

speciellt bra (Sigvallius 1994:15,128). Bålet placerades på en öppen plats och utsattes då 

både för vind och för regn. Kremationerna utfördes förmodligen på natten (Gejvall 

1969:469). Bålplatsen behöver inte nödvändigtvis ha varit i samma område som 

gravfältet. Det är möjligt att människorna hade en centralbålplats som användes flera 

gånger (Kaliff 1992:129). Vissa forskare, till exempel Gejvall, anser att ifall liket blev 

bränt liggandes på rygg så blev det syrebrist i området kring ryggraden (vertebrae) och det 

kan vara därför kotorna är rätt välbevarade i vissa material. Olika vedanalyser har gjorts 

på danskt material ifrån bronsåldern, dock är dessa analyser ifrån slutet av 1800-talet. 

Analyserna visar att diverse lövträd, framför allt ek och ask är de vedslag som dominerat 

vid förbränning av lik. Förmodligen har människorna använt sig av de trädslag som fanns 

i deras närområde (During 1997:3f).   

Benvävnaden består till största del av kalciumfosfat och redan vid 300˚C påverkas benets 

volym på grund av vatten avdunstningen. Vid 400˚C spricker emaljen och rötterna i 

tänderna upp. Kronan sprängs sedan totalt vid 800˚C, vilket är samma temperatur som för 

den optimala krypningen av benvävnaden. Kompakta ben krymper mer än spongiösa och 

det har visats genom experiment på både människa och djur. Medelvärdet av krympningen 

hos fullständigt brända ben är cirka 10 %. Färgen förändras också vid olika temperaturer 

beroende på jorden och tiden för förbränning (During 1997:4ff). 

Efter en kremering återstår cirka tre liter ben av en människa och så mycket identifieras 

aldrig under en analys, därför vet man inte ifall människan lades intakt på bålet eller ifall 
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kroppen styckades innan kremeringen (Sigvallius 1994:109). Styckning kan ha 

förekommit då många religioner tror att man genom att stycka och bränna kroppen hindrar 

själen att återta den döda kroppen (Kaliff 1992:68). Man vet att efter en fullständig 

kremering krossades de brända benen och förmodligen försvann många skelettelement i 

denna process (Sigvallius 1994:109). Att man krossade benen med en sten efter att de 

kallnat kan ha berott på att det var lättare att hantera dem då de var mindre eller för att de 

inte fick plats i begravningsbehållaren annars (Gejvall 1969:470). Att kroppar inte är 

intakta i kremerade gravar kan även bero på att människorna samlade ihop vissa bensorter 

mer än andra och även att vissa ben klarade sig bättre under kremationen (McKinley 

1989:68). De ben som oftast hittas i kremerade gravar är ifrån neurocraniet (During 

1997:8), men mellanhands- och mellanfotsben är även vanliga fynd (Gejvall 1969:471).  

I dagens kremationer förbränner man liket i 500 – 1000˚C, i ungefär 1-2 timmar så att all 

mjukvävnad försvunnit. Sedan centrifugeras alla skelettdelar så att det endast blir fin aska 

kvar som efter en fulländad kremering väger mellan 1600 och 3600 gram (McKinley 

1989:65f).  

2.3 Djurens betydelse under yngre järnåldern och djuroffer i gravar 

Djur har alltid varit viktiga för människan både i det vanliga livet och i deras tankegångar 

om omvärlden (Jennbert 2002:105). Idag får man inte begravas tillsammans med sina 

sällskapsdjur, utan de har istället speciella kyrkogårdar. Djur kremeras i speciella 

krematorier, men deras gravar blir behandlade mycket lika människans nämligen med 

gravstenar och blommor (Jennbert 2003:146).  

 

 

 

 

 

 

 

                   Bild 3. Djur och människor vikingatid. Vikingen 1973:102 

Djuroffer är ofta associerade med mänskliga begravningar eller med viktiga byggnader 

inom ett område. I bland annat Anderna, i Sydamerika finns det både skriftliga och 

arkeologiska källor av att man offrade lamor, alpackor och marsvin i rituellt syfte, 

speciellt var marsvinen förknippades med healing. Lamornas pälsfärg var otroligt viktig 

för Inkafolket då färger hade olika betydelse i olika ritualer. Katten var helig för 

människorna i det antika Egypten, och man skattade djuret väldigt högt. Vanliga 

gårdsdjur, såsom svin eller kor ansågs heliga på många ställen över hela världen 
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(Reitz1999:114, 286, 296). Även i Sverige hade djuren en signifikant rituell och 

kosmologisk betydelse inte minst vid begravningar. Detta på grund av att de hade så stor 

betydelse för människorna både praktiskt och symboliskt. Betydelsen syns tydligt i det 

arkeologiska materialet, i form av skelettmaterial ifrån domesticerade djur och 

avbildningar av vilda och fantasidjur på smycken och bildstenar. Speciellt hästen och 

hunden verkade vara viktigt för symboliken kring tankarna om döden för människorna. 

Djurens betydelse syns därför tydligare i det arkeologiska materialet än i de skriftliga 

källorna (Jennbert 2004:137f), i Snorres Edda betonas drygt åttio djur, där den främsta är 

hästen. Djur såsom get, nötkreatur, svin, hjort, varg och fågel nämns också, medan hunden 

inte är vanlig alls (Jennbert 2002:106).  

Ifrån isländska myter har forskare fått information att männen hade andliga följeslagare, 

så kallade fylgjur. Dessa var djur som hade en förbindelse med människor, kanske genom 

att mannen var döpt efter djuret eller liknande, och på så sätt erhöll han även djurets 

egenskaper. Ledande män hade djur såsom oxar, galtar, vargar, örnar, lejon eller ormar. 

Män av mindre rang hade andliga följeslagare av arterna nötkreatur, svin, hökar eller 

liknande. Hästens ande var aldrig följeslagare på detta sätt. Gudarna kunde byta skepnad 

till olika djurarter, speciellt gudarna Oden och Loke. De kunde agera utanför sina egna 

kroppar antingen flyga eller simma, men de kunde även byta kropp till djurhamn, således 

få ett djurs skepnad. Att människorna hade fylgjur kan visa på att man även trodde att det 

var möjligt för de dödliga att utföra metamorfoser (Jennbert 2004:137). Även gudinnan 

Freja kunde byta till fågelhamn och kunde på så sätt flyga, dock är hennes djurhamn inte 

speciellt vanlig i myterna (Steinsland 2007:172).  I många skapelsemyter har djuren en 

viktig roll som ofta är kopplat till människans liv. Djuren och människorna ansågs vara 

släkt med varandra och det kunde även få avkommor tillsammans (Axelsson 2005:224).   

Som nämnts innan ökade antalet djuroffer och djurarter i gravarna i Sverige under 

järnåldern, något som kan bero på förändringar i traditionen, dock innehöll inte alla gravar 

djuroffer (Sigvallius 1994:61). Undersökningar gjorda av Gejvall visar att djurben först 

placerades i människans gravar under folkvandringstid, dock förekom det med största 

sannolikhet ben av djur, såsom får/get och hund i gravar redan under äldre järnålder. 

Antalet analyserade gravar som bevisar detta är små och skiftande över olika regioner 

(Bennett 1987:116). Under vikingatid var det fortfarande 20 % av begravningarna som 

inte innehöll några djur överhuvudtaget. Kanske kan detta bero på de dödes sociala status 

(Sigvallius 1994:61). Den sociala ställningen syns i alla fall tydligt i hur skelettdelarna 

tillvaratogs efter kremeringen. Detta syns genom god fördelning av ben, både ifrån 

människa och ifrån djur, i främst mansgravar men även i vissa kvinnogravar (Bennett 

1987:114). Djur har vanligtvis en symbolisk betydelse som sträcker sig utöver de 

praktiska användningsområdena till exempel mat eller arbetskraft. Vissa djur är vördade 

eller fruktade för de olika egenskaper de besitter, till exempel ugglan som är hyllad för sin 

visdom. Djursymbolik förekommer i alla olika riter av livets förändringar, där vissa djur 

står för olika egenskaper och vissa anses även gudomliga. Djuren symboliserar relationen 

mellan människan, kulturen, naturen och det andliga. Djuroffer i samband med mänskliga 

begravningar är kanske det tydligaste exemplet av deras heliga betydelse. Redan för       
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10 000 till 7 000 år sedan offrade man i Ecuador bland annat rävar i människornas gravar, 

och visade då att djuren var heliga för dessa människor.  Djuroffer förekom inte bara vid 

begravningar utan de ska ha förekommit även vid andra viktiga ritualer som till exempel 

bröllop (Reitz 1999:272ff,296). 

I de flesta kremerade gravarna finns det en eller tre olika djurarter, men som mest har man 

hittat ett tiotal olika arter i en och samma grav. De tamdjur som oftast återfinns är hund 

(Canis familliaris), katt (Felis catus domestica), häst (Equus caballus), nötkreatur (Bos 

taurus), får (Ovis aries), get (Capra hircus) och svin (Sus scofra domestica). Antalet vilda 

djur är färre i antal, men de som vanligen offrades var björn (Ursus arctos), lodjur (Lynx 

lynx), ekorre (Sqiurus vulgaris), vilda hjortdjur (Cervidea sp), fisk (Pisces sp) och fåglar 

(Aves sp), där även vissa arter räknas till tamdjur (Sigvallius 1994:61) bland annat 

tamhöns (Gallus gallus domesticus). Till de vilda fågelarterna räknas berguv (Bubo bubo), 

pilgrimsfalk (Falco peregrinus), hökar (Accipiter sp), gäss (Anser anser), duvor (Columba 

sp) med flera (Sten & Vretemark1988:150).  

Oftast var det inte hela djurkroppar som offrades, med undantag för framförallt hunden. 

Endast väl utvalda delar med fokus på extremitetsben valdes ut. Det är svårt att säga 

huruvida detta beror på att djuren inte placerades hela på bålet eller ifall alla benen inte 

samlades in efter kremeringen. Vissa av de offrade djuren var möjligen endast avsedda 

som färdkost på den dödes resa, eller åts i samband med begravningen, medan anda 

symboliserade status i form av offergåvor eller följeslagare in i döden (Bennett1987:116).  

Barn har minst antal djuroffer i sina gravar, de med mest antal djuroffer är de äldre vuxna, 

alltså de mellan 35-64 år. Det är oftast färre djur i kvinnors gravar än vad det är i mäns, 

men det är inte en generell regel som bör följas. Katt förekommer sällan i gravar, men då 

det gör det är det vanligast i kvinnogravar. Häst däremot är det djur som vanligast hittas 

hos män. Under vendeltid är antalet djuroffer som störst i gravarna och då även störts i 

mansgravar (Sigvallius 1994:81,107f).    

På många gravfält ifrån järnåldern i Sverige hittas obrända ben och tänder. Dessa 

skelettelement har inte utsatts för elden ifrån bålet, inte ens för en liten stund, utan har 

placerats i graven efter kremeringsprocessen då elden falnat. Forskare har trott att dessa 

ben kommer ifrån måltider som intagits i samband med kremeringen eller att de 

symboliserat mat för den döden i livet efter detta.  Dock kan inte tänder ifrån olika 

djurarter ses som föda, utan de måste snarare vara symboliska offer även om vi idag inte 

förstår denna symbolik (Sigvallius 1994:128f).  Forskarna vet inte ifall vissa djur 

symboliserade den avlidnes personlighet eller bara dennes jaktkunskaper. Något som dock 

är klart är att djuren under järnåldern föreställde människornas olika karaktärer, deras 

förmågor och deras sociala position.  

Djuren fungerade således som ett minne över den döde (Jennbert 2004:137ff). Djuroffren 

kan delas upp i två olika huvudgrupper: Bruksdjur och mat. De djur som räknas till 

bruksdjur är häst, hund, katt och diverse rovfåglar. Djur som däremot räknas till mat är 

nöt, får, get, svin och olika tamfåglar samt gäss (Sten&Vretemark 1988:150f).  
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Hund: Hunden är det vanligaste djuroffret i gravar och den förekommer under hela yngre 

järnåldern med start vid folkvandringstid (Sigvallius1994:67ff). Men hunden har funnits i 

begravningssammanhang ända sedan äldre stenåldern och är så även idag (Jennbert 

2002:120f) I Skateholm i Skåne hittades elva stycken hundar begravda ifrån Mesolitikum 

(Jennbert 2003:140). Under folkvandringstid hittas hunden i var tredje undersökt grav 

medan den under vikingatid sedan finns i två tredje delar av alla undersökta gravar. Oftast 

är det endast en hund som blivit offrad, men i vissa fall finns det två eller tre olika hundar 

i samma grav. Hunden återfinns både i män- och i kvinnogravar, men den är något 

vanligare hos männen. De kan också finnas i gravar där det inte finns någon människa 

alls. Det går inte att identifiera olika raser av hundarna i det kremerade materialet, men det 

finns tydliga storleksskillnader. En del av hundarna i material ifrån yngre järnålder har en 

storlek liknande dagens schäfer, alltså en relativt stor hund, medan det även finns mindre 

hundar i papillonstorlek, men även ännu mindre hundar än så har dokumenterats. Det går 

inte att säga vilken storlek på hund som förekom hos män och kvinnor då det inte 

studerats utförligare. Huruvida hundarna använts vid jakt, som vakthundar eller endast 

som sällskap är omöjligt att säga. (Sigvallius 1994:67ff). Både vuxna hundar och 

hundvalpar har hittats i gravsammanhang (Jennbert 2003:140). Internationellt sett 

begravdes hundar tillsammans med sina ägare för att beskydda denne och de övriga 

gravgåvorna (Reitz 1999:114). Hundar hittas oftare intakta i ett kremerat skelettmaterial 

än människor, och därför anser forskarna att hundar lades intakta på bål under hela 

järnåldern (Sigvallius 1994:113).   

Hunden har alltid varit viktigt för människan både som sällskap och i mer praktiska 

uppgifter såsom vid jakt och vakthållning (Jennbert 2002:124). Och precis som hästen 

behandlades de i stort sett som en avliden människa, eftersom de ibland blev begravda i 

liknande gravar som människorna (Jennbert 2004:135).  

Hunden återfinns ofta i det arkeologiska materialet men beskrevs inte speciellt ofta i 

skriftliga källor ifrån denna period. I Snorres Edda beskriv hunden bara en gång och har 

då namnet Garm, väktaren till underjorden Hel (Jennbert 2002:120f).  

Katt: Det är sällan katter hittas i gravar och det är ett sent djuroffer i gravar 

(Sigvallius1994:69) och det äldsta kattfyndet i Sverige kommer ifrån Varnhem socken i 

Västergötland. Det kommer ifrån en rik kvinnograv ifrån 100-talet e.Kr. som grävdes ut i 

slutet av 1880 av Montelius. Graven bestod av två katter varav en ung individ och en 

vuxen (Wellinder 2004:376).   

Häst: Hästar offrades i gravar under hela järnåldern, men de blev vanligare under de yngre 

perioderna (Sigvallius 1994:70,113). Den äldsta hästgraven i Sverige var en hingst och 

påträffades i Torslunda socken på Öland och har blivit C14-daterad till folkvandringstid. 

Det äldsta fyndet ifrån Skandinavien hittades på Bornholm och var en grav med två hästar. 

Gravarna tillhörde ett stratigrafiskt lager ifrån sen romersk järnålder (Jennbert 2003:141f).  

I de flesta kremerade gravarna ifrån järnåldern förekommer minst en häst och hästfynd är 

mycket vanligare i mansgravar än i kvinnogravar, även om det förekommer även där. 

Precis som med hunden anses även hästen ha lagts intakt på bålen under hela järnåldern 
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(Sigvallius 1994:70,113). Hästen förekommer oftast i kombinationen en häst och en 

människa. I de flesta gravar återfinns även utrusning för ridning, vilket visar på att hästen 

förmodligen fungerade som ett riddjur (Loumand 2004:131). På vissa håll i Europa finns 

det även gravar avsedda för hästar som såg i stort sätt likadana ut som människornas 

(Jennbert 2004:135). De hästar vars ålder har kunnat fastställas har varit vuxna, med andra 

ord äldre än 5 år (Sten &Vretemark 1988:151).  

Hästen har haft en religiös betydelse, det vet man ifrån Snorres Edda där hästen visar sig 

vara det ända djuret som kan förflytta sig mellan världarna. Hästen anses varken vara 

domesticerad eller vild utan tillhör utrymmet däremellan, den lever för att assistera 

människan i den sociala världen men den överlever även i det vilda. Några utav hästarna i 

Snorres Edda är Rimfaxe och Skinfaxi som kontrolleras av gudarna för natten och dagen, 

och måste därför springa runt jorden varje 24:e timme. En av de viktigaste hästarna i 

fornnordisk mytologi är Odens hingst Sleipner, som kan färdas från himmelen till jorden, 

men även från den här världen till underjorden (Loudmand 2004:131ff). Oftast avbildades 

hästar även på bildstenar som ett centralt motiv och en av de vanligaste avbildningarna var 

just Sleipner med sina åtta ben (Jennbert 2006:100). Det är ifrån Sleipner som alla starka 

hästar härstammar. Ett övernaturligt väsen som hästen anknyts till är valkyriorna som 

använde dem för att transportera de krigare som dog i strid till Vallhall (Enoksen 

2006:97f). Fruktbarhetsguden Frej hade speciella hästar vigda åt sig och ingen förutom 

guden själv fick rida dessa, en av dem var hästen Frejfaxe (Steinsland 2007:164f). Hästen 

har associerats med framstående gudar och människor ända sedan äldre bronsålder och på 

så sätt kopplas aristokratin i samhället, som då oftast består av män. Det ska dock inte tas 

förgivet att endast männen var av högre status i samhället även kvinnorna under järnåldern 

gravlades med stora rikedomar (Jennbert 2002:121ff). 

Det anses äta hästkött är en hednisk sed och att man gjorde det som en form av offemåltid. 

Det är möjligt att hästar och hästkött var det djuroffer som man hedrade högst vid 

begravningsfester (Loumand 2004:131). Hästköttet kokades i stora kärl och serverades 

tillsammans med stora mängder alkoholhaltiga drycker. Att dricka flottet ifrån hästköttet 

och att andas i ångarna ifrån koket var av stor religiös betydelse, något som sågs som en 

aktningsfull handling inför offerdjuret (Enoksen 2006:98f). Benfynd ifrån måltider där 

hästkött ingått har hittats ibland annat på Eketorps borg på Öland (Jennbert 2003:148).   

Nötkreatur: Nötkreatur har blivit begravda ända sedan neolitikum runt om i Europa och 

redan då hade de både en ekonomisk och symbolisk betydelse (Jennbert 2003:141) I 

kremationer från hela järnåldern förekommer nötkreatur som vanliga offergåvor i både 

mans- och kvinnogravar, det är alltså ingen skillnad för denna art mellan könen. Det är 

sällan kompletta skelett av nötkreatur hittas i gravar ifrån järnåldern, utan istället 

domineras de flesta av skelettelement ifrån skallen och klövarna, så kallat slaktavfall. Den 

äldsta graven som återfunnits med djuroffer av nötkreatur är ifrån slutet av romersk 

järnålder (Sigvallius 1994:71,114). Nötkreatur och likaså får, get och svin förekommer 

oftast som ungdjur, vilket antyder att köttproduktionen under denna period var god 

(Sten&Vretemark 1988:151).  
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Nötkreatur och då framför allt kon kan ha varit viktigt för människorna i Norden då kon är 

en viktig del av skapelseberättelsen. Det sägs nämligen att urkon Audhumbla födde fram 

gudarna (Jennbert 2002:117). Kor var kraftfulla djur med enorm trolldom som i strid 

kunde skrämma bort sina fiender. Det har skrivit åtskilliga sagor om hur modiga krigare 

blev skräckslaga när trollkon sprang rusande emot dem och råmade, det enda som kunde 

stoppa trollkon var att man skadade hennes ögon. Oxarna var också betydelsefulla som 

dragdjur inte bara praktiskt i vardagen utan även i mytologin. Myter berättar nämligen om 

hur man med hjälp av fyra oxar slet ur ett landområde ifrån Sverige för att sedan dra ner 

det till Danmark och bilda ön Själland (Enoksen 2006:103ff).  

Får och get: Får/Get är det näst vanligaste djuret i gravar från järnåldern, dock anser 

Iregren (1972) att det inte förekommer några identifierade ben från get i gravar ifrån 

Sverige. Kremationer med får/get förekommer ifrån både äldre och yngre järnåldern, men 

når sin topp under vendeltid. Ifrån folkvandringstid och vendeltid hittas inga kompletta 

skelett av får/get i gravar, utan precis som med nötkreatur är det ben ifrån skallen och 

klövarna som dominerar. Under vikingatid sedan börjar det förekomma hela individer av 

får/get i gravarna i stället för bara slaktavfall (Sigvallius 1994:72,114). 

Getter hade en viktig plats i fornnordisk mytologi eftersom bocken, framförallt, fick 

gudomliga egenskaper av förfäderna. Två getter som nämns i Snorres Edda är Tanngrisner 

och Tanngnjost, de drog åskguden Tors vagn. Dessa två getter hade en magisk egenskap, 

nämligen återuppståndelsen. Om man slaktade dem utan att orsaka någon skada på deras 

skelett eller skinnet så återuppstod de både av några magiska ord som Tor uttalade. En 

annan get som nämns i sägner är Heidrun. Hon stod på taket av den stora salen Valhall 

och ur henne kunde man mjölka det heliga mjödet som dracks inne i salen (Enoksen 

2006:106).  

Svin: Svin förekommer i brandgravar ifrån hela järnåldern, men det ökar rätt kraftigt 

mellan folkvandringstid och vendeltid. Det är ingen skillnad på fynd av svin i gravar 

mellan kvinnor och män (Sigvallius 1994:74).  

Berättelser rörande svin är relativt få ifrån järnåldern i Norden, men det som skildras i 

eddorna är sagor om de omtalade svinen på bondgården Alfheim, som var vida känd för 

sin excellenta svinavel (Jennbert 2006:108) Svin är fruktbarhetsguden Frejs heliga djur 

och står därför för fruktbarhet och styrka. Två viktiga svin inom asatron är galtarna 

Gyllenborst och Slidrugtanne som drog gudens vagn (Steinsland 2007:164f). Det allra 

viktigaste svinet var dock Särimner. Det sägs att han kokades i en kittel varje dag och på 

dennes kött festade man till kvällen. Nästa morgon levde Särimner igen och man kunde då 

upprepa slakten, vilket man även gjorde varje kväll och varje morgon levde galten igen. 

Detta är något som visar att människorna under järnåldern inte fick nog av svinkött, utan 

det var en evig delikatess. Även om man inte tror det idag så är svinen fortfarande helig 

för människorna då man fortfarande serverar det vid julbordet, en tradition som 

härstammar ifrån den här perioden i historien (Enoksen 2006:106f).    
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Det sägs att vildsvinet under järnåldern runt om i Europa var symbol för krig och speciellt 

krigare. Vildsvinet och lika så krigaren skulle kämpa ända in i döden även om alla odds 

var emot han och utsikterna var dystra (Axelsson 2005:226).  

Vilda djur: Ekorrar har bland annat förekommit i kvinnogravar ifrån vendeltid. Fåglar av 

olika arter är vanliga över hela järnåldern och det är ingen skillnad mellan kvinnors och 

mäns gravar vad gäller antalet fågelarter i dem. Den vanligaste fågeln är tamhöna, men 

även andra arter såsom gås och diverse rovfåglar förekommer. Rovfåglar tros ha 

symboliserat den dödes status genom att han/hon under sitt liv varit jägare. Gravar där 

rovfåglar förekommer är oftast väldigt rika på gravgåvor. Strandfåglar bör också ha haft 

en speciell betydelse då de förekommer i gravar, eftersom de sägs ha kontakt med 

människans själ i döden (Sigvallius 1994:77ff). Höns och gäss är mycket vanliga i 

brandgravarna och det förekommer både ungfåglar och vuxna individer (Sten & 

Vretemark 1988:151). Hönan och tuppen har enligt Ibn Fadlans beskrivning symboliserat 

återuppståndelse. I många gravar har arkeologerna även funnit höns med avhuggna 

huvuden.  (Petré 1999:465). Det äldsta fyndet av tamhöns i Sverige har daterats till cirka 

100-talet f.Kr (Axelsson 2005:223f). 

 Rovfåglar såsom falk och hök i synnerhet är symboler för högre aristokrati. Örnar 

symboliserar makt och har gjort så under lång tid i Europeisk konst. Från vendeltid finns 

det även örnformade broscher som användes av kvinnorna, detta var bland annat vanligt 

på Gotland. Örnen har ett samband med asaguden Oden, och det är möjligt att de som 

hade smycken med örnmotiv hade dennes beskydd (Gräslund 2004:127f).  Korparna var 

speciellt heliga och symboliska pågrund av deras vishet. Guden Oden hade två korpar, 

Hugin och Munin, dessa var hans allseende ögon på jorden (Enoksen 2006:123f). Hugin 

och Munin betyder tanke och minne och varje morgon flög de över jorden och samlade in 

nyheter som de sedan viskade i Odens öra (Steinsland 2007:197).  

Fiskar av olika arter förekommer också i gravarna, och gädda är en av de vanligaste 

fiskarterna. Ben ifrån arter som är så små som ekorrar, fiskar eller vissa fåglar är 

förmodligen underrepresenterade i gravarna då det är lätt att de små skelettelementen 

försvinner (Sigvallius1994:77ff).  

Horn eller benelement ifrån rådjur är väldigt ovanligt i kremationer ifrån järnåldern, det 

finns endast två gravar där detta förekommit. Den ena fyndet är ifrån Helgö i Mälaren och 

det andra fyndet påträffades i Norra Spånga (Sigvallius1994:78). 

Björn och lo: Från björn och lo påträffas oftast falanger (phalanges). Oftast är de inte 

genomborrade, även om de hittats så vid enstaka fall, och har då inte använts som 

smycken. Skillnaden mellan björn och lo är endast att lo oftast förekommer i gravar med 

fler än ett djur, vilket möjligtvis kan symbolisera en statusskillnad mellan de olika arterna 

eller endast en tidsmässig skillnad. Båda arterna förekommer i mans- och kvinnogravar, 

även om de tycks uppträda något oftare i mansgravar, och de har studerats i gravar med 

individer av alla åldrar. Forskare anser idag att det handlar om falanger som suttit kvar i 

djurhudar som svepts om den döde innan kremeringen, då det inte förekommer några 
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andra skelettdelar ifrån dessa två arter. Därför bör björn och lofalanger snarare ses som 

artefakter än religiöst offrade djur (Sigvallius 1994:76).  

Björn- och lofalanger är vanliga fynd på Gotland under romersk järnålder och vendeltid, 

medan de i övriga Sverige är sedvanliga under folkvandringstid och vikingatid (Bennet 

1987:118).  Det finns lämningar av björnklor i gravar från perioder innan järnålder, bland 

annat ifrån bronsåldern (Sigvallius 1994:75). Många björnbegravningar har hittas längs 

den Norska kusten och även i norra Sverige. Björnarna hade en väldigt viktigt rituell 

betydelse för människorna i dessa områden och ritualerna tycks ha varit beroende av kön. 

Björnen ansågs således vara ett gudomligt djur. Björnarna har blivit konsumerade innan 

gravläggningen och vissa av benen är kluvna så att människorna kunde ta del av 

benmärgen. Exempel på skelettelement som funnits ifrån björn i gravarna är kraniet, 

rörben (ossa longa), tänder (dentes) och klor vilket kan visa att olika delar av kroppen 

besatte olika krafter (Jennbert 2003:142ff). Björnen har en stark koppling till 

schamanismen inte bara i Sverige utan över hela norra delen av norra halvklotet och 

björnens kropp var helig, det är möjligt att det är därför det hittas så många genomborrade 

björntänder i gravar ifrån järnåldern (Axelsson 2005:226).    

En jägare som hade lyckats döda en björn visade otroligt stort mod och skicklighet. 

Björnens kropp kunde övertas genom att man utförde en ritual, jägaren fick på så sätt 

björnens själ och dennes styrka. En människa som kunde byta kropp till en björns kallades 

för bärsärk och detta skedde ofta vid strid. Det är ifrån detta som ordet bärsärkagång 

kommer ifrån, vilket betyder att man rusar fram mot en fiende utan ett uns av rädsla i 

kropp eller sinne (Enoksen 2006:109f).  
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3 Resultat 

Andelen identifierade skelettmaterial ifrån detta material är cirka 17 % som medelvärde, 

trots den höga fragmenteringsgraden. Fragmentantalet framställs i form av nummer inuti 

parenteser. I appendix kan fullständiga benlistor hittas över varje bennummer.  

BNR 1: Grav 2 

Bennummer 1 är de skelettelement som hittades i grav nummer 2 på gravfältet i Laxare. 

Materialet består av både brända och obrända benfragment ifrån både människa (Homo 

sapiens) och djur. Den totala vikten av materialet är 980 gram, varav 873 gram förblev 

oidentifierat. Fragmentantalet är uppskattat till cirka 720 fragment med en volym av 11 

deciliter. Totalt är 27 fragment och 37, 5 gram identifierat detta ger en 

identifieringsprocent på 4 % i fragmentantal och 11 % i vikt. Det största fragmentet var 50 

millimeter stort och var ett rörben ifrån djur, men gick inte att bestämma till art. Det 

minsta fragmentet var runt 3 millimeter och det var något större än det som majoriteten av 

benfragmenten var. Färgen på materialet skiftar ifrån ljustgrått till gråvit och med några 

fragment som är helt vita, vilket innebär att temperaturen skiftat i bålet mellan 600 till 

1000˚C.  

De arter som identifierats är människa (6), häst (3), får/get (9), svin (2), hund (4), katt (2), 

björn (2) och fågel (1). En utförlig art- och benlista kan ses i Tabell 1 i appendix.  

Kön: Inga könsbedömningar kunde göras på varken människo- eller djurben.  

Ålder: Utförlig ålderbedömning kunde inte heller utföras inte mer än att ett av skallbenen 

ifrån människa hade en öppen sutur. Den öppna suturen innebär att människan i graven 

varit relativt ung vid sin död. 

Falangerna på får/get var ofusionerade, vilket innebär att får/get falangerna var ifrån en 

ung individ således ej färdigt vuxen.  

MIND: Materialet visar att det finns minst två hundar i två olika storlekar. Beräkningar 

för det övriga materialet är att det förekommer minst 1 individ av varje art i graven.  

Skeletala förändringar: Inga skeletala eller sjukliga förändringar har observerats.  

Gravbeskrivning: Graven var en liten hällkista under flatmark och hade sedan innan 

blivit skadad av jordbruksmaskiner. Graven var cirka 1 meter i längd och låg cirka 50 

centimeter djupt.  Gravgåvorna som återfanns under utgrävningen av graven bestod enligt 

rapporten ifrån 1955 av: 9 stycken järnnitar, 13 stycken järnspikar, 4 järntenar, 1 järnhake, 

3 klumpar av brons, 7 bitar av en benkam samt det osteologiska material som blivit 

analyserat (Arwidsson 1955).  
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BNR 2: Grav 4 

Bennummer 2 innefattar de skelettfragment som fanns i Grav 4 på gravfältet. Materialet 

består av både brända och obrända skelettdelar ifrån människa och djur. Den totala vikten 

är uppskattad till 134 gram varav 53 gram förblev oidentifierat. Materialets volym var 1 

deciliter och bestod av runt 274 fragment där 37 kunde identifieras. Det identifierade 

fragmentantalet blev då i 13 % och en identifieringsprocent på 60 % i vikt. Det största 

fragmentet var drygt 3 centimeter stort och gick inte att identifiera till verken art eller 

benslag. Det minsta fragmentet var 6 millimeter ungefär i samma storlek som det övriga 

materialet. Färgen var gråvit vilket betyder att kremeringstemperaturen legat runt 800 ˚C.  

De arter som identifierats är människa(7), får (4), get (9), får/get (9) svin (1), hund (4), 

katt (1) och fågel (2). Fågeln har inte artbestämts. En utförlig art- och benlista kan ses i 

Tabell 2 i appendix. 

Kön: Könsbedömning har gjorts på okbenet på människa enligt Graw (2000). Okbenet var 

tunt och slätt vilket antyder att det rör sig om en kvinna (F).  

 Ålder: Ålder har kunnat ses på två fragment ifrån get och ett ifrån får. Ett mellanfotsben 

(Metatarsus) hos get är ofusionerad, vilket visar att individen varit ung även en ryggkota 

(vertebrae) också hos get är ofusionerad. På får är det ett skulderblad (scapula) som är 

ofusionerad, vilket även visar på att det djuret inte var vuxen vid döden. 

MIND: Materialet innehåller minst två getter och två får då åldersbedömningen visat att 

det funnits både fusionerade och ofusionerade skelettelement ifrån dessa två arter i graven. 

I övrigt indikerar beräkningarna att graven innehåller en individ av de övriga arterna.    

Skelettala förändringar: Inga skeletala eller sjukliga förändringar har observerats.  

Gravbeskrivning: Grav 4 var en kista av kalksten precis bredvid Grav 3. Graven var strax 

under 1 meter i längd och låg 50 centimeter under markytan. Graven innehöll förutom 

skelettdelarna ifrån människa och djur gravgåvor. Gravgåvorna bestod enligt rapporten 

ifrån 1955 av: 1 bronsnål, 4 delar av ett ryggknappspänne dekorerat med djurornamentik, 

1 kedja i brons, 3 bronstenar, 2 små bitar tenn, 1 krukskärva, 1 sländtrissa av kalksten och 

5 glaspärlor i grått, blått och rött (Arwidsson 1955).  

 

BNR 3: Grav 6  

Bennummer 3 innefattar det skelettmaterial som återfanns i Grav 6 på gravfältet i Laxare. 

Materialet består i huvudsak av brända ben med ett fåtal obrända fragment. Den totala 

vikten av materialet var 1 547 gram varav 1 440 gram förblev oidentifierat.  Materialet 

bestod av uppåt 3 400 fragment och var otroligt fragmenterat. Volymen låg på cirka 19 

deciliter där det största fragmentet var 5,7 centimeter och det minsta strax över 4 

millimeter. Identifieringsprocenten för BNR 3 blir således endast 0,8 % i fragmentantal 

och 7 % i vikt vilket är väldigt lite även för att vara ett kremerat material. Färgen på 
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fragmenten var grå-vitt med blåa inslag vilket betyder att kremeringstemperaturen legat på 

500 till 800 ˚C.  

De identifierade arterna är människa (14), häst (1), nötkreatur (1), får (1), svin (1), hund 

(3) och katt (2). En utförlig art- och benlista kan ses i Tabell 3 i appendix. 

Kön: Könsbedömning har endast kunnat utföras på en hörntand ifrån svin. Hörntanden 

består av en liten rundad krona vilket visar att svinet var en F (hona).  

Ålder: Inga närmare åldersbedömningar har kunnat göras på materialet. Skelettelementen 

uppvisar inga ålderskaraktärer vilket gör att individerna i graven varit adulta.  

MIND: Bedömningen av MIND på materialet indikerar på att det endast varit en individ 

av varje art i graven.  

Skelettala förändringar: Inga sjukliga eller skelettala förändringar ha observerats.  

Gravbeskrivning: Grav 6 bestod endast av resterna av en låg stensättning som blivit 

skadad och observerad vid röjningsarbete. Vid utgrävningen återstod mindre än en 

fjärdedel av graven. Förutom de kraftigt kolhaltiga benelementen återfanns gravgåvor i 

form av: 1 järnyxa, 1 järnbetsel, 1 spjutspets i järn, och 1 järnnit (Arwidsson 1955). 

 

BNR 4: Grav 3  

Bennummer 4 består endast av obrända ben ifrån Grav 3. Den totala vikten var 272 gram 

där endast 61 gram förblev oidentifierat. Materialet bestod av 15 rörben ifrån människa. 

Identifieringsprocenten var 40 % för antalet fragment och 77,5 % för vikten av materialet. 

En utförlig benlista art kan ses i Tabell 4 i appendix. 

Kön: Ingen könsbedömning har kunnat utföras på de fragmenterade rörbenen. 

Ålder: Ingen närmare åldersbedömning har kunnat utföras.   

MIND: Materialet i BNR 4 består till största sannolikhet endast av en individ.  

Skelettala förändringar: Inga sjukliga eller skelettala förändringar har påträffats.  

Gravbeskrivning: Grav 4 bestod av ett starkt skadat röse cirka 6,5 meter i diameter. I 

graven återfanns endast de obrända fragmenten av människa, alltså inga gravgåvor eller 

liknande (Arwidsson 1955).  

 

BNR 5: Grav 7  

Bennummer 5 innehåller benen ifrån Grav 7 ifrån gravfältet i Laxare. Materialet består av 

både brända och obrända skelettdelar. Den totala vikten av BNR 5 var 2 189 gram varav 

1900 gram inte kunde identifieras. Antalet fragment uppskattades till runt 8100 stycken 
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där det största var 7,8 millimeter och det minsta fragmentet var 2 millimeter. Majoriteten 

av fragmenten i BNR 5 var under 4 millimeter. Materialet uppgick till 27 deciliter i 

volym. Identifieringsprocenten räknades ut till 14 % för vikten och 1 % för antalet 

fragment. Färgen var gråvit, vilket betyder att kremeringstemperaturen låg på runt 800 ˚C. 

1 benbit med ornamentik identifierades under analysen.  

De arter som kunnat identifieras i BNR 5 är människa (18), häst (7), nötkreatur (26), 

får/get (6), häst/nöt (4), nöt/får/get (19) och hund (21). En utförlig art- och benlista kan ses 

i Tabell 5 i appendix. 

Kön: Könsbedömning har utförts på okbenet hos en individ i BNR 5. Okbenet var relativt 

slätt men ytan var något ojämnt, vilket innebär ett kön på M? 

Ålder: En utav tänderna hos nötkreatur var en oerupterad tand, vilket betyder att 

individen varit ung då den dog. Övrigt har det inte gått att åldersbestämma det resterande 

materialet.  

 

 

 

 

 

 
    

                   Foto 1. Kraniefragment ifrån människa, ett skalltak med öppen sutur t.v och en zygomaticum t.h.   

MIND: Det är minst två hundar i BNR 5, en hund har blivit kremerad och den andra 

förblev obränd. Det är även två nötkreatur i olika åldrar, då det finns en oerupterad tand 

vilket indikerar en ung individ, de övriga skelettdelarna från nöt är ifrån minst en vuxen 

individ. Resterande djurarter i materialet beräknas vara ifrån minst en individ av varje art.  

Skelettala förändringar: Eventuellt en förslitningsskada har observerats på en ryggkota 

hos en häst.  

Gravbeskrivning: Graven bestod av ett lågt röse med en diameter av fyra meter. I 

gravens östra del låg ett brandlager med brända ben och i den norra delen låg både ben 

och gravgåvor. Gravgåvorna bestod enligt rapporten ifrån 1955 av: 1 bronssölja, 1 

rembeslag i brons, 5 små bronsfragment, 1 järnbetsel, 1 järnhank, 6 beslag i järn med 

nitar, 2 pilspetsar i järn, 1 järnspik, 3 järnnitar, 12 järnfragment i varierande storlek, 1 

klump med järnslagg, ett 20-tal ornerade fragment ifrån en benkam och 8 krukskärvor 

(Arwidsson1955). 
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BNR 6: Grav ? 

Bennummer 6 kunde inte sättas in i någon gravkontext och har därför inte analyserats. 

Materialet hade en total vikt på 245 gram och en volym på 3 deciliter och bestod endast av 

brända skelettdelar.  

 

BNR 7: Grav 9  

Bennummer 7 innehåller brända skelettelement ifrån Grav 9. Den totala vikten av 

materialet är 2 125 gram vilket uppmätte 27 deciliter i volym. Efter analysen återstod det 

1 880 gram som inte kunde identifieras. Antalet fragment var cirka 2 700 stycken där det 

största var 5 centimeter och det minsta var cirka 4 millimeter. Identifieringsprocenten 

uppgick till 4 % för antal fragment och 12 % för vikten. Färgen var gråvit med vissa 

svarta inslag vilket visar att temperaturen i bålen varit runt 800 ˚C, men vissa bitar har 

blivit brända på endast 400 ˚C. Under analysen observerades ett benfragment med 

ornamentik. Även en relativt stor andel sten och kol rensades ur materialet.  

De arter som blivit identifierade i BNR 7 är människa (68), häst (8), nötkreatur (5), får/get 

(3), svin (6), hund (12), samt fågel (1) och fisk (1) som inte artbedömts närmare. En 

utförlig art- och benlista kan ses i Tabell 6 i appendix. 

Kön: En könsbedömning har kunnat göras i BNR 7 av en hörntand hos svin som visade 

sig tillhöra en M (hane).  

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2. Hörntand ifrån en galt. 

Ålder: Diploëtjockleken skiljer sig markant mellan de olika kraniefragmenten hos 

människa vilket kan indikera att det rör sig om individer i olika åldrar där en varit yngre 

än den andra. På kraniet på människa finns det även 10 öppna suturer, vilket möjligtvis 

kan indikera på unga individer.  

De fragment ifrån får/get kommer ifrån olika individer där en individ varit väldigt ung, 

således ett lamm.  
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MIND: Som observerats genom åldersbedömningen på får/get består denna art av minst 

två individer i BNR 7. Det bör även vara minst två hundar i graven då storleken av 

fragmenten skiljer sig så pass mycket i storlek att de omöjligt kan tillhöra samma individ. 

Av tjockleken på kraniefragmenten ifrån människa att döma har det förmodligen blivit 

begravda minst två individer i graven. De övriga arterna i materialet består förmodligen av 

minst en individ för varje art. 

Skelettala förändringar: Inga skelettala eller sjukliga förändringar har observerats.  

Gravbeskrivning: Grav 9 var en rektangulär stensättning med ovala kanter. 

Stensättningen sträckte sig uppåt tre meter med en höjd på 40 centimeter. Gravgåvorna i 

graven var: 1 fiskhuvudformat bronsspänne, 1 pilspets i järn, 1 järn beslag, 2 platta 

järnbeslag, 2 järnbeslag med fastsittande nitar, 1 ring i järn, 5 järnnitar, 2 mindre järnnitar, 

4 spikar i järn, 3 järntenar, 5 fragment ifrån en benkam, 5 krukskärvor samt 1 fragment av 

en fossil (Arwidsson1955).   

 

BNR 8: Grav 11 

Bennummer 8 innehåller de skelettrester som återfanns inuti en kista i Grav 11 på 

gravfältet i Laxare. Materialet består av både brända och obrända skelettelement med en 

volym på 25 deciliter. Den totala vikten av benen uppgick till 251 gram varav 190 gram 

inte kunde identifieras. Det största fragmentet var 4,3 centimeter stor och det minsta cirka 

5 millimeter. Antalet fragment var runt 330 stycken vilket betyder att vissa fragment var 

av relativt stor storlek. Identifieringsprocenten har räknats ut till att ligga på 9 % för 

fragmentantalet och 24 % för vikten. Färgen på materialet är precis som de föregående 

bennumren gråvit vilket ger en förbränningstemperatur på runt 800 ˚C.  

Arterna som identifierats i BNR 8 är människa (2), nötkreatur (2), får/get (1), får (7) och 

svin (1). En utförlig art- och benlista kan ses i Tabell 7 i appendix. 

Kön: Inga könsbedömningar har kunnat utföras på materialet.  

Ålder: Den tjocka diplöen på kraniefragmenten ifrån människa indikerar på att individen i 

graven varit lite äldre vid sin död. En tand på ett fragment ifrån nötkreatur är en erupterad 

mjölktand vilket tyder på att det varit en ung individ. 

 

 

 

 

       

        Foto 3. Mjölktand ifrån nötkreatur 
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MIND: Förmodligen har två olika nötkreatur blivit offrade i graven då den ena av 

individerna varit juvenil och den andra adult. Det finns även både brända och obrända 

fragment ifrån får i materialet, vilket tyder på att det är minst två stycken får i BNR 8. De 

övriga arterna i materialet består förmodligen av minst en individ för varje art 

Skelettala förändringar: Inga skelettala eller sjukliga förändringar har observerats i 

materialet.  

 

BNR 9: Grav 11 

Bennummer 9 innefattar de skelettfragment som hittades utanför kistan i Grav 11. 

Materialet består endast av brända ben med en volym på 17 deciliter. Totala vikten var     

1 479 gram varav 1 298 gram inte gick att identifiera. Antalet fragment uppskattades till 

cirka 4 000 varav det största var ett kraniefragment ifrån människa på 3,5 centimeter. Det 

minsta fragmentet var 3,5 millimeter. Identifieringsprocenten ligger på 3 % för 

fragmentantal och 12 % för vikten. Färgen på materialet är gråvitt med några helt vita 

fragment, vilket betyder att kremeringstemperaturen varit runt 800 ˚C, men den har gått 

upp till 1 000 ˚C i vissa områden. 3 benbitar med olika ornamentik har även observerats i 

materialet.  

De arter som identifierats i BNR 9 är människa (100), får/get (6), svin (2), hund (15), katt 

(2) och fågel (3). En utförlig art- och benlista kan ses i Tabell 8 i appendix. 

Kön: Inga könsbedömningar har kunnat utföras.  

Ålder: Inga exakta åldersbedömningar har kunnat göras, dock är det fyra stycken öppna 

suturer på kraniefragmenten ifrån människa. Det skulle kunna indikera att individen varit 

vuxen vid sin död.  

MIND: Skillnaden i tjockleken på dipolën i skallfragmenten hos människa visar att det 

förmodligen rör sig om minst två individer som blivit gravlagda i graven. Det finns även 

tydliga storleksskillnader i benelementen ifrån hund, vilken gör att det minst offrades tre 

hundar i den här graven. Två utav fragmenten ifrån fågel tillhör samma benslag, men de 

skiljer sig i storlek, vilket visar att det rör sig om minst två olika fåglar i materialet. De 

övriga arterna i materialet består förmodligen av minst en individ för varje art.    

Skelettala förändringar: Inga skelettala eller sjukliga förändringar har observerats.  

Gravbeskrivning: Grav 11 som innefattar både BNR 8 och 9 bestod av en kista med 

kalkhällar. Kistan var runt 3 meter bred och 1,75 meter bred. Inuti kistan hittades ett lager 

med obrända ben samt 1 järnnit, 1 järnspik och 3 tänder ifrån en benkam.  Utanför kistan 

hittades 1 ändbeslag i brons med 3 järnnitar, 1 beslag i brons, 1 beslag i järn, 1 järnbeslag 

med ett fyrsidigt hål, 1 järnsölja, 4 järnnitar, 3 mindre järnnitar, 2 järnspikar, 2 avlånga 

järnfragment förmodligen ifrån en spjutspets, ett 20-tal fragment ifrån en benkam, ett antal 

krukskärvor och 1 rund fossil (Arwidsson1955).  
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 Foto 4. Benbitar ifrån kam med olika ornamentik 

 

BNR 10: Grav 12   

Bennummer 10 innefattar de brända skelettelement som återfanns i Grav 12. Materialet 

har en volym på 20 deciliter och en vikt på 1 553 gram där 1 274 gram inte kunde 

identifieras. Fragmentantalet uppskattades till cirka 1 100 fragment där det största mättes 

till 6 centimeter och det minsta till 6,5 millimeter. Identifieringsprocenten beräknades till 

12 % för fragmentantalet och 18 % för vikten. Färgen på materialet är gråvitt med vissa 

bruna inslag. Bålet har i huvudsak haft en temperatur på 800 ˚C, men vissa områden har 

haft längre temperatur på cirka 300 ˚C.  

De arter som kunnat identifieras i materialet är människa (102), häst (9), nötkreatur (5), 

får (1), svin (11) och hund (2). En utförlig art- och benlista kan ses i Tabell 9 i appendix. 

Kön: Könsbedömning har gjorts på ett okben på människa. Benet var relativt brett, vilket 

indikerar på att individen i graven är en M? (man). 

 Bedömning har även gjorts på en krona ifrån en hörntand på svin vilket visar att individen 

varit en hona.  

Ålder: Ålder har endast kunnat observeras på kraniet där 20 suturer är öppna, vilket 

påvisar att mannen inte var speciellt gammal då han avled.  

MIND: Av materialet att döma har minst en individ av varje djurart placerats i graven.  

Skelettala förändringar: Inga skelettala eller sjukliga förändringar har observerats.  

 

BNR 11: Grav 12 

Bennummer 11 innehåller även det skelettelement ifrån Grav 12. Materialet består endast 

av brända ben med en sammanlagd volym 20 deciliter. Den totala vikten var 1 501 gram 

varav 1 302 gram förblev oidentifierat. Fragmentantalet beräknades till cirka 6 000 

fragment där det största var 5 centimeter och det minsta 4,5 millimeter. Således blev 
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identifieringsprocenten 13 % för vikten och 2 % för antalet fragment. Färgen på materialet 

är gråvitt vilket indikerar på en förbränningstemperatur på 800 ˚C precis som de 

föregående bennumren.  

De arter som identifierats i materialet är människa (85), häst (12), nötkreatur (5), får/get 

(1), svin (8) och hund (8), En utförlig art- och benlista kan ses i Tabell 10 i appendix.  

Kön: Inga könsbedömningar har kunnat göras i materialet.  

Ålder: Inga exakta ålderberäkningar har kunnat utföras, men sex suturer på kraniet på 

människan är öppna. Detta kan som nämnt innan indikera på en ung individ.  

MIND: Tandkronorna som identifierats ifrån hund är så pass olika att de med stor 

sannolikhet kommer ifrån två olika hundar. De övriga arterna i materialet består 

förmodligen av minst en individ för varje art.  

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 5. Olika storlekar på hund ifrån BNR 11. Ryggkotor t.v och ett revben t.h.  

Skeletala förändringar: Inga skeletala eller sjukliga förändringar har observerats.  

Gravbeskrivning: Grav 12 var ett lågt röse med 5 meter i diameter. Graven var otroligt 

skadad vid utgrävningen varav hela den norra delen blivit undanröjd innan 

undersökningen. I röset låg ett benlager utbrett i nord – sydlig riktning. Gravgåvorna 

bestod av: ett 30-tal bronsbeslag med nitar, 2 tunna bronsfragment, 5 järnspikar, 4 

glaspärlor i grönt, blått och rött, 2 krukskärvor och 1 flintavslag (Arwidsson1955).  

 

BNR 12: Grav ? 

Bennummer 12 kan inte heller placeras inom någon gravkontext och har därför inte heller 

analyserats. Materialet bestod endast av brända ben med en vikt på 688 gram och en 

volym på 9 deciliter. Möjligtvis ingår även skelettmaterialet i BNR 12 i Grav 12, men 

detta kan inte bevisas på något sätt.  

 

 



30 
 

BNR 13: Grav 12  

Bennummer 13:s skelettdelar ingår även de i den stora graven, nummer 12. Till skillnad 

mot BNR 10 och BNR 11 är skelettdelarna i BNR 13 obrända och endast ifrån djur. 

Vikten för BNR 13 uppgick till 452 gram varav 148 gram förblev oidentifierat. Antalet 

fragment beräknades till cirka 115 stycken och 28 av dem gick att identifiera. BNR 13 var 

väldigt fragmenterat för att vara obrända skelettdelar. Identifieringsprocenten för 

materialet uppgick till 67 % för vikten och 24 % för antalet fragment.  

De arter som identifierades var häst (11), nötkreatur (10) och svin (7).  En mer utförlig art- 

och benlista kan ses i Tabell 12 i appendix.  

Kön: Ingen könsbedömning har kunnat göras i materialet.  

Ålder: Ålderbedömning har uppskattats genom att skenbenet (tibia) är ofusionerat hos ett 

svin. Samt att en mjölktand sitter kvar i överkäken (maxilla) hos ett svin, vilket betyder att 

minst ett svin varit ung då den offrades.  

MIND: Av åldersberäkningen att döma består materialet av minst två svin, en yngre och 

en vuxen individ. De övriga arterna i materialet består förmodligen av minst en individ för 

varje art.  

Skeletala förändringar: Inga skeletala eller sjukliga förändringar har observerats.  

 

3.1 Sammanfattning av resultatet 

I sammanfattningen av resultatet redovisas i tabellen nedan vilka djurarter som förekom i de 

olika bennumren (BNR), men även ett diagram över artfördelningen på hela gravfältet. 

Diagrammet visar fragmentantalet av de analyserade lämningarna i procent.  Anledningen till 

att informationen redovisas på detta sätt är för att underlätta för läsaren. 

 Arter  

BNR 1 Människa, Häst, Hund, Katt, Får/Get, Svin, Fågel och Björn 

BNR 2 Människa, Hund, Katt, Får, Get, Får/Get, Svin och Fågel 

BNR 3 Människa, Häst, Hund, Katt, Nötkreatur, Får och Svin 

BNR 4 Människa 

BNR 5  Människa, Häst, Hund, Nötkreatur, Får/Get, Nötkreatur/Häst, Nöt/Får/Get 

BNR 6  Inga identifierade 

BNR 7  Människa, Häst, Hund, Nötkreatur, Får/Get, Svin, Fågel och Fisk 

BNR 8 Människa, Nötkreatur, Får, Får/Get och Svin 

BNR 9  Människa, Hund, Katt, Får/Get, Svin och Fågel 

BNR 10 Människa, Häst, Hund, Nötkreatur, Får och Svin 

BNR 11 Människa, Häst, Hund, Nötkreatur, Får/Get och Svin 

BNR 12  Inga identifierade 

BNR 13 Häst, Nötkreatur och Svin 
Tabell 3. Sammanställning av de djurarter som identifierats i varje bennummer.  
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Diagram 1. Artfördelningen på hela gravfältet i procent efter antalet analyserade fragment. 

 

Diagrammet visar fördelningen av arterna på hela gravfältet, alltså alla de 8 gravarna 

sammanlagt. Det visar att människa är den arter som är vanligast, därefter kommer hund som 

då tydlig var det vanligaste djuroffret på det här gravfältet. Nötkreatur är även de ett relativt 

vanligt offer i gravarna.  
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4. Diskussion  

Frågeställningarna i uppsatsen har varit att genom en osteologisk analys av ett kremerat 

gravmaterial och studier av litteratur, försökt få en generell bild av vilka djurarter som 

förekommer i gravar och vilken religiös betydelse de olika djurarterna hade. Forskarna brukar 

räkna med att asatron började under folkvandringstid runt 500- talet e.Kr. det är således den 

religion som människorna utövade även under vikingatid i Skandinavien (Jennbert 2002:108). 

Vilka djur har identifierats i gravarna ifrån Laxare, Boge socken på Gotland? Vilka 

djur påträffas generellt i gravar ifrån yngre järnålder? 

De arter som analyserats i gravarna, utöver den/de gravlagda människorna, är med majoritet 

häst, nötkreatur, hund och får/get. Djurarter såsom nötkreatur, svin och katt har också 

identifierats. Det identifierade vilda djurarterna är få. Endast två björnklor har hittats i det 13 

kilo analyserade materialet. Några få fragment ifrån fågel och fisk har även påträffats, dessa 

har dock inte artbestämts. Majoriteten av djuren har varit vuxna då de blivit lagda i graven, 

men minst en kalv och ett lamm har påträffats. De könskillnader som har observerats är hos 

svin, det förekommer minst en galt och två suggor. Dessa skillnader har observerats på 

hörntänderna.  

De djurarter som identifierats ifrån Laxare överensstämmer med de som oftast hittas i gravar 

ifrån yngre järnåldern. De djur som inte förekommer i Laxare är vilda hjortdjur, lodjur eller 

bevis på rovfåglar som kunnats användas vid jakt. Dessa djur, med undantag för rovfåglarna, 

förekommer oftare på fastlandet än på Gotland.  

Av artfördelningen att döma är hund (10 %) det vanligaste djuroffret följt av nötkreatur (8 %) 

och häst (7 %) på gravfältet. Fågel och fisk är väldigt underrepresenterat, huruvida detta beror 

på att de inte offrades ofta går inte att säga. Både fågel och fisk har små ben, vilket lätt kan ha 

försvunnit under kremeringen, vid begravningsprocessen eller vid utgrävningen. Att antalet 

björnklor är så få i Laxare materialet är lite förvånande.  Det är annars vanligt förekommande 

både i kremerade gravar på fastlandet och på Gotland. Det är omöjligt att säga varför det ter 

sig så, men anledningen kan vara att människor i Laxare inte handlade mycket med 

björnpälsar eller att det inte prioriterades att begravas i dem.    

De djur som oftast påträffas i brandgravar i Sverige är de som också hittats i Laxare. 

Vanligtvis i Sverige förekommer det en till tre olika djurarter i en och samma grav, men det 

finns exempel på gravar där upp till ett tiotal olika djurarter har påträffats. Det är framförallt 

tamdjur som identifierats, men även vilda djur, fåglar och fiskar påträffas i gravar.  

De tamdjur som påträffats i brandgravar i Sverige är häst, nötkreatur, får/get, svin, hund och 

katt, men även tamhöns hittas ibland. De vilda djurarterna är färre och förekommer inte i 

samma kvantitet som tamdjuren, men de som identifieras är oftast björn, lo, ekorre och vilda 

fåglar bland annat rovfåglar såsom falk och hök. Vilda hjortdjur av olika arter förekommer 

också precis som en mängd olika fiskarter (Sten & Vretemark 1988:150 och Sigvallius 

1994:61).   
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Var djuren intakta eller hade de blivit styckade innan ceremonin? 

Hundar och hästar hittas generellt som hela kroppar, medan det är sällsynt att andra djurarter 

förekommer hela. Det är svårt att säga ifall detta beror på att djuren inte placerades hela på 

gravbålet. Eller ifall alla ben inte samlades in efter kremeringen och sedan lades i graven. 

Oftast är det speciellt utvalda kroppsdelar som hittas i det kremerade materialet och fokusen 

brukar ligga på extremitetsbenen (Bennett 1987:116). Hunden som nämns innan hittas 

tillsammans med hästen som hela i gravsammanhang ifrån hela yngre järnåldern. Hundar blev 

begravda i speciella gravar redan under Mesolitkium, vilket visar att de haft en speciell 

betydelse för människan redan på den tiden. Från folkvandringstid identifieras hund i var 

tredje grav medan den ifrån vikingatid hittas i två tredjedelar av alla analyserade gravar. Det 

finns även exempel på gravar ifrån denna period där hundar finns men man inte har kunnat 

identifiera någon människa. Hundar hittas oftare intakta i ett kremerat skelettmaterial än man 

hittar människor, och därför anser forskarna att hundar lades intakta på bål under hela 

järnåldern (Sigvallius 1994:67ff,113).  

Vad gäller hund och häst i materialet ifrån Laxare så kunde det inte med säkerhet identifieras 

några hela individer. Skelettelement ifrån i stort sätt hela kroppen och spridningen indikerar 

på att några individer av arterna har kunnat placeras hela på bålet.  

 Ifrån folkvandringstid och vendeltid hittas inga hela skelett av får/get eller nötkreatur i 

gravar, utan det är framförallt ben ifrån skallen och fötterna som påträffas. Under vikingatid 

däremot börjar hela individer av får/get och nötkreatur förekomma i gravarna (Sigvallius 

1994:72,114). I materialet ifrån Laxare har inga hela kroppar identifierats varken ifrån 

nötkreatur eller får/get. Spridningen av identifierade kroppsdelar indikerar inte heller på att 

någon av dessa djurarter ska ha placerats på bålet hela.   

Av björn och lo har det aldrig hittats hela kroppar utan de lämningar som påträffas efter dem 

är falanger. Sannolikt är dessa falanger rester efter djurhudar som den döde svepts in i innan 

kremeringsceremonin. Det har aldrig heller påträffats hela vilda hjortdjur i kremerade gravar 

ifrån järnåldern utan det som påträffas är horn eller få benfragment, men även detta är ytterst 

ovanligt (Sigvallius 1994:67ff). Som nämnts i föregående frågeställning förekommer det inte 

några vilda hjortdjur eller lo i materialet ifrån Laxare, dock har två björnklor påträffats i en 

grav.  

Vilka människor fick med sig djur i graven? Finns det någon skillnad mellan mans- 

respektive kvinnogravar? Är någon djurart mer statussymbol än de övriga? 

Det var inte alla människor som blev gravlagda tillsammans med djur, det var inte heller alla 

människor som blev gravlagda i en grav på ett gravfält (Sigvallius 1994:61). Hur 

skelettdelarna tillvaratogs efter kremering visar vilken socialställning den avlidne haft under 

sitt liv. En god fördelning mellan ben ifrån människa och djuroffren syns i mansgravarna och 

i vissa kvinnogravar, vilket kan visa att de hade hög status under sin levnadstid (Bennett 

1987:114). Barn begravs sällan med ett större antal djuroffer, utan det är äldre vuxna, 35-64 

år, framförallt män som begravs med många olika djur (Sigvallius 1994:81,107f). Vissa av de 

offrade djuren var möjligtvis avsedda som färdkost på den avlidens resa eller förtärdes vid 
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begravningen. Andra djur symboliserade status i form av offergåvor eller följeslagare 

(Bennett 1987:116).  

Det finns skillnader mellan djurarterna i mans- och kvinnogravar, dock är detta inte en 

generell regel. Katt dominerar hos kvinnorna medan häst framträder starkast hos män. 

Hunden förekommer i både i mans- och i kvinnogravar, men den är något vanligare hos 

männen. Storleken på hundar varierade kraftigt under järnåldern det finns alltifrån stora 

hundar till små som är mindre än en papillon, men vilken storlek som finns i vilken grav har 

aldrig studerats. Så därför vet man inte ifall det även finns storleksskillnader mellan männens 

och kvinnornas gravar (Sigvallius 1994:67,81,107f). Om man ska se hundars begravningar ur 

ett internationellt perspektiv så begravdes de tillsammans med sina ägare för att beskydda 

dem och de övriga gravgåvorna (Reitz 1999:114).  

För att återgå till hästen så begravs de som nämnts innan oftast tillsammans med män även 

om det finns exempel på hästar i vissa kvinnogravar (Sigvallius 1994:70,113). För nötkreatur, 

får/get och svin förkommer inga skillnader mellan mans- och kvinnogravar, vilket skulle 

kunna visa på att dessa djur inte hade någon större status betydelse som gravgåvor. Fåglar av 

olika arter är vanliga i begravningar under hela järnåldern och det är ingen skillnad mellan 

kvinno- och mansgravar vad gäller antalet fågelarter. Den vanligaste arten är tamhöna, men 

det förekommer även diverse rovfåglar, till exempel falk. Björn och lofalanger hittas relativt 

ofta i gravar ifrån yngre järnåldern. De har suttit kvar i hudar som omslutit den döde under 

begravningsprocessen. Falanger ifrån dessa djur förekommer i både kvinnors och mäns 

gravar, men de är något vanligare hos männen, dock förekommer det hos individer av alla 

åldrar (Sigvallius 1994:71ff,76ff,114).  

Djur har ofta haft en symbolisk betydelse som sträcker sig utöver användningsområden såsom 

köttdjur och arbetskraft. Djuroffer förkommer inte bara vid begravningar utan även vid andra 

viktiga förändringar i en människas liv, till exempel vid bröllop. Vissa djur var till och med 

vördade eller fruktade för sina olika egenskaper, ett bra exempel är ugglan som är hyllad för 

sin visdom (Reitz 1999:272ff,296). Rovfåglar såsom falk och hök är symboler för högre 

aristokrati medan örnen symboliserar makt, vilket gör dessa rovfågelarter till tydliga 

statussymboler under yngre järnåldern. Örnen kan även symbolisera asaguden Oden och det 

sägs att de som bar ett smycke av en örn hade gudens beskydd (Gräslund 2004:127f).     

I materialet ifrån Laxare har det inte gått att se några tydliga skillnader mellan mans- och 

kvinnogravar då könsbedömning på människa varit svår att utföra. Inte heller har det gått att 

urskilja några skillnader i gravgåvor beroende på ålder, eftersom ingen säker 

åldersbedömning på människa har kunnat utföras. Av antalet djuroffer i gravarna i samband 

de övriga gravgåvorna verkar det vara rika gravar. Det skulle kunna indikera på att 

människorna som blivit begravda på gravfältet varit av högre status.  
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Kan djuroffren haft någon religiös betydelse? 

Djur har alltid betytt mycket för människan både i det vanliga livet och i deras tankegångar 

om omvärlden (Jennbert 2002:105). Djur har vanligtvis en symbolisk betydelse som sträcker 

sig utöver praktiska användningsområden. Redan för 10 000 år sedan offrades bland annat 

rävar i människornas gravar, och visade då att djuren var heliga för människorna i Ecuador. 

Djuroffer är ofta associerade med människors begravningar eller med viktiga byggnader. 

Gårdsdjur, såsom svin eller kor ansågs heliga på många ställen över hela världen (Reitz 

1999:114, 272ff, 286, 296). Även i Sverige hade djuren en signifikant rituell och kosmologisk 

betydelse, inte minst vi begravningar. Betydelsen syns tydligt i det osteologiska materialet, i 

form av skelettmaterial ifrån domesticerade djur som placerats i gravarna. Och i det 

arkeologiska materialet i form av avbildningar av vilda- och fantasidjur på smycken och 

bildstenar (Jennbert 2004:137f). Vissa av djuren som offrades i gravarna var möjligen endast 

avsedda som färdkost på den dödes resa eller åts i samband med begravningen, medan andra 

symboliserade status i form av offer eller följeslagare (Bennett 1987:116).  

I Laxare materialet har det inte observerats några slaktspår på skelettelementen, vilket gör det 

svårt att säkerställa huruvida djuren i gravarna varit färdkost. Det finns många tecken på att 

vissa delar inte fungerat som föda överhuvudtaget, bland annat de obrända tänder som 

placerats i graven efter kremeringen. Tänder kan inte tolkas som mat i detta sammanhang inte 

heller många utav de andra bendelarna exempelvis falanger.    

I många skapelsemyter har djuren en viktig roll som ofta är kopplat till människans liv. 

Djuren och människorna ansågs vara släkt med varandra och det kunde även få avkommor 

tillsammans (Axelsson 2005:224). Denna tanke visar att skillnaden mellan människa och djur 

inte var så stor under förkristen tid som den är idag, eftersom man nu anser människan vara en 

mycket högre stående varelse än resten av djuren.  

I isländska myter skrivs det om männens andliga följeslagare, fylgjur. Dessa var djur som 

hade en förbindelse med människor, kanske genom att mannen var döpt efter djuret och på så 

sätt erhöll dess egenskaper (Jennbert 2004:137). Något liknande detta har så klart inte kunnat 

observeras i materialet ifrån Laxare eftersom sagor inte lämnar spår i skelettet. Dock är det 

möjligt att man även på Gotland under vikingatid ansåg sig ha andligt sällskap. 

Inget djur har en så tydlig religiös betydelse som hästen. Hästen har associerats med 

framstående gudar och människor ända sedan äldre bronsålder, och har på så sätt tolkats som 

ett uttryck för aristokratin. Det finns exempel på hästar som till och med har blivit begravda i 

liknande gravar som människorna och på så sätt blivit behandlade med samma vördnad som 

en död människa (Jennbert 2002:135ff). Hästens gudomlighet beskrivs påtagligt i Snorres 

Edda där det är det enda djuret som kan förflytta sig mellan olika världar. Hästen är inte helt 

domesticerad, men inte helt vild heller utan tillhör utrymmet emellan. Den är endast 

domesticerad för att assistera människan och är därför inte underkastad henne. Varför hästen 

är en egen fri individ och inte de övriga djurarterna är en intressant fråga, som i framtiden 

vore intressant att studera vidare. Storleken borde inte ha haft någon betydelse då nötkreatur 

också var större än människan. Kanske ansågs de bara ha en större fri vilja eller var de svårare 

att domesticera än de övriga djurarterna och på så sätt ansågs tillhöra gudarna.    



36 
 

Den viktigaste hästen i fornnordisk mytologi är Odens hingst Sleipner. Sleipner med sina åtta 

ben kan färdas ifrån himmelen ner till underjorden och det är just ifrån honom som alla hästar 

härstammar (Loudmand 2004:131ff, Jennbert 2006:100, Enoksen 2006:97f).  Att äta hästkött 

är en hednisksed och att man gjorde det som en form av offermåltid. Det är möjligt att hästen 

som djur och hästkött var det djuroffer som man hedrade högst vid begravningsfester 

(Loumand 2004:131). Inga slaktspår har observerats i materialet ifrån Laxare och därför går 

det inte att dra någon slutsats rörande förtäring av hästkött i det området, dock är det inte alls 

omöjligt att det förekom.  

Hunden hittas ofta i det arkeologiska materialet och visar på så sätt att den haft religiös 

betydelse, men den beskrivs sällan i de skriftliga källorna. I Snorres Edda finns det endast en 

beskriven hund och det är väktaren Garm som vaktar ingången till Hel, underjorden (Jennbert 

2002:120f). Kanske kan det vara så att hundar offrades i gravar för att ledsaga människan till 

dödsriket och på så sätt symboliserar Garm. Om man däremot ser på hundar i 

gravsammanhang ur ett världsligt perspektiv så har den haft i uppgift att skydda sin ägare och 

de gravgåvor som de blivit begravda tillsammans med (Reitz 1999:114).  

Nötkreatur kan ha varit viktiga för människorna i Norden då kon är en del av 

skapelseberättelsen. Det berättas om hur urkon Audhumbla födde fram gudarna (Jennbert 

2002:117). Kor var även kraftfulla djur som i strid kunde skrämma bort sina fiender. Det finns 

myter om hur modiga krigare blev skräckslaga när trollkor kom rusande och råmade. Oxarna 

var också betydelsefulla som dragdjur även i mytologin. Det sägs nämligen att ön Själland i 

Danmark bildades av ett landområde ifrån Sverige som hade placerats där av fyra oxar 

(Enoksen 2006:103ff).  

Under vikingatid påträffas det hela individer av får/get i gravarna (Sigvallius 1994:72,114), 

vilket visar att det var under den här perioden de fick religiös betydelse. Getter hade en viktig 

plats i fornnordisk mytologi. Bocken sades erhålla sina gudomliga egenskaper av förfäderna 

och två getter som nämns i Snorres Edda är Tannsvinner och Tanngnjost, som drog åskguden 

Tors vagn. Dessa två getter kunde återuppstå om man slaktade dem utan att orsaka skada på 

deras skelett eller skinn. En annan get som nämns i sägner är Heidrun, och ur henne 

mjölkades det heliga mjödet som dracks i salen Valhall (Enoksen 2006:106). Det sägs att 

majoriteten av de analyserade skelettresterna ifrån får/get med största sannolikhet är ifrån får 

(Sigvallius1994:72,114), dock är Författaren inte lika säker på det då fåret inte nämns som 

helig eller betydelsefull i någon skriftlig källa. Geten däremot nämns och därför känns det lite 

ologiskt om alla andra djur som offrades hade religiöst betydelse förutom fåret. Det är väldigt 

svårt att skilja får och get osteologiskt eftersom deras skeletala anatomi är väldigt lika därför 

ges det stort utrymma för feltolkningar.   

Berättelser rörande svin är relativt få ifrån järnåldern i Norden. Det som skildras i eddorna är 

sagor om grisarna på bondgården Alfheim, en gård som var vida känd för sin svinavel 

(Jennbert 2006:108). Svinet är fruktbarhetsguden Frejs heliga djur och står därför för 

fruktbarhet och styrka. Två viktiga svin inom asatron är galtarna Gyllenborst och Slidrugtanne 

som drog Frejs vagn (Steinsland 2007:164f).  Men det allra viktigaste svinet var Särimner och 

även han hade förmågan att återuppstå efter döden. Han slaktades nämligen och åts dagligen, 
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en procedur upprepades varje dag hela året om.  Detta är något som visar att människorna 

under järnåldern ansåg att svinkött var en evig delikatess (Enoksen 2006:106f). Det sägs även 

att vildsvinet under järnåldern var symbol för krig och modiga krigare. Vildsvinet och krigare 

skulle kämpa ända in i döden även om alla odds var emot dem (Axelsson 2005:226).  

Rovfåglar tros ha symboliserat den dödes status genom att denne under sitt liv varit jägare. 

Strandfåglar sägs ha kontakt med den dödes själ och på så sätt har de förmodligen haft en 

speciell betydelse i gravsammanhang (Sigvallius 1994:77ff). Hönan och tuppen kan 

möjligtvis ha symboliserat återuppståndelse (Petré 1999:460).  Rovfåglar, såsom falk och hök 

är symboler för högre aristokrati och örnar symboliserar makt. Örnen har även ett samband 

med asaguden Oden (Gräslund 2004:127f).  Korparna var speciellt heliga och symboliska 

pågrund av deras vishet. Guden Oden hade två korpar, Hugin och Munin, och de var hans 

allseende ögon på jorden (Enoksen 2006:123f).  

Björnarna hade en väldigt viktigt rituell betydelse för människorna i de nordligare områdena 

och den ansågs vara ett gudomligt djur. Björnar har blivit förtärda innan gravläggningen och 

vissa av benen är kluvna så att människorna kunde nå benmärgen. Exempel på skelettelement 

som funnits ifrån björn i gravarna är kraniet, rörben, tänder och klor, vilket kan visa att man 

trodde att olika delar av kroppen innehöll olika krafter (Jennbert 2003:142ff). I de mellersta 

och sydliga delarna av Sverige förkommer endast klor ifrån björn. Dessa klor har förmodligen 

suttit kvar i hudar som svepts om den döde och har därför förmodligen ingen religiöst 

betydelse (Sigvallius 1994:76). Björnen har en stark koppling till schamanismen över hela den 

nordliga delen av norra halvklotet och björnens kropp var helig, det är förmodligen därför det 

hittas så många genomborrade björntänder i gravar ifrån järnåldern (Axelsson 2005:226).    

Det sägs att om en jägare hade lyckats döda en björn så visade han stort mod, styrka och 

skicklighet. Björnens kropp kunde övertas genom att man utförde en ritual, jägaren fick på så 

sätt björnens själ och dennes kraft. En människa som kunde byta kropp till en björns kropp 

kallades för bärsärk och detta skedde ofta vid strid. (Enoksen 2006:109f). Min egen tanke 

vore i att krigarna kanske sveptes in i björnhudar efter döden kanske för att visa att det 

verkligen var krigare. Det var krigarna som kom till Odens sal Valhall efter döden och kanske 

är det just det som björnhuden visar. Om detta är fallet så är även björnklorna av religiös 

betydelse. 

Sammanfattningsvis bör det sägas att djuren som offrades i gravar under yngre järnåldern med 

största sannolikhet hade en speciell religiös betydelse och inte endast var avsedda som 

färdkost. Huruvida detta är fallet i materialet ifrån Laxare går inte att säga då det analyserade 

materialet är för litet för att kunna dra en sådan stor slutsats på. Det troliga är ändå att de 

förmodligen haft någon sorts rituell eller symbolisk betydelse. 

Det går inte heller att säkerställa att de offrade djuren i gravarna ifrån Laxare eller övriga 

Sverige har något samband med de djurarter nämnda i myterna från fornnordisk mytologi, 

dock är det en intressant hypotes att fortsätta studera i framtiden.  
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5. Sammanfattning 

Det osteologiska materialet som analyserats i denna uppsats är åtta kremerade gravar ifrån 

Laxare, Boge socken på Gotland. Platsen inventerades första gången under 1930-talet och 

igen 2004 då det visade sig att det fanns ett trettiotal stensättningar på gravfältet (Widerström 

& Holm 2006:3f). Det finns tre olika gravfält runt Laxare gård, fornlämningsnummer 59 är 

det som analyserats i uppsatsen. De övriga gravfälten har fornlämningsnummer 9 och 3 

(Widerström & Holm 2004:14). Den arkeologiska undersökningen av gravfältet började i 

mars 1949 av Greta Arwidsson (Arwidsson 1955) och avslutades sommaren 1956 av Erik 

Nylén (Nylén 1958). Den osteologiska analysen sedan utfördes i samband med denna uppsats 

nu år 2009. Det osteologiska materialet består av både brända och obrända skelettdelar ifrån 

människa och djur. Gravfältet är daterat till vikingatid (Widerström & Holm 2006:4). 

Det analyserade osteologiska materialet består av runt 23 liter brända ben som tillsammans 

med de obrända benen vägde strax över 13 kilo. Materialet består till största del av kremerade 

gravar, varav en skelettgrav. I två av påsarna framgår det inte ifrån vilken kontext de 

kremerade benen kommer ifrån och de har därför inte att analyseras till mer än vikt och 

volym. De arter som identifierats i materialet är förutom människa ifrån så kallade tamdjur, 

såsom häst, nötkreatur, får, get, får/get, svin, hund och katt. Några fragment ifrån vilda arter 

förekommer med exempelvis två björnklor och ett fåtal fågel och fiskben. Majoriteten av de 

djur som offrades i gravarna på gravfältet är ifrån vuxna individer. Björnklorna bör inte 

räknas som ett osteologiskt material utan snarare till arkeologiska artefakter då det med största 

sannolikhet suttit kvar i den hud som svepts om den döde innan kremeringen (Sigvallius 

1994:76).  

Uppsatsen är inte enbart baserad på analysen av det kremerade materialet utan även 

litteraturstudier för att se den religiösa bakgrunden till djuroffer i gravar ifrån yngre 

järnåldern. Djuren har haft en större betydelse för människorna under denna tid då de beskrivs 

tydligt i de skriftliga källorna. Djur har alltid haft en stor betydelse för människorna både i 

vardagen och i tankevärden, speciellt i hur det såg på sin omvärld (Jennbert 2002:105). Det är 

möjligt att vissa av djuren i gravarna offrades i form av färdkost eller offergåvor, men dit 

räknas inte majoriteten av benfragmenten (Bennett 1987:116).  

Hästen är det djur där fynden starkast visar på religiös betydelse, exempelvis finns det hästar 

som fått mänskliga begravningar. Hästen har varit betydelsefull ända sedan bronsåldern och 

har associerats med aristokratin i samhället (Jennbert 2002:135ff). Hästens betydelse beskrivs 

även de i skriftliga källorna. Ibland annat Snorres Edda framställs den som mycket gudomlig. 

Alla hästar härstammar nämligen ifrån asaguden Odens hingst Sleipner som har åtta ben och 

kan färdas genom universums olika världar (Loudmand 2004:131ff, Jennbert 2006:100, 

Enoksen 2006:97f). 

Hunden påträffas ofta i arkeologiskt material, men beskrivs sällan i de skriftliga källorna, 

vilket gör det svårt att tolka dess religiösa betydelse. I Snorres Edda beskrivs endast en hund 

och det är väktare till undergjorden (Jennbert 2002:120f). Om man däremot ser på hundar i 
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gravsammanhang i ett världsligt perspektiv så har den haft i uppgift att skydda sin ägare och 

de gravgåvor som de blivit begravda tillsammans med (Reitz 1999:114). 

Kon var en del av skapelseberättelsen i fornnordisk mytologi, vilket gör att nötkreatur 

förmodligen var viktiga för människan och hennes tro (Jennbert 2002:117). Kor var även 

kraftfulla djur i strid då de genom trolldom kunde skrämma bort även dem modigaste krigare 

med sitt råmande (Enoksen 2006:103ff). Får/get fick förmodligen religiösbetydelse under 

vikingatid, då de började förekomma som hela individer i gravar (Sigvallius 1994:72,114). 

Får beskrivs inte i myterna medan getter förekommer i ett par exempel. Det skrivs exempelvis 

om åskguden Tors två bockar som drog hans vagn (Enoksen 2006:106).   

Svinet var en symbol för fruktbarhet och styrka inom asatron då det var fruktbarhetsguden 

Frehs det heliga djur (Steinsland 2007:164f).  Det allra viktigaste svinet var Särimner vars 

reinkarnation föddes varje ny morgon (Enoksen 2006:106f).  

Fåglar hade många olika betydelseområden för människorna. Där rovfåglar symboliserade 

aristokrati då de blev begravda med sina ägare, örnen som symboliserade även en större 

styrka.  (Gräslund 2004:127f).  

Björnarna tycks ha haft en större religiös betydelse i de nordligare områdena än i de sydliga. I 

de sydliga delarna förekommer endast klor som förmodligen har suttit i en fäll och på sätt 

förmodligen inte har någon större religiöst betydelse. (Jennbert 2003:142ff, Sigvallius 

1994:76, Axelsson 2005:226).  
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      Appendix 

Appendix är uppdelad i tre olika delar. Appendix 1 innehåller kartor över gravfältet i 

Laxare. I Appendix 2 finns en ordlista för att lättare kunna läsa de benlistor som sedan 

redovisas i Appendix 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Karta 1. Karta över området med gravrösen (Arwidsson 1949).   
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Karta 2. Fördelningen av mans- och kvinnogravar enligt arkeologiska observationer    

(Arwidsson1949).  
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Ordlistan placeras före tabellerna eftersom den förklarar de latinska ord som förekommer i 

dem.  

Acetabelum = Leden på höftbenet mot lårbenet 

Alveol = Tandhåla  

Caput = Huvud, till exempel leden på revbenen eller ledkulan på lårbenet 

Cavitas glenoidalis = Leden på skulderbladet mot överarmsbenet 

Collum = Hals, förekommer exempelvis under caput 

Corpus = Kropp, till exempel på ryggkotorna 

Crista = Kant 

Dexter (dx) = Höger  

Diafys = Skaftet på rörben 

Distal = delen som ligget bort ifrån bålen 

Epifys = Änden på rörben som ännu inte vuxit samman. 

Foramen = Hål exempelvis för nervtrådarna 

Insicura = Inskärning 

Linea =  linje t.ex. ett muskelfäste 

Orbita = Ögonhåla  

Proximal = delen mot bålen 

Sinister (sin) = Vänster 

De fastställda könen beskrivs i tabellerna som M (Male) för man/hane och F (Female) för 

kvinna/hona.  
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Tabell 1  
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Tabell 4 
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Tabell 5 
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Tabell 6 
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Tabell 7 
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Tabell 8 
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Tabell 9 
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Tabell 10 
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Tabell 11 
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