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Abstract 

 
Christina Brandt. Avdelningen för arkeologi och osteologi, Högskolan på Gotland. 2010. 

 

Skallet från forntiden - En osteologisk analys av hundben från stenålderslokalerna Hemmor 

och Gullrum på Gotland samt en teoretisk studie av hundens rituella och funktionella roll 

under neolitikum. 

 

The bark from prehistory – an osteological analysis on dog bones from the Stone Age 

settlements of Hemmor and Gullrum at Gotland and a theoretic study of the secular and 

sacred roles of the dog during the Neolithic. 

 

Dog bones from two Pitted Ware Culture (around 2500 BC) settlements, Hemmor in När 

parish and Gullrum in Näs parish/Havdhem parish, at southern Gotland, Sweden are 

analyzed. The analysis contains a study of age, withers height and size estimation as well as 

skeletal changes and pathologies. The attempt of the analysis is to highlight the secular and 

sacred role of the dog during the Neolithic at Gotland. The dog bones were collected during 

excavations in the years 1890 and 1903 and were found across the entire surfaces of the 

settlements.  

 

Although there were no specific dog breeds during the Stone Age, the dogs at Hemmor and 

Gullrum show a wide range of size (withers height spans from 39,74 cm to 56,47 cm) and 

may therefore have been used for different purposes depending on their size. The dogs were 

not eaten, but evidence of skinning is found. The results are compared with other analysis 

made on dog bones from similar settlements. 

 

The analysis is complemented with a theoretic study of the functions of dogs in other parts 

of the world. Ethnologic studies of traditional societies show the importance and wide range 

of functions in which the dogs are used and can give us an idea of the corresponding 

functions at a Neolithic Gotland. The functions vary from pet and guardian of the settlement 

to fishing, hunting and ritual purposes. 

 
Keywords: dogs, Stone Age, Gotland, Pitted Ware Culture, osteology 
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1. Inledning 

”Detta var det urgamla förbund som slutits mellan den första vargen som kom in från 

vildmarken och människan […]. Han bytte ut sin egen frihet mot att ta en gud av kött och 

blod. Mat och eld, skydd och sällskap var några av de saker han fick av guden. I gengäld 

vaktade han gudens egendom, försvarade hans kropp, arbetade för honom och lydde 

honom.” – Ur Varghunden av Jack London, 1908 

 

Många forskare har studerat hundens (Canis familiaris) historia. Ända från Charles Darwins 

tid fram till idag har man fascinerats av relationen mellan den tidiga människan och det 

första tamdjur hon kom i kontakt med. Medan de allra flesta tamdjuren domesticerades 

under introduktionen av jordbruket så var hunden tam redan för 31 700 år sedan 

(Germonpré, m.fl 2009). DNA-studier visar att hunden troligtvis skiljde sig från vargen 

tidigare än så, någon gång under den senaste istiden (Vilá m.fl 1997). Hundens ursprung är 

väldiskuterat bland dagens forskare. En ny DNA-studie gjord på moderna hundraser visar att 

de flesta hundars ursprung finns att hitta i Mellanöstern, men att lokala vargar troligtvis 

korsats in i lokala tamhundspopulationer genom historien (vonHoldt m.fl 2010). Relationen 

mellan människa och hund kom att utvecklas till ett viktigt samarbete och de kom att följas 

åt under resten av deras gemensamma historia. Idag är hunden lika utspridd över världen 

som människan och nästan lika mycket av en mångsysslare. Till Skandinavien kom hundarna 

för ca 9 000 år sen (Arnesson-Westedahl 1995). Tidigare har det funnits en teori om att de 

första skandinaviska hundarna domesticerades från de lokala gråvargarna, men DNA-studier 

gjorda utifrån bland annat neolitiska hundar på Gotland visar att det troligaste ursprunget 

finns hos de asiatiska vargarna (Malmström et al 2008). Detta visar att man redan under 

stenåldern har haft kontakter österut och importerat hundar därifrån. Men det finns mer i 

hundens historia än dess domesticeringsprocess och ursprung. På grund av att hundens 

historia är parallell med människans så kan dess resa genom tiden till stor del avspegla 

människans.  

 

De gropkeramiska hundarna kan hjälpa till att belysa hundarnas roll och betydelse under en 

senare tidsperiod och hur de kom att utvecklas ifrån de tidigaste mesolitiska hundarna till de 
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hundar som följde med som statussymboler i järnåldersgravar och fram till dagens 

mångfaldiga hundraser. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här C-uppsatsen är att belysa hundens betydelse under gropkeramisk tid på 

Gotland. Hundben från två olika mellanneolitiska boplatser på Gotland, Hemmor i När 

socken och Gullrum i Näs och Havdhem socken, har därför analyserats för att se om dessa 

kan berätta något om hur hunden levt och dött. Utöver detta kommer hundens betydelse att 

belysas ur ett teoretiskt perspektiv genom jämförelser och litteraturstudier av andra platser. 

 

1.2 Frågeställning 

 Vad har hunden haft för betydelse i stenålderssamhällena vid Hemmor och Gullrum 

på Gotland och hur har hundarna behandlats? 

 Vilken storlek hade hundarna och vad säger det om deras funktion?  

 Hur kan benen från dessa lokaler jämföras med varandra och med andra 

arkeologiska hundfynd på Gotland och i Sverige? 

 Vad har hunden generellt haft för betydelse i traditionella samhällen genom 

historien? 

 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats kommer främst att koncentreras på det osteologiska synsättet på hundens 

betydelse under mellanneolitikum (runt 2500 f. Kr) och i den gropkeramiska kulturen på 

Gotland. Liknande kulturer och platser världen över kommer att jämföras och diskuteras i 

den teoretiska delen. Endast de arbetsområden och funktioner som är relevanta för 

hundarna i den gropkeramiska kulturen kommer att diskuteras. Domesticeringsprocessen 

kommer endast att nämnas kort för bakgrundens och helhetens skull, men detta kommer 

inte att diskuteras närmare utan läsare hänvisas till min B-uppsats i arkeologi vid Högskolan 

på Gotland Domesticeringen av hunden (Brandt 2008, opublicerad) samt till litteratur så som 

Clutton-Brock 1981 och Crockford 2000.  
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1.4 Tidigare undersökningar och historik 

Utöver osteologiska analyser och sammanställningar av hundbensfynd samt tolkningar av 

hundarnas betydelse så är etnologiska studier av stor betydelse för denna uppsats. 

 

Av stor betydelse är bland annat forskning kring hundar i traditionella samhällen, i 

mytologier, i folktro och inom olika religioner och ritualer. Exempel på sådana böcker är Nils 

Palmborgs Hundar, hundar, hundar – hunden och människan genom tiderna (1982) och 

Maria Leachs God had a dog (1961). Sådana böcker är en bra startpunkt i studier som 

behandlar hundar genom historien, människans relation till hundar och hundars olika 

användningsområden. Den nyutkomna antologin Hunden i kult och religion – på gränsen 

mellan heligt och profant av Jenny Berglund och Ingvar Svanberg (2009) är ett samarbete 

mellan arkeologer, religionsvetare, religionshistoriker och etnobiologer från tre olika 

universitet. Författarna behandlar där hundens betydelse för människans kulturhistoria och 

berör allt från hundar i islam till hur samerna ser på sina hundar. 

 

Katherine S. Kanne (2006, opublicerad) har studerat korrelationer mellan olika funktioner 

hos hundarna i traditionella samhällen. Genom statistiska tester har författaren undersökt 

funktioner så som hunden som husdjur, vakthund, transporthund, jakthund och som 

födokälla. Detta har hon gjort för att ge arkeologer en inblick i hundens komplexa betydelse 

och hur man ska tolka hundens ständiga förekomst i forntida samhällen. Författaren tar till 

exempel upp att man som arkeolog måste tolka hundens betydelse utifrån samhällets 

uppbyggnad (ex jägarsamlare och jordbrukare) (Kanne 2006, opublicerad). 

 

Sofia Lord (2005, opublicerad) har mätt hundkraniesamlingen av moderna hundraser på 

Statens historiska museum. Denna uppsats är av stor vikt då man utifrån dessa mått kan 

man jämföra förhistoriska hundar med moderna hundraser för att på så sätt få en 

uppfattning av hundens storlek och utformning. I sin tur kan storleken ge en inblick i 

hundens funktion och användningsområde.  
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De tidigare studierna kommer att jämföras med de i denna uppsats studerade hundbenen 

ifrån två olika stenåldersboplatser på Gotland, Gullrum i Näs och Havdhem sn och Hemmor i 

När sn (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Karta över Gotland med stenåldersboplatserna Hemmor, Gullrum, Västerbjärs och Ire. Från 

wikipedia.org, modifierad av författaren. 

 

 

 

Gullrum, Näs sn/Havdhem sn 

Den gropkeramiska boplatsen Gullrum i Näs socken på sydvästra Gotland (se figur 1) var en 

av de första stenåldersboplatserna att undersökas på Gotland och i Sverige. Strax efter att de 

allra första arkeologiska utgrävningarna på Gotland, i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö, 



8 

 

påbörjats så upptäcktes 

Gullrumboplatsen. Detta var 

1890. Rektor Hans Hansson ledde 

de första utgrävningarna på 

platsen med utgrävnings-

teknikerna som användes på 

Stora Karlsö som förebild. Man 

använde en så kallad korstavla 

och markerade alla fyndplatser 

på ett rutat papper. Grävytan vid 

Gullrum uppskattades till 1000 

m2 och undersökningen har 

tillsammans med den från Stora 

Förvar sedan dess varit förebild 

för utgrävningsmetodiken i 

Sverige (Janzon 1974:1f, 

Appelgren 1984:24). Boplatsen 

sträcker sig över sockengränsen 

och ligger både i Näs och 

Havdhem socken. Den största 

delen ligger i Näs och på Gullrums 

gård och därför har boplatsen fått 

namn efter denna.  

 
 
 
 

Figur 2. Plan över undersökt område av Gullrumlokalen, Näs sn/Havdhem sn. Efter karta av Hans 
Hansson. Bild från Janzon (1974:253) 
 

Den resterande delen ligger på Burge gård i Havdhem socken. Fynden från de båda 

socknarna hör dock till samma boplats (Lithberg 1914:62). År 1982 gjordes en fosfatkartering 

av rektor Sven Österholm och fil. dr. Inger Österholm på platsen och boplatsytan beräknades 
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vara 118 000 m2. I samband med detta grävdes även sex provgropar, med syftet att 

kontrollera fosfatkarteringarna (Appelgren 1984:22). Provgroparna finns inte utritade på 

figur 2, men benämns I, II, III, IV, V och VI. Utöver dessa schaktbenämningar så har tre 

benämningar påträffats på fyndpåsarna, 11521:27, 11570:19 och 11570:30. Var dessa 

benfynd är påträffade på boplatsytan är oklart. 

 

Genom studier av landhöjning samt absolut kronologi (baserad på keramiken) har 

Gullrumboplatsen daterats till 2450-2150 f. Kr (Nihlén 1927:226f).  

 

Det osteologiska materialet (främst det mänskliga) är tidigare analyserat av Hans Hansson 

(1892), Ludvig Hedell (1910), Nils-Gustaf Gejvall (i Janzon 1974) och John Nihlén (1927). 54,1 

% av de identifierade benfragmenten är svin, 30 % säl, 8,1 % husdjur (får/get, nöt, hund och 

häst) och 7,8 % vilt (Wallin & Martinsson-Wallin 1992). 

 

Hemmor, När sn 

Tolv år efter den arkeologiska utgrävningen av Gullrumsboplatsen upptäcktes ytterligare en 

gropkeramisk boplats på Gotland, nämligen Hemmor i När socken på sydöstra Gotland (se 

figur 1). Undersökningarna startade sommaren 1903, denna gång under ledning av 

arkivdepåföreståndare Oskar Vilhelm Wennersten. Utgrävningsmetodiken var här inte lika 

noggrann som den i Gullrum och varken profilritning eller uppmärkning av fynden är 

ordentligt utfört. Inte heller kunde Wennersten påträffa någon stratigrafi och tyckte att 

lagren verkade omrörda (Janzon 1974:3). Fynden förvaras i cigarrlådor märkta efter den ruta 

de hittats i. 

 

Med detta som bakgrund valde man 1983 att åter gräva på platsen. Syftet var att klarlägga 

stratigrafin och utveckla fosfatkarteringsmetodiken. Under ledning av fil. dr. Paul Wallin från 

Stockholms Universitet grävdes tre provgropar och två testgropar på boplatsens centrala 

områden. Nu påvisades och dokumenterades en profil som hade tydliga avgränsningar 

(Wallin 1984:57ff). Enligt fosfatkarteringen gjord av rektor Sven Österholm och fil. dr. Inger 

Österholm är Hemmorboplatsen cirka 70 - 80 000 m2 stor (Wallin 1984:25). 
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Åren 1991, 1992, 1995 och 1996 gjordes fler provundersökningar på stenåldersboplatsen. 

Syftet med undersökningarna var att man 

ville undersöka fyndmaterialets samman-

sättning och spridning över området för att 

få en bild av boplatsens användning och 

förändring över tid, funktion och ideologi 

(Wallin & Martinsson-Wallin 1996). 

 

År 1999 gjordes ytterligare en utgrävning 

på platsen av arkeologerna Åse Hedemark, 

Christoffer Samuelsson och Niklas 

Ytterberg. Denna gång avgränsades 

centralområdet på boplatsen till ca 4000 

m2 (Hedemark m.fl. 2000). 

 

Osteologisk analys av benen från Hemmor 

har utförts av Wallin & Martinsson-Wallin 

och Jan Storå (säl) (Wallin & Martinsson-

Wallin 1996, Storå 2001). År 1921 gjorde 

Ludvig Hedell en osteologisk artbestämning 

av benen påträffade av Wennersten (Hedell 

1921, opublicerad).  

 

Andelen svinben uppkommer i 86,3 % av 

alla identifierade benfragment. Av 

resterande är 8,6 % är säl, 4,1 % vilt och 1 

% husdjur (får/get, nöt, hund och häst) 

(Wallin & Martinsson-Wallin 1992).  

Figur 3. Plan över undersökt område på Hemmorboplatsen,  
När sn efter karta av O. V. Wennersten. Bild från Janzon (1974:257). 
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Genom studier av landhöjning och absolut kronologi har platsen daterats till 2450-2150 f. Kr 

(Nihlén 1927:226f). Genom C14-datering på förkolnat trä, brända hasselnötsskal och keramik 

med matskorpor har platsen daterats till 2900-2100 f. Kr (Hedemark m.fl. 2000:11). 

 

1.5 Källkritik 

Mankhöjdsberäkningar har gjorts utifrån Harcourt (1979) och Koudelka (1885), eftersom 

detta ökar möjligheten till jämförelser med andra material. Resultaten utifrån dessa formler 

kan dock variera upp till 20 cm och därmed bli väldigt osäkert. Här är det dock viktigt att 

kunna jämföra med andra material där andra benslag ingått i studien, men i framtida 

jämförelser bör fokus främst läggas på benlängden och inte uträknad mankhöjd. 

 

2. Material 

I den praktiska delen har obrända hundben från två olika stenåldersboplatser analyserats. 

Benen är välbevarade på båda boplatserna, men förekommer i olika mängd. Den här 

uppsatsen är i första hand en studie av vad spåren på benen kan säga om hur hundarna, 

levande så väl som döda, har behandlats samt vad storleken kan säga om hundarnas 

betydelse. 

 

Högskolan på Gotland har lånat det osteologiska materialet av Statens historiska museum. 

Materialen kommer ifrån följande platser: 

 

 Hemmor, När sn, Gotland. SHM nr. 13325. RAÄ När 145:1. 360 g. 

 Sigsarve, Gullrum, Näs sn, Gotland. SHM nr 8962. RAÄ Näs 17:1. 348,5 g.  

 Sigsarve, Gullrum, Näs sn, Gotland. SHM nr 9120. RAÄ Näs 17:1. 21 g. 

 Sigsarve, Gullrum, Näs sn, Gotland. SHM nr 12136. RAÄ Näs 17:1. 0,5 g. 

 Rangsarve, Burge, Havdhem sn, Gotland. SHM nr 10055. RAÄ Näs 17:1 (Hör till 

Gullrumboplatsen). 200 g. 

 

I den här uppsatsen benämns rutorna i den grad de står på påsarna. Står det ingen 

ruthänvisning, så benämns påsen efter ”låda” eller som ”okänd”.  
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Hemmorboplatsen är grävd 1903 av O. V. Wennersten, 1983 av Paul Wallin, 1991-1996 av 

Paul Wallin och Helene Martinsson-Wallin samt 1999 av Åse Hedemark, Christoffer 

Samuelsson och Niklas Ytterberg. Handskriven rapport av O. V. Wennersten (1907) är 

hämtad från Statens historiska museums hemsida (www.historiska.se). 1983 års utgrävning 

resulterade i en uppsats i påbyggnadskurs i arkeologi skriven av Paul Wallin (1984). Övriga 

rapporter finns publicerade i Gotländskt Arkiv (1992, 1996 och 2000). 

 

Gullrumboplatsen är grävd 1891-1893 av Hans Hansson. Handskriven rapport av Hansson är 

hämtad från Statens historiska museums hemsida. Katarina Appelgren skrev 1984 en 

uppsats i arkeologi om keramiken från Gullrum samt en sammanställning av 

Gullrumboplatsen och gropkeramisk kultur på Gotland i allmänhet.  

 

Den teoretiska delen grundas på litteratur som berör hunden och dess betydelse under 

slutet av stenåldern, i traditionella samhällen och liknande (se tidigare undersökningar och 

historik). 

 

3. Metod 

I denna uppsats diskuteras hundens roll eller betydelse under neolitikum på Gotland. Med 

detta menas mer specifikt på vilket sätt människan har förhållit sig till hunden som husdjur, 

sällskap och vän. Detta innebär även vilka arbetsuppgifter hundarna har haft, vad hundarna 

har haft för roll i rituella ceremonier och i mytologier och om hundarna har behandlats väl 

eller ej.  

 

Uppsatsen är uppdelad i två delar, en pratisk och en teoretisk. Den första delen är den 

praktiska, osteologiska analysen och resultaten av denna. Därefter följer en teoretisk del och 

under diskussion och jämförelse med andra platser så sammankopplas de båda delarna och 

en tolkning utifrån detta görs.  

 

Analysmetoder som använts är åldersbedömning, storleksbedömning och 

mankhöjdsberäkning samt patologiska och skeletala förändringar. Allt detta för att se hur 

hundarna behandlats medan de levde, hur de dog och hur benen behandlats strax efter 

http://www.historiska.se/


13 

 

hundens död. Här beskrivs metoderna närmare. Måtten har tagits med Mitutoyo digitala 

skjutmått samt med en analog mätlåda. Benen har vägts på en våg med 0,5 grams precision.  

 

3.1 Åldersbedömning 

Åldersbedömning på hundar kan göras utifrån studier av rörbenens och kotkropparnas 

epifyser som fusionerar i en viss ålder. I den här uppsatsen har åldersbedömning på ett fåtal 

rörben och kotkroppar kunnat göras utifrån Silver (1969). Hos hundar är skelettet i regel helt 

fusionerat vid 1 ½ års ålder, med undantag från ryggkotorna som fusionerar vid 2 års ålder 

(Silver 1969). 

 

3.2 Storleksbedömning och mankhöjdsberäkning 

Rörben, kotor, tänder och kraniedelar är mätta enligt metoder utarbetade av von den 

Driesch (1976). Se figurer 4 – 10 samt tabeller 1 och 2 och för definition av mätningarna.  

 

Mått nr   

1 Total längd: akrokranion – prosthion 

2 Kondylbasal längd: aborala kanten på condylis occipitalis - prosthion 

3 Basal längd: basion - prosthion 

4 Baskranial axis: basion – synsphenion (=intersphenoid sutur) 

5 Basifacial axis: synsphenion – prosthion 

6 Neurokranial längd: basion – nasion 

7 Övre neurokranial längd: akrokranium – frontal mittpunkt 

8 Viscerokranial längd: nasion – prosthion 

9 Facial längd: frontal mittpunkt – prosthion 

10 Största längd på nasalbenen: nasion - rhinion 

11 Längd på hjärnskålen 

12 Noslängd: mittpunkten mellan orala kanten av orbitas – prosthion 

13 Mellersta palatal längd: staphylon – prosthion 

13a Palatal längd: mittpunkten av den djupaste inskärningen på choanae - prosthion 

14 Längden på den horisontala delen av palatinum: staphylion - palatinoorale 

14a Längden på den horisontala delen av palatinum, motsvarande mått 13a 

15 Längd på kintandraden (P1-M2) 
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16 Längden på molartandraden (M1-M2) 

17 Längd på premolartandraden (P1-P4) 

18 Längden på rovtanden (P4), mäts längs med cingulum 

18a Rovtandens största bredd, mäts med cingulum 

19 Längd på rovtandens alveol 

20 Längd på M1, mäts längs cingulum 

20a Bredd på M1, mäts längs cingulum 

21 Längd på M2, mäts längs cingulum 

21a Bredd på M2, mäts längs cingulum 

22 Största diameter på bulla tympanica 

23 Största mastoid bredd = största bredd på occipitaltriangeln: otion - otion 

24 Bredd dorsalt om yttre hörselgången 

25 Största bredd på condylis occipitalis 

26 Största bredd på basen av processus paraoccipitalis 

27 Största bredd på foramen magnum 

28 Höjd på foramen magnum: basion - ophisthion 

29 Neurokraniets största bredd = största bredd på hjärnskålen: Euryon - Euryon 

30 Bredd mellan zygomaticums: zygion - zygion 

31 Skallens minsta bredd = minsta bredd aboralt om processus supraorbitalis 

32 Frontal bredd: ectorbitale - ectorbitale 

33 Minsta bredd mellan ögonhålorna: entorbitale - entorbitale 

34 Största palatal bredd: mäts tvärs över alveolernas yttre gräns 

35 Minsta palatal bredd: mäts bakom hörntänderna 

36 Bredd mellan hörntändernas alveoler 

37 Ögonhålornas största inre höjd 

38 Skallhöjd: basioccipitalis - crista sagitalis 

39 Skallhöjd utan crista sagitalis: basioccipitalis - högsta punkten på hjärnskålen 

40 Occipitaltriangelns höjd: akrokranion - basion 

Tabell 1. Måttdefenitioner på hundkranium utifrån von den Driesch 1976:42f. 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Hundkranium. Vy från vänster. Bild från von den Driesch 1976:44. 

 

 

Figur 5. Tänder från hundöverkäke. 
Bild från von den Driesch 1976:45  

Figur 6. Hundkranium dorsal vy. 
Bild från von den Driesch 1976:44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Hundkranium basal vy. 
Bild från von den Driesch 
1976:45. 
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Figur 8. Hundkranium nuchal vy. Bild från von den 
Driesh 1976:45 
 

 

Mått nr   

1 Total längd: processus condylus - infradentale 

2 Längd: processus angularis - infradentale 

3 Längd: inskärning mellan processus condylus och processus angulus - infradentale 

4 Längd: processus condylys - aborala kanten hörntandsalveolen 

5 
Längd: inskärningen mellan processus condylus och processus angulus - aborala kanten på 
hörntandsalveolen 

6 Längd: processus angulus - aborala kanten på hörntandsalveolen 

7 Längd: aborala kanten på M3 alveolen - aborala kanten på hörntandsalveolen 

8 Längs på kindtandsraden, M3 - P1, mäts längs alveolerna 

9 Längd på kindtandsraden, M3 - P2, mäts längs alveolerna 

10 Längd på molartandraden, M1 - M3, mäts längs alveolerna 

11 Längd på premolartandraden P1 - P4, mäts längs alveolerna 

12 Längd på premolartandraden, P2 - P4, mäts längs alveolerna 

13 Längd på rovtanden (M1), mäts längs med cingulum 

13a Bredd på rovtaden (M1), mäts längs med cingulum 

14 Längd på rovtandens alveol 

15 Längd på M2, längs med cingulum 

15a Bredd på M2, längs med cingulum 

16 Längd på M3, längs med cingulum 

16a Bredd på M3, längs med cingulum 

17 Underkäkens största tjocklek (under M1) 

18 Ramus vertikala höjd, processus angulus basala punkt - coronideus 

19 
Underkäken höjd bakom M1, mätt på den linguala sidan och i rak linje till den basala 
kanten 

20 
Underkäkens höjd mellan P2 och P3, mätt på den linguala sidan och i rak linje till den 
basala kanten 

Tabell 2. Måttdefinitioner på underkäke från hund utifrån von den Driesch 1976:61 



17 

 

 

 

 

 

Figur 9. Tänder från hundunderkäke. 
Bild från von den Driesch 1976:60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Hundunderkäke, 

lateral vy från vänster sida. 

Bild från von den Driesch 

1976:60. 

 

Benslag Formel (Harcourt) Formel (Koudelka) Clark (1995) 

Överarmsben -26,54 + 3,43 * GL 3,37 * GL  

Strålben 19,51 + 3,18 * GL 3,22 * GL  

Mellanfotsben II   0,86 * GL – 2,04 

Mellanfotsben III   0,77 * GL – 2,26 

Mellanfotsben IV   0,75 * GL – 2,68 

Mellanfotsben V   0,83 * GL – 1,75 

Mellanhandsben II   0,94 * GL – 1,56 

Mellanhandsben III   0,83 * GL – 2,03 

Mellanhandsben IV   0,84 * GL – 2,60 

Mellanhandsben V   0,98 * GL – 1,56 

Tabell 3. Mankhöjdsberäkning utifrån Harcourt 1979 och Koudelka 1885. GL i mm. 
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Mankhöjdsberäkning på överarmsben (humerus) och strålben (radius) har gjorts utifrån 

Harcourt (1979) och Koudelka (1885). Utöver detta har mankhöjdsberäkning gjorts på 

mellanfots- och mellanhandsben (metatarsalia och metacarpalia) utifrån Clark (1995). 

Mankhöjdsberäkning kan även göras på ringkotan (atlas) enligt en metod utarbetad av Clark 

(1995) där längden på atlaskotan korrelerar med längden på överarmsbenet enligt denna 

formel: (GL(atlas) x 4,57) – 11,5 = GL (humerus). Mankhöjdsberäkningen görs sedan utifrån 

den beräknade överarmsbenslängden. 

 

Resultaten av måtten på tänderna har jämförts med mått från moderna hundraser och 

arkeologiskt påträffade hundar från andra fyndplatser. Hundraser är ett modernt begrepp 

och därför kan inte hundarna från stenåldern sägas tillhöra en viss specifik ras. Men för att 

kunna få ett begrepp om hundens storlek så kan man jämföra mankhöjden med moderna 

hundrasers. Detta har här gjorts utifrån en sammanställning av Adlercreutzs (2003) 

storleksindelning och Svenska kennelklubbens (SKK) hundrasbeskrivning (www.skk.se) (tabell 

4). 

Storleksgrupp Mankhöjd (cm) Raser 

Dvärghundar <35 Pekingese, dvärgtax 

Hundar av mellanstorlek 25-50 Cockerspaniel, drever, mellanpudel, 
foxterrier, shetland sheepdog, skotsk terrier, 
skyeterrier, normalstor tax, lapphund, 
whippet 

Normalstora hundar 45-68 Engelsk setter, gråhund, collie, boxer, 
dalmatiner, schäfer, irländsk setter, samoyed, 
siberian husky, stövare, airedaleterrier 

Stora hundar 55-76 Greyhound, grönlandshund, rottweiler, 
schäfer, borzoi 

Mycket stora hundar 65< Grand danois, irländsk varghund, broholmer, 
s:t bernhard, new foundland 

Tabell 4. Storleksindelning av hundraser utifrån Adlercreutz (2003) och SKK. 

 

Storleksindelning utifrån tand-, kranie-, och underkäksmått på moderna hundraser har gjorts 

av Lord (2005). Även här har stenåldershundarna i denna uppsats jämförts med dessa 

moderna hundraser för att få en bild av storleken. Se figurer i appendix 1. 

3.3 Patologiska/Skeletala förändringar 

http://www.skk.se/
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Genom att studera patologiska och skeletala förändringar kan man påvisa om benen 

uppvisar sjukliga defekter, trauma, överbelastning, slaktspår, spår efter flåning eller 

gnagspår. Sjukliga defekter, såsom artros, kan tyda på att hundarna har blivit gamla och 

därför att dessa har tagits om hand under en längre tid. De kan också visa på vilken hälsa 

hundarna har haft. Om artros och eburnation uppvisas i fler än en led tyder detta främst på 

hög ålder, men om det uppvisas i endast en eller ett fåtal leder kan det vara tecken på 

överbelastning (Warren 2000). Trauma, såsom frakturer, kan visa om hundar blivit illa 

behandlade alternativt råkat illa ut (Warren 2000). Detta kan alltså påvisa hur väl 

människorna tog hand om hundarna. En fraktur kan lätt vara dödligt för en hund, så spår 

efter läkta frakturer skulle kunna visa att man tagit hand om och kurerat den sjuka hunden. 

Slaktspår kan tyda på att hundarna har använts i matlagning eller i andra rituella syften 

beroende på vilka ben som uppvisar slaktspåren. Avsaknaden av slaktspår behöver inte 

betyda att hundarna inte blivit slaktade, eftersom slaktspåren bäst uppvisas på ben som 

ligger nära huden. Vissa leder kan lätt slitas isär och användandet av något slags slaktverktyg 

på mer köttrika områden behöver inte lämna spår på benen (Magnell 2005:675). Inga 

slakspår uppvisas heller om hunden tillagats hel. 

 

Spår av att man har tagit vara på pälsen från hundarna visas av rent funktionella anledningar 

på de ben som ligger närmast huden, det vill säga på kraniet och de nedre extremiteterna 

(Binford 1981). 

 

Förekomsten eller avsaknaden av gnagspår på benen visar vad hundbenen utsatts för efter 

att djuret har dött. Lades dessa på samma hög som övriga mat- eller hantverksavfall, fullt 

tillgängliga för djur så som andra hundar och rävar att gnaga på? Eller särbehandlades 

hundens kropp och grävdes ner skyddat från rovdjur? Detta visar vad hunden haft för 

betydelse efter sin död, vilket i viss mån speglar hundens betydelse i livet. Det går att skilja 

på gnagspår från smågnagare och rovdjur eftersom dessa djur lämnar distinkta tandmärken 

på benen. Smågnagare, såsom råttor, lämnar oftare små streck eller små avgnagda kanter på 

benen medan rovdjur, såsom hund och räv, lämnar större och mer punkterande hål (Binford 

1981:45ff). 

4. Resultat av den osteologiska analysen 
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Nedan kommer resultaten av den osteologiska analysen av hundbenen från Hemmor, När 

socken och Gullrum, Näs socken/Havdhem socken att presenteras.  

 

4.1 Hemmor, När socken 

Totala vikten: 360 g 

Antal fragment: 51 

 

4.1.1 Åldersbedömning 

Tre ryggkotor med ofusionerade kotkroppar (corpus vertebrae) visar på minst en individ 

under 2 år. I övrigt är de allra flesta benen från vuxna individer utan tecken på hög ålder. 

 

4.1.2 Storleksbedömning och mankhöjdsberäkning 

Storleksbedömning kunde göras på totalt en överkäke (maxilla), två underkäkar (mandibula) 

och diverse lösa tänder. Mankhöjdsberäkning kunde totalt göras på tre ben; ett 

överarmsben, ett strålben och ett mellanhandsben.   

 

Ruta A 

Mankhöjdsberäkning kunde göras på ett överarmsben och ett strålben (tabell 5). 

Storleksbedömning utifrån tandmått kunde göras på flera fragment av en överkäke som hör 

till samma hundindivid (tabell 6 och 8) samt fyra lösa tänder (tabell 7). De flesta av 

mätningarna av tänderna gav en hund av mellanstorlek, medan rovtänderna var något större 

än de hos mellanstora hundar. Måtten på överkäken visade på en mellan- till normalstor 

hund. Mått nr 15 (längd av kindtandsrad) och 17 (längd av premolarrad) visar tydligt på en 

mellanstor hund medan mått nr 16 (längd av molarrad) och 36 (bredd vid 

hörntandsalveolerna) visar på en hund någonstans mitt emellan mellan- och normalstor 

hund. Mått nr 35 (minsta gombredd) visar tydligt på en normalstorhund. Mätningar kunde 

även göras på två underkäkar. Måtten på underkäke 1 (tabell 9) visade främst på en hund av 

mellanstorlek. Mått nr 20 (underkäkens höjd) visade däremot på en större hund. Tandmått 

på första molaren ifrån samma underkäke (underkäke 1) visar på en normalstor hund. 

Måtten på underkäke 2 visade definitivt på en hund av mellanstorlek. Tandmått på första 

molaren ifrån samma underkäke (underkäke 2) visade även det på en mellanstor hund. 
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Benslag Mått (mm) Mankhöjd (cm) 
Koudelka (1885) 

Mankhöjd (cm) 
Harcourt (1979) 

Storlek 

Överarmsben 170 (GL) 57,29 55,66 Normalstor 

Strålben 135,3 (GL) 43,56 44,97 Mellanstor 

Tabell 5. Mankhöjder på hund mätta enligt Koudelka (1885) och Harcourt (1979). 

 

Tand Mått (mm) 
Längd 

Mått (mm) 
Bredd 

Storlek 

Kindtand (P4 dx) (rovtanden) 17,36 8,37 Normalstor 

Kindtand (M1 dx) 12,25 15,79 Mellanstor/Normalstor 

Kindtand (M2 dx) 5,89 9,77 Mellanstor 

Kindtand P4 sin) (rovtanden) 17,58 9,93 Normalstor 

Kindtand (M1 sin) 12,02 15,86 Mellanstor/Normalstor 

Kindtand (M2 sin) 6,09 9,72 Mellanstor 

Tabell 6. Mätningar av överkäke från en individ. 

 

Tand Mått (mm) 
Längd 

Mått (mm) 
Bredd 

Storlek 

 Kindtand (M1 sin) från 
underkäke (rovtanden) 

21,63 8,6 Normalstor 

Kindtand (M1 dx) från 
underkäke (rovtanden) 

19,67 7,94 Mellanstorlek 

Kindtand (M1 sin) från 
överkäke 

11,21 15,37 Mellanstorlek 

Kindtand (M1 sin) från 
underkäke (rovtanden) 

21,74 8,43 Normalstor 

Tabell 7. Mätningar av lösa tänder. 

 

Mått nr 15 16 17 35 36 

 57,15 mm 18,31 mm 42,02 mm 32 mm 32,59 mm 

Tabell 8. Mätningar på en överkäke från en individ. 

 

Mått nr 11 12 20 

Underkäke 1 38,77 mm 33,52 mm 20,38 mm 
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Underkäke 2 35,17 mm 30,92 mm 18,15 mm 

Tabell 9. Mått på två underkäkshalvor 

Ruta B 

Storleksbedömning kunde göras utifrån 3 lösa tänder. Se tabell 10. Mätningar på två 

kindtänder visade hundar av mellanstorlek medan mätningarna av rovtanden visade en 

något större hund. 

 

Tand Mått (mm) 
Längd 

Mått (mm) 
Bredd 

Storlek 

Kindtand (M1 dx) från överkäke 11,05 14,95 Mellanstorlek 

Kindtand (M1 dx) från överkäke 11,26 15,72 Mellanstorlek 

Kindtand (M1 sin) från 
underkäke (rovtanden) 

20,49 8,62 Normalstor 

Tabell 10. Mätningar på lösa tänder. 

 

Ruta C 

Mankhöjdsberäkning kunde göras på ett mellanhandsben III. Se tabell 11. 

 

Benslag Mått (mm) Mankhöjd (cm) 
Clark (1995) 

Storlek 

Mellanhandsben III 50,33 (GL) 39,74 Mellanstorlek 

Tabell 11. Mankhöjdsberäkning utifrån Clark (1995) 

 

 

4.1.3 Patologiska/Skeletala förändringar 

Gnagspår har påträffats på ett överarmsben, ett armbågsben och ett strålben (se figur 11). 

De runda penetrerande hålen är troligtvis spår efter rovdjur och av storleken på hålen att 

döma, en hund. Ett skulderblad med 

en märklig inskärning bakom 

skulderbladskammen (caudalt om 

spina scapulae) påträffades (se figur 
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12). Inskärningen har rundade kanter och har funnits hos hunden då den levt.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Gnagspår. Foto Christina Brandt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Skulderblad med 

fraktur. Foto Anna Olsson. 

 

4.2 Gullrum, Näs 

socken/Havdhem 

socken 

Totala vikten: 570 g 

Antal fragment: 75 

 

4.2.1 Åldersbedömning 

Två proximalt ofusionerade armbågsben (ulna) (båda dx) visar på två individer under 1 ¼ år. 

Två ofusionerade tappkotor (axis) visar på två individer under 2 år. En väldigt sliten kindtand 

tyder även på förekomsten av en äldre hund. I övrigt uppvisar hundarna inga tecken på 

ålderdom, även om de allra flesta är vuxna individer. 
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4.2.2 Storleksbedömning och mankhöjdsberäkning 

Storleksbedömning kunde göras på totalt sex underkäkar och två lösa tänder. 

Mankhöjdsberäkning kunde göras på totalt sju ben; ett strålben, fem mellanhandsben, tre 

mellanfotsben och en ringkota (atlas). 

 

Ruta 11570:19 

Mankhöjdsberäkning har kunnat göras utifrån tre mellanfotsben. 

 

Benslag Mått (mm) Mankhöjd (cm) 
Clark (1995) 

Storlek 

Mellanfotsben III 58,86 43,06 Mellanstorlek 

Mellanfotsben IV 58,5 41,19 Mellanstorlek 

Mellanfotsben V 53,03 42,26 Mellanstorlek 

Tabell 12. Mankhöjdsberäkningar utifrån Clark (1995). 

Ruta 11521:27 

Storleksbedömning har kunnat göras utifrån en sliten tand från en äldre individ. Se tabell 13. 

Mätningarna gav en hund av mellanstorlek. 

 

Tand Mått (mm) 
Längd 

Mått (mm) 
Bredd 

Storlek 

Kindtand (M1) 
från överkäke 

12,42 14,26 Mellanstorlek 

Tabell 13. Mätningar på lös tand 

Ruta 11570:30 

Mankhöjdsberäkning kunde göras på ett strålben, två mellanhandsben II, ett 

mellanhandsben III, två mellanhandsben V och en ringkota (se tabell 14). Ringkotans längd 

mättes till 40,46 mm vilket resulterar i en överarmsbenslängd på 173,4 mm.  

Storleksbedömning kunde göras på två underkäkshalvor (se tabell 15). 
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Benslag Mått 
(mm) 

Mankhöjd 
(cm) 
Koudelka 
(1885) 

Mankhöjd 
(cm) 
Harcourt 
(1979) 

Mankhöjd 
(cm) 
Clark (1995) 

Storlek 

Strålben 153 (GL) 49,26 50,61  Normalstor 

Mellanhandsben II 54,9 (GL)   50 Normalstor 

Mellanhandsben II 53,44 (GL)   48,67 Normalstor 

Mellanhandsben III 61,42 (GL)   48,94 Normalstor 

Mellanhandsben V 53,12 (GL)   50,49 Normalstor 

Mellanhandsben V 45,25 (GL)   42,78 Mellanstor 

Atlas 40,46 (GL) 57,29 31,77  Mellanstor/Normalstor 

Tabell 14. Mankhöjdsberäkning utifrån Koudelka (1885), Harcourt (1979) och Clark (1995). 

 

Mått nr 10 14 17 19 

Underkäke 1 28 19,05 14,4 27,25 

Underkäke 2 32,78 18,3 11,55 24,23 

Tabell 15. Mått på två underkäkshalvor. Mått i mm. 

 

Mått nr 10 (längd av molarrad) och 14 (längd på rovtandens alveol) på underkäke 1 (tabell 

13) gav resultatet en mellanstor hund. Medan mått nr 17 (underkäkens bredd) och mått nr 

19 (underkäkens höjd) visar på en normalstor till stor hund. 

 

Mått nr 10 och 14 på underkäke 2 visar på en mellanstor hund. Dock visar mått nr 17 och 19 

på en normalstor hund. 

 

 

Burge, Havdhem sn. 10055. Låda 5053. 

Storleksbedömning kunde göras utifrån en överkäke med en rovtand samt tre 

underkäkshalvor utan tänder. Se tabeller 16 och 17. 
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Tand Mått (mm) 
Längd 

Mått (mm) 
Bredd 

Storlek 

Kindtand (P4) (rovtanden) 16,22 8,55 Mellanstorlek 

Tabell 16. Mätningar på tand i överkäke. 

 

Mått nr 11 12 14 17 19 20 

Underkäke 1 35,5 30,58  12,11  16,78 

Underkäke 2 39,23 34,61    18,87 

Underkäke 3 34,29 30,34 20,9 11,26 20,71 17,67 

Underkäke 4      18,86 

Tabell 17. Mätningar på tre underkäkshalvor. Mått i mm. 

 

Måtten på underkäke 1 ger en hund av mellanstorlek, bortsett från mått nr 17 (underkäkens 

bredd) som ger en normalstor hund. Underkäke 2 visar på en hund av normalstorlek. Måtten 

på underkäke 3 visar främst på en hund av mellanstorlek. Mått nr 14 (längd på rovtandens 

alveol), mått nummer 17 (underkäkens bredd) och mått nr 19 (underkäkens höjd bakom 

molar 1) visar dock på en något större hund av normalstorlek.  Mått nr 20 (underkäkens höjd 

mellan premolar 2 och premolar 3) på underkäke 4 visar på en hund av normalstorlek.  
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4.2.3 Patologiska/skeletala förändringar 

Ett lårben (femur) med ett förstorat muskelfäste (distalt vid fossa plantaris lateralis) har 

påträffats (se figur 13). Samma lårben har även gått av alternativt brutits av i färskt tillstånd, 

vilket av det är svårt att säga. Däremot uppvisar en ringkota mer distinkta spår av 

avhuggning på en av dess vingar (ala atlantis). Utöver detta har tydliga skärspår på en 

underkäke har påträffats. Det är små, korta snittspår tvärgående längs hela undersidan av en 

underkäkshalva (se figur 15). Liknande snittspår påträffades även på en av vingarna på en 

atlaskota (se figur 14). Dessutom har gnagspår påträffats på ett distal överarmsben, en 

falang och ett språngben (talus). Tandspåren på det distala överarmsbenet passar perfekt 

med en större hundkäke.  De övriga gnagspåren är mindre, men är tydliga märken efter 

rovdjur och kan komma ifrån en mindre hund eller en räv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Lårben med större fossa plantaris. Foto Anna 

Olsson. 

 

Figur 14. Ringkota med snittspår. Foto Christina Brandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Underkäke med laterala snittspår. Foto Anna Olsson. 
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5. Hunden ur ett teoretiskt perspektiv 

Hundens betydelse i ett samhälle kan, enligt Leach (1961:74), tolkas utifrån fem punkter: 

1. Används hundköttet som mat? Och i så fall, äts detta som ren föda eller som rituell 
handling? 

2. Vad sker med hunden när hans ägare dör eller när han själv dör? 
3. Ger man hundarna namn? 
4. Vad har hunden för tillhörigheter? Ex halsband, sele, gravsten osv. 
5. Vad har hunden för funktion och roll inom gruppen/samhället som den tillhör? 

 

Flera av dessa punkter kan besvaras med hjälp av arkeologiska och osteologiska metoder och 

kommer mer eller mindre att behandlas i denna uppsats. Flera författare har även utifrån 

studerade traditionella och moderna samhällen, listat de användningsområden där 

människan tar hjälp av hunden (ex. Leach 1961, Kanne 2006, opubl., Benecke 1994): 

• Användandet av päls, hud, tänder, klor, ben och organ i olika sammanhang 

(funktionellt och religiöst) 

• Rensar boplatsen från matrester 

• Jägare (spårning, drevjakt, dödandet av bytet) 

• Fiskare 

• Vallning 

• Vakthund 

• Sällskap och husdjur 

• Budbärare 

• Transport (av människor, boplatsmaterial, byten osv) 

• Kvarnarbetare 

• Järnvägsarbetare 

• Krigshund 

• Räddningsarbetare 

• Guide 

• Polishund 

• Brevbärare 

• Racinghund 

• Underhållning (ex cirkus, film) 

 

Hundarna under stenåldern har självklart inte haft ett lika stort spann av 

användningsområden, men listan kan hjälpa oss att vidga våra tolkningar när det gäller 

hundarnas betydelse även under en så pass tidig tidsperiod. Hunden har sällan eller aldrig 

använts ensidigt inom ett och samma samhälle (Olsen 2000). Samtidigt är det sällan som 
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hundarnas betydelse liknar varandra i två samhällen (Kanne 2006, opublicerad). I snitt har 

hunden 4 olika uppgifter på en och samma boplats bland moderna traditionella samhällen 

(Kanne 2006, opublicerad). Av dessa uppgifter är rollen som husdjur, flera funktionella jobb 

samt den rituella rollen den vanligaste kombinationen (Leach 1961, Kanne 2006 

opublicerad,). Man kan bara spekulera i de olika funktioner en hund kan ha haft för 

människorna på en viss plats under en viss tid. Vad man kan säga däremot är att hunden 

alltid har haft en speciell plats hos människorna och behandlats annorlunda än andra 

domesticerade djur. Både med tanke på hundens mångsidighet och vilja att lyda och vara 

trogen sin ägare och med tanke på att hunden, till skillnad från andra tamdjur, troligtvis inte 

domesticerats enbart som födokälla.  

 

5.1 Hunden som slaktdjur/mat 

Hunden som mat är starkt sammankopplat med dess rituella betydelse hos traditionella 

samhällen. Köttet används som rituell offergåva, som festmat eller som medicin (Kanne 

2006, opublicerad). Alternativt kan hundköttet ha konsumerats i extrema nödsituationer. 

Idag är det bara i Kina och Korea man äter hunden som ren föda, där det även anses vara en 

delikatess (Berglund & Svanberg 2009:13). 

 

 Hundben förekommer inte i stor mängd i avfallsmaterialet från boplatserna. Detta beror 

inte på att hunden inte förekommit på platsen utan snarare på att hundbenen inte 

behandlades som matrester och därmed inte hamnade på avfallshögen (Sten & Vretemark 

2003). Hundbenen verkar ha behandlats annorlunda. Det finns dock tecken på att hunden 

ätits på vissa platser ifrån främst mesolitiska boplatser i Skandinavien i och med att fynd av 

märgspaltade hundben gjorts (Gräslund 2009:33). Kanske åt man hunden som delikatess, i 

rituell syften eller i rena nödsituationer. Sammanhangen som hundbenen hittats i och spår 

på benen kan varken klassas i samma kategori som typiskt djuravfall eller som mänskliga 

rester. Hunden var varken djur eller människa. Hunden var helt enkelt hund (Evans & 

Welinder 1997:287f). 

 

På bronsåldersboplatsen Százhalombatta i Ungern har man hittat hundben med snittspår 

(Vretemark & Sten, i tryck). Tolkningar har gjorts att, eftersom snittspåren förkommer på 
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ben ifrån hela kroppen hos hunden så är det troligtvis slaktspår. Dessutom återfinns dessa 

ben i köksavfallet. Eftersom spåren är så fina så var man uppenbarligen försiktig i 

slaktprocessen, vilket kan tyda på en rituell handling.  Vissa spår kan dock även vara spår av 

flåning (Vretemark & Sten, i tryck) 

 

Tidigt på morgonen den 20:e juni 1769 skriver Joseph Banks i sin journal från sina resor med 

Kapten Cook att de på ön Irioa, i närheten av Tahiti, blir överraskade av öns invånare som 

kommer med en present (Beaglehole 1962:292f). Presenten är välkomnad och består av 

proviant, närmare bestämt en väldigt fet hund. Kapten Cook och hans besättning hade tidigt 

lärt sig att indianerna (som de kallade Stilla Havsöarnas invånare) hade som vana att äta 

hund och att köttet klassades som en delikatess (Beaglehole 1962:293). 

 

5.2 Jakt, vakt, transport, sällskap eller strid? 

Även om det är mycket troligt att de första domesticerade hundarna användes inom jakt och 

transport så finns det inga arkeologiska bevis för dessa tidiga funktioner. Först mycket 

senare finns de första bevisen i form av väggmålningar och andra artistiska uttryck 

(Crockford 2000:302, Benecke 1994:214). Ett av de tidigaste exemplen är en neolitisk 

väggmålning från Çatal Hüyük, Turkiet föreställande en jaktscen med en hjort, en människa 

med pilbåge och en hund vid människans sida. Väggmålningen är daterad till 7000 f. Kr 

(Benecke 1994:214). I Sverige finns det motsvarigheter i form av hällristningar gjorda mellan 

1500 – 500 f. Kr (Herrmanns 1987:11). Skeletala spår, så som förstärkta muskelfästen, tyder 

på att hunden använts fysiskt men dessa spår är få (Warren 2000). På grund av detta är det 

mycket viktigt att studera etnologiska motsvarigheter runt om i världen.  

 

Vargen har en minst lika utvecklad kommunikationsförmåga som människan och fungerar 

väldigt bra i flock, men medan människan kommunicerar med ljud så kommunicerar vargen 

med kroppsspråk och lukt (Børresen 1994, Evans & Welinder 1997:282f). För att samarbetet 

inom jakt ska fungera så krävs en tydlig kommunikation mellan alla parter och därför har vi 

människor krävt att vargen och senare hunden ska lära sig kommunicera med ljud. I och med 

detta är det främsta skiljetecknet mellan en hund och en varg användandet av skallet som 

kommunikationsmedel. Hunden har alltid varit oumbärlig för människan inom jakt. Olika 
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typer av jakt så som drev-, smyg- och passjakt med hund brukas även idag (Karsten 2001:64, 

Evans & Welinder 1997:282). Den effektivaste typen av jakt är drevjakt. Det går ut på att 

hunden spårar upp och driver bytesdjuret mot jägarna genom ett ihärdigt skällande. Om 

bytesdjuret endast skadeskjuts kan hundarna lätt spåra upp det. Detta är effektivt då många 

vilda djur inte är aktiva på dagarna och då man kan täcka ett stort område på relativt kort 

tid. Att denna typ av jakt förekommit i förhistorien finns det belägg på genom bland annat 

läkta skelettskador hos senare dödade bytesdjur (Karsten 2001:64, Evans & Welinder 

1997:282). Drevjakt passar dock inte alla hundar. Spetsar till exempel skäller inte lika lätt 

som andra hundar och används hellre i spårning och annan typ av jakt (Evans & Welinder 

1997:282).  

 

Jakt var troligtvis inte den enda anledningen till att människan medvetet valde att avla på 

hundar som skällde. En hund som skäller kan även varna. Hundar, liksom vargar, är mycket 

trogna sin flock och vill ogärna släppa in vilken främling som helst. Därför varnar de ofta den 

övriga flocken om en främling närmar sig. En hund med utvecklad förmåga att skälla 

fungerar därför väldigt bra som larm för alltför närgångna rovdjur och fiender och blir en 

utmärkt vakthund. Eftersom exempelvis jakthundar och transporthundar kräver olika typer 

av kroppsbyggnad och psyke så bör en och samma hund inte ha haft båda dessa två 

egenskaper (Kanne 2006, opublicerad.). Därför är det vanligt att man medvetet väljer att 

avla på olika typer av hundar för att få fram olika egenskaper. 

 

Hos inuitfolket Yukaghir i östra Sibirien används hundarna bland annat i sökningen efter 

sälarnas andningshål i isen. Detta förekommer även hos fler inuitfolk vars föda till stor del 

består av säl och fiske (Leach 1961:93). Jägar- och samlarfolket Ainus i norra Japan och 

Ryssland har en väldigt speciell fiskemetod. En grupp fiskare tar med sig cirka trettio hundar 

till havet. Gruppen delar sig sedan i två vartefter hundarna, på en viss signal, hoppar i 

vattnet och driver fiskarna mot land. När hundarna känner botten under tassarna så tar de 

en fisk i munnen och bär den till sin ägare. Hundarna får sedan fiskhuvudet som belöning 

medan de hundar som misslyckas med att hämta en fisk blir utan (Leach 1961:90).  
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Hunden har alltid varit viktig inom transport i nomadsamhällen världen över (Kanne 2006, 

opublicerad, Leach 1961). På vintern drog de slädar, vilket de fortfarande gör i nästan alla 

arktiska områden och kulturer. En hundflock spänns för en släde av varierande storlek på 

vilken de kan dra både människor, jaktbyten och boplatsmaterial. Det finns kulturer där man 

även tillverkar slädar för ensamma hundar att dra på bar mark. Exempelvis prärieindianerna 

använde hundarna som packdjur långt innan hästen kom (Leach 1961:107). Man 

konstruerade då en så kallad travois, en sele på vilken man fäste två pinnar som släpade i 

marken bakom hunden. På pinnarna fästes en korg i vilken lasten kunde läggas. 

Prärieindianerna använde detta transportmedel bland annat till sina egna barn, men även till 

valparna då man flyttade boplatsen för säsongen (Leach 1961:107f). 

 

Idag tränas hundar inom militären i nästan hela världen. De används till vapensökning, 

transport, räddningsarbete och förebyggande arbete (ex som flygplatskontrollanter) (Lloyd 

1948:177). Redan under 2000-talet f. Kr finns det belägg för att hundar användes i strid. I 

Babylon fanns det år 2100 f. Kr en kung vid namn Hammurabi som använde hundar stora 

som dagens mastiffer i krig. Reliefer från Babylon visar dessa enorma hundar tillsammans 

med de babyloniska krigarna (Lloyd 1948:177). Liknande hundar finns även avbildade på 

reliker daterade till 645 f. Kr ifrån Assurbanipalpalatset i Ninive, Irak. Här i samband med jakt 

på lejon och vildsvin (Benecke 1994:215). 

 

Även om hunden har haft otroligt många funktioner och betydelser för människan så är 

deras ursprungliga funktion troligtvis en helt annan. För hur effektiv hunden än är i jakt, vakt 

och transport så var troligtvis deras första möte med människan mer ett möte med 

människans avfall. De djurben som samlades runt boplatserna måste ha lockat till sig många 

djur och skapat en oerhörd doft. Medan hundarna fick mat så fick människan en ren boplats 

och andra vilda rovdjur kunde hållas på avstånd (Croxton Smith 1948:21). 

 

5.3 Olika hundtyper 

En ny DNA-studie visar att hundar med samma funktioner (ex vallhundar eller hundar med 

korta ben) hamnar inom samma genetiska grupp. Den äldsta av dessa grupper består av 

spetshundarna (bl.a. samojeden) samt olika jakthundar och stövare som basenjin, afghanen 
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och salukin. Dessa raser är så gamla som 4000 år (vonHoldt m.fl. 2010). Inom osteologin 

talar man dock inte om raser när vi analyserar så pass gamla hundben, utan snarare om 

typer. 

 

För ca 9000 år sedan kom de första hundarna, ursprungligen från södra Asien, till 

Skandinavien. Dessa hundar var troligtvis av spetstyp och i norr parades de i olika omgångar 

med de lokala vargarna. Detta resulterade i större och kraftigare hundar, bättre anpassade 

för det kalla klimatet. Samma sak skedde i Sibirien och de flesta andra polarområden och har 

gjort det möjligt för människor att med hundens hjälp i transport och jakt överhuvudtaget 

kunna erövra dessa områden (Børresen 1994).  

 

Idag finns 12 svenska hundraser. Dessa är främst olika sorters spetsar och stövare. De 

långbenta och tjockpälsade spetsarna, till exempel Svensk lapphund, Norrbottenspets och 

Svensk vit älghund, finns främst i norr och används främst som jakthundar och vallhundar. 

De något mindre stövarna, exempelvis Gotlandsstövare, Smålandsstövare och 

Hamiltonstövare, finns längre söder ut och används drevjakt och smådjursjakt (Arvidsson 

2008). Lappspetsen, eller lapsk vallhund, är den hund som samerna tog med sig till 

Skandinavien från Finland och som anses vara en av de nordiska ursprungsraserna. Från 

början användes hunden till renjakt, men då samerna började tämja renarna så övergick 

hundens arbetsuppgift till att istället valla renarna (Kristofferson 2009:79f). 

 

Längs den nordvästra kusten av Nordamerika har man grävt ut boplatser tillhörande Makah- 

och Salishfolket och daterade till 4000 - 500 BP. På boplatserna har man funnit hundar av två 

olika storlekar, tolkat som två olika hundraser (Crockford 1997). Den något mindre hunden 

(typ 1) hade en genomsnittsmankhöjd på 44 cm och den något större hunden (typ 2) hade 

en genomsnittsmankhöjd på 52 cm. De första européerna att besöka platsen 1972 

rapporterade att det då fanns två hundraser på platsen, en ullhund och en byhund 

(Crockford 1997:2). De två hundtyperna hölls noga isär. Ullhundarna rapporterades vara 

något mindre än byhundarna och var av spetstyp. Byhundarna var av den typ som fanns hos 

indianerna över hela nordvästra Amerika (Crockford 1997:2). Se även rubrik 5.5 Pälsen. 
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Efter stenåldern ökar hundens variation i storlek och utformning (Benecke 1994, Sten & 

Vretemark 2003). De första framavlade hundraserna dyker upp redan i Mesopotamien och 

Egypten och fenomenet verkar vara starkt förknippat med städer och introduktionen av de 

så kallade civilisationerna (Benecke 1994). Till Sverige kommer de första medvetet 

framavlade hundraserna som statussymboler redan under romersk järnålder. Hundar 

liknande vinthundar har till exempel hittats i gravar på i Överbro i Västergötland och i 

båtgraven Vendel III i Uppland (Mosczinsky 2001, opublicerad). Det var dock först på 1700- 

och 1800-talet som framaveln av specifika hundraser förfinades och registrerades och 

uttrycket ”rasrenhet” myntades. Under 1900-talets första hälft började även nationalhundar 

att prioriteras och förädlas. En svensk nationalras är lapphunden och en israelisk 

motsvarighet är canaan dog (Berglund & Svanberg 2009:11). 

 

5.4 Hundens rituella och symboliska betydelse  

I både historiska och etnologiska källor kan man se att hunden ofta har fler och andra 

betydelser än bara de rent funktionella. Till exempel står det att läsa i den antika mytologin 

om guden Asklepius som växte upp hos en tik. I tempel som uppfördes till hans ära var 

hunden ett heligt djur som kunde bota sjuka. Denna kult sägs ha uppkommit ur en tidigare 

ren hundkult (Palmborg 1982:84). Hunden har alltid haft funktionen att hjälpa och skydda 

människan, så att den även skulle hjälpa till att skydda emot onda andar och sjukdomar är 

kanske självklart i många kulturer. Hos Baigafolket i Indien tror man att hunden med ett skall 

varnar mot sjukdomsdemoner (Palmborg 1982:84f). Hos Zulufolket i Sydafrika var det förr 

sed att istället offra den äldsta hunden när en allvarlig sjukdom härjade. Man gjorde sedan 

medicin av hundens ben, vilket skulle bidra till att den sjuke uppnådde samma ålder som den 

gamle hunden. Samma sed har man hos vissa indianstammar i Nordamerika där det även är 

vanligt att man åkallar hundar för att bota vissa sjukdomar och även visa sin herre vägen till 

himmelen (Palmborg 1982:85). I Europa använde man fram till på 1700-talet så kallad album 

graecum gjord på hundavföring till att bland annat dämpa svullnader och även hundfett 

användes i dessa äldre mediciner (Berglund & Svanberg 2009:13). Hundben har även använts 

som amuletter med kraften att skydda mot diverse sjukdomar. Till exempel användes den 

vänstra sidan av hundunderkäken som amulett att skydda sin bärare från att drunkna i ett 

traditionellt samhälle (Palmborg 1982:87).  
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På Gullrumsboplatsen har man hittat en benkam, Gullrumskammen, prydd med två figurer 

föreställande ett djurhuvud och ett människohuvud. 

Detta djurhuvud som återkommer som ornament på 

bland annat skifferknivar från Hälsingland har tolkats 

som ett hundhuvud alternativt ett hästhuvud (se figur 

16). Men då hästar inte förekom på Gotland under den 

här tiden så är det kanske mer troligt att djuret 

föreställer en hund (Almgren 1907:115f). På de kända 

hällristningarna ifrån Bohuslän förekommer hundar av 

spetstyp ofta i jaktscener. Frågan är om det är 

skildringar av faktiska skeenden eller om de är ristade 

av rituella skäl. Hundarna ser i storlek och utseende ut 

att vara snarlika dagens gråhund (Herrmanns 1987:11). 

Figur 16. Gullrumskammen. Foto SHM. 

 

Hundar har hittats i totalt fyra gropkeramiska gravar på Gotland (Janzon 1974). Förutom 

Västerbjärs grav nr 82, Visby grav nr 33 och Ire grav nr 2 så har hundben hittats i grav 1 från 

Hemmor (figur 17). I gravarna från Västerbjärs och Hemmor har hela hundar begravts 

tillsammans med en människa (Janzon 1974, Evans & Welinder 1997:285). I Visby hittades en 

fragmenterad hundkäke i en grav och i Ire hittades ett fåtal hundben i närheten av en grav 

(Janzon 1974). Hundbenen från Hemmor har inte kunnat identifieras i samlingarna (Janzon 

1974). Alla hundar har nedlagts i gravar tillsammans med fullvuxna män (Janzon 1974).  

 

Hundens förekomst i gravar är på intet sätt unikt för varken neolitikum eller för Gotland. 

Exempelvis har man funnit hundar i människogravar (både i mans- och kvinnogravar) samt i 

egna väl utsmyckade gravar på det mesolitiska gravfältet i Skateholm i Skåne (Larsson 

1988:147). Runt elva gravar anlagda endast för hundar har påträffats varav en är den 

fyndrikaste graven på hela gravfältet, människogravar inräknade (Larsson 1988:148). 

Hundgravarna ligger placerade i utkanterna av gravfältet och har tolkats som att de 

begravdes för att vakta hela området och människorna som ligger begravda där (Munt & 

Meiklejohn 2007). De flesta hundar har fått samma behandling som människorna, bortsett 
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från några fall där man helt enkelt brutit nacken av hunden och slängt ner den som gravgåva 

eller i fyllnadsmaterialet i människogravarna (Larsson 1988:148). 

 

Hundar i gravar är inte heller ett fenomen unikt för stenåldern. Seden fortsätter in i 

bronsåldern och järnåldern då även statushundar av bland annat vinthundstyp dyker upp 

(Mosczinsky 2001, opublicerad). På Gotland är hunden ett av de vanligaste djuren att 

förekomma i stensättnings-gravarna från Bronsåldern (Eifert 2010, opublicerad). 

 

I flera traditionella samhällen, exempelvis i östra Toraja i Indonesien, är hunden en trogen 

tjänare och följeslagare som följer sin ägare inte bara i livet, utan även in i döden. Där blir 

hans uppgift att visa sin ägare vägen till andra sidan 

(Kanne 2006, opublicerad). Hundar i traditionella 

samhällen och mytologier är ofta förknippade med 

dödsriket. Hunden är både god och ond och vaktar 

dödsriket både för att hålla de döda inne och för att 

hålla de levande ute. Detta fenomen förekommer i 

ett flertal indoeuropeiska mytologier och kanske kan 

hundarnas förekomst i gravar genom tiderna tolkas 

genom denna synvinkel (Gräslund 2009:44, Kuusela 

2009:103). På till exempel de gotländska bildstenarna 

där man har tolkat vissa bilder som döda ryttare på 

väg in i dödsriket finns alltid hunden representerad 

som den som visar ryttarna vägen (Kuusela 

2009:103).  

 

Figur 17. Grav 1 från Hemmor, När sn.  SHM inv. 13 325. 
Bild från Janzon (1974). 

 

Hundar är i många traditionella samhällen starkt sammankopplade med status. Utvalda 

hundar brukar ses som speciellt värdefulla och får bara ägas av människor med hög status. 

Hundens rena ekonomiska värde är starkt sammankopplat med hur väl hunden togs om 
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hand. Värdefulla hundar är troligtvis de hundar som har minst skador och levde längst 

(Kanne 2006, opublicerad). 

  

Hundar som offergåvor i Skandinavien känner man till genom utgrävda bronsåldersplatser 

från bland annat Österlen där hundar och människor hittats offrade i anlagda dammar i ett 

kärr (Gräslund 2009:35). Ett annat exempel är det av Adam av Bremen nämnda 

Uppsalablotet från omkring 1070. Han nämner att det i träd hänger offrade hundar jämte 

hästar och människor (Gräslund 2009:42). Från järnåldern är det vanligt att hitta offrade 

hundar i husgrunder. Samma företeelse har man funnit på stenåldersboplatsen Botai i norra 

Kazakstan där både hela och delar av hundar hittades i husgrunder eller i direkt samband 

med huskonstruktioner. Kanske offrades specifika vakthundar för att vakta husen eller 

gården från onda andar (Olsen 2000). 

 

5.5 Pälsen 

Makah- och Salishfolkets lilla vita ullhund är ett exempel på en hund som endast 

framavlades för sin päls skull. De vita ullhundarnas päls liknade fårens och klipptes flera 

gånger om året. Av pälsen gjordes filtar och tyg (Crockford 1997).   

 

Snittspåren på hundben ifrån bronsåldersboplatsen Százhalombatta kan vara spår efter 

flåning, vilket är ett tecken på att pälsen eller huden kan ha använts (Vretemark & Sten, i 

tryck). Även ifrån den mesolitiska boplatsen Bökeberg i Skåne, daterad till 5600 – 4700 f. Kr, 

har man funnit snittspår på hundben som tolkats som spår efter flåning (Karsten 2001:58). I 

vissa kulturer anses strumpor av hundhår fortfarande lindra mot gikt (Berglund & Svanberg 

2009:13). 

 

6. Diskussion  

Under denna rubrik kommer resultaten av den osteologiska analysen på hundbenen ifrån 

Hemmor och Gullrum att diskuteras närmare. Denna diskussion kompletteras med det 

teoretiska resultatet och hundarna från Gotland tolkas utifrån dessa perspektiv. Även om 

hundarna kan sägas vara lika specifika moderna hundraser i kranieutformning och storlek, så 
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ska man komma ihåg att dessa hundar inte nödvändigtvis hade samma utseende på utsidan. 

Exempelvis jämförelser och liknelser med taxkranium betyder inte att hunden har haft 

samma utformning i kroppen i övrigt. 

 

6.1 Hemmor, När socken 

Mankhöjdsberäkningar gjorda utifrån Koudelka (1885) gav en medelmankhöjd på 50,42 cm 

(43,56 cm - 57,29 cm). Mankhöjdsberäkningar gjorda utifrån samma benmått gav utifrån 

Harcourt (1979) en medelmankhöjd på 50,31 cm (44,97cm - 55,66 cm). En annan 

mankhöjdsberäkning gjord utifrån Clark (1995) gav resultatet 39,74.  Den stora variationen 

på måtten beror på att det mätta överarmsbenet gav en mankhöjd på över 10 cm större än 

övriga mätta ben. Jämfört med övriga mankhöjder från gropkeramiska hundar från Gotland 

är denna hund exceptionellt stor. Den totala medelmankhöjden var 46,82 cm. 

 

Måtten på överkäken från ruta A gav en mellan- till normalstor hund. Båda första molarerna 

kunde storleksmässigt jämföras med den normalstora airedaleterriern och den mellanstora 

skyeterriern. Andra molarerna var mer i storlek av de något mindre, mellanstora raserna 

mellanpudel och whippet. Rovtänderna var däremot betydligt större än hos dagens 

mellanstora raser. Dessa kunde i storlek jämföras med dalmatiner eller gråhund som båda är 

normalstora hundar (tabell 6). Detta mönster återkommer även hos de påträffade lösa 

tänderna i både ruta A och ruta B. Rovtänderna ifrån både över- och underkäke är 

jämförbara med normalstora hundar så som gotlandsstövare, medan övriga kindtänder är 

jämförbara med mellanstora hundar, oftast terrier (tabell 7). Övriga mått på överkäken i ruta 

A visar en hund storleksmässigt jämförbar med en lapphund eller skyeterrier, men 

gombredden är betydligt bredare än hos dessa hundraser. Hunden har alltså varit i 

mellanstorlek men lika robust som en gråhund (tabell 8). 

 

Måtten på underkäke 1 ifrån ruta A visar främst en hund jämförbar med en cockerspaniel 

eller normalstor tax. Underkäkens höjd är däremot större och tandmåtten på första molaren 

ifrån samma underkäke visar en normalstor hund. Hunden har alltså varit robustare än en 

modern hund av mellanstorlek (tabell 9). Måtten på underkäke 2 ifrån ruta A visar en hund 

av mellanstorlek, mest lik en pudel eller normalstor tax (tabell 9). 



39 

 

Gnagspåren tyder på att hundbenen i likhet med övrigt djuravfall till viss del legat 

exponerade på boplatsen, fullt tillgängliga för rävar och hundar att gnaga på. Intressant är 

detta att jämföra med grav 1 från Hemmorboplatsen där en hund nedlagts som gravgåva. 

Det är uppenbart att hundarna har haft olika funktioner på boplatsen, men vad var det som 

avgjorde om en hund behandlades som annat slaktavfall eller om den blev en gravgåva? 

 

Inskärningen vid spina scapulae på ett skulderblad har tolkats av Hedell (1921) ha 

uppkommit för att avbelasta vissa senor från intilliggande köttparti eller för att jämna ut 

senorna. Mer troligt är kanske att inskärningen är spår efter en fraktur som uppkommit i 

samband med att hunden på något sätt fått ett slag eller en spark i sidan så att skulderbladet 

har fått en spricka. Denna typ av frakturer (skulderblad, kranium, revben och kotor) är 

vanliga bland hundar och kan, förutom mänskligt våld, bero på konflikter inom flocken eller 

uppkomma i samband med jakt på större byten (Warren 2000). Med tanke på att 

inskärningen har rundade kanter så har frakturen börjat läka innan hunden dött (figur 12). 

 

Alla hundar har i övrigt uppnått vuxen ålder, men det finns inga ben som uppvisar tecken på 

hög ålder. 

 

6.2 Gullrum, Näs socken/Havdhem socken 

Mankhöjdsberäkningar gjorda utifrån Koudelka (1885) gav en medelmankhöjd på 53,27 cm 

(49,26 cm - 57,29 cm). Samma benmått gav utifrån Harcourt (1979) en medelmankhöjd på 

41,19 cm (31,77 - 50,61). Intressant att notera är att måtten från ett och samma ben 

(överarmsben) utifrån Koudelkas och Harcourts formler gav två helt olika mankhöjder (31,77 

cm och 57,29 cm, det vill säga det största och det minsta måttet). Andra 

mankhöjdsberäkningar gjorda utifrån Clark (1995) gav en medelmankhöjd på 45,92 cm 

(41,19 cm – 50,49 cm). Den totala medelmankhöjden var 47,33 cm. 

 

Båda mätta kindtänder gav en hund av mellanstorlek lika skyeterrier eller mellanpudel 

(tabell 12 och 15). Måtten på underkäke 1 från ruta 11521:27 ger en hundstorlek jämförbar 

med en tax, medan underkäkens höjd samt bredd visar en normalstor till stor hund. Detta 

tyder på att hunden varit betydligt robustare än dagens mellanstora hundar. Samma resultat 
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ger måtten på underkäke 2 från ruta 11521:27. Överkäken kan liknas vid en robustare pudel 

(tabell 14). 

 

Ifrån rutan i Burge kunde fyra underkäkar mätas. Underkäke 1 kan liknas vid en mellanpudel 

eller en normalstor tax, men även här visar måttet på underkäkens bredd på en robustare 

hund. Underkäke 2 visar en något större hund mer lik en stövare. Underkäke 3 visar på 

samma mönster som underkäkarna från ruta 11521:27 samt underkäke 1 från Hemmor, 

nämligen en mellanstor hund med samma robusthet som en normalstor hund (tabell 16). 

 

Benen från Gullrum uppvisar spår efter väldigt varierande användningsområden. Här finns 

dock inga hundar förekommande i gravar utan användningen tycks främst vara funktionell. 

Ett lårben uppvisar ett förstorat muskelfäste (figur 13), vilket under senare tidsperioder är 

förknippat med specifika, robustare hundraser (Cram 2000). Eftersom denna förändring inte 

uppkommer på andra lårben i materialet, så kan det röra sig om en specifik hundtyp som i 

storlek hamnar bland de större hundarna från Gullrum. Samma lårben uppvisar tecken på att 

benet brutits i färskt tillstånd. Detta kan möjligtvis ha gjorts av människohand av okänd 

anledning.  En ringkota har tydliga huggmärken parallellt med nacken. Man har alltså inte 

halshuggit hunden utan snarare huggit bort köttpartier längs med kotraden. En underkäke 

(underkäke 2 ifrån ruta 11570:30) uppvisar tvärgående snittspår utmed hela undersidan (se 

figur 15). Dessa snittspår är karaktäristiska på andra djur, så som vildsvin och svartbjörn 

(Magnell 2005, Binford 1981), där det är vanligt att pälsen tas tillvara.  Snittspåren på 

hundunderkäken har alltså troligtvis uppkommit i samband med att man har flått hunden. 

Samma typ av snittspår har även hittats på en ringkota (figur 14) och även detta kan tolkas 

som spår efter flåning, men i detta fall är det mer osäkert. Liknande jämförelser med hundar 

från gropkeramiska boplatser saknas i dagsläget. 

 

6.3 Hundarnas storlek 

Den totala medelmankhöjden bland de gropkeramiska hundarna var 47,1cm. Detta stämmer 

väl överens med neolitiska hundar från andra platser som i regel är mellan 32 – 60 cm stora 

(Benecke 1994:219). De allra flesta neolitiska hundar ligger mellan 40 – 50 cm och om man 

jämför med detta så ligger hundarna från Hemmor och Gullrum i överkant, det vill säga de är 
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något större än snittet. Men eftersom benmaterialet är så pass litet så kan inga slutsatser 

dras utifrån detta. 

 

Ett flertal av hundarna från Hemmor och Gullrum uppvisade stora likheter med 

cockerspanieln, pudeln och taxen. Dessa specifika raser är framavlade för användning inom 

jakt på småvilt och fågel och som apporterande hundar i vatten och på land (Swedrup m.fl 

1980). Just dessa typer av jakt har troligtvis varit väldigt viktigt på ett gropkeramiskt Gotland. 

Utöver säl och svin har nämligen småvilt så som hare, vilda sjöfåglar och fisk varit viktiga som 

föda. I jakt på samtliga dessa har mindre, specialtränade hundar med största sannolikhet 

varit av stor betydelse.  

 

Som tidigare nämnts har även något större hundar påträffats. Bland dessa finns en hund 

med en mankhöjd på 56,47 cm och en robust underkäke från Hemmor samt en större och 

robustare underkäke från Gullrum. Detta tyder på att även större hundar mer lika gråhund, 

dalmatiner och stövare, med robustheten av en schäfer eller boxer, har funnits på platsen. 

Dessa hundar är mer användbara i jakt och spårning av större djur, men används idag även i 

småviltsjakt och vallning (Swedrup m.fl. 1980). Kanske kan dessa något större hundindivider 

på Gotland kopplas till vallning av de till viss del förekommande domesticerade djur så som 

får och nöt. Huruvida svinen under gropkeramisk tid varit domesticerade eller vilda är idag 

oklart. Säkert är dock att det var människorna som en gång förde svinen till Gotland och 

troligtvis släpptes de därefter fria (Wallin, mailkontakt 2010-05-04). På Gullrumboplatsen 

förekommer svinben i 54,1% av alla påträffade djurben och på Hemmorboplatsen är 

motsvarande siffra 86,3%, vilket antyder att hundar troligtvis använts i koppling till svinen på 

ett eller annat sätt.  Kanske vallades svinen, kanske jagades de. Utöver svin är sälben 

vanligast förekommande på gropkeramiska boplatser på Gotland. Hundarna kan ha använts 

till att söka upp sälarnas andningshål i isen likt hundarna i Yukaghir, alternativt sökt upp och 

dödat kutar på isranden. Eftersom klimatet på Gotland under den här tiden innebar kallare 

vintrar och varmare somrar så är det troligt att sälarna fortplantade sig på isen under 

senvintrarna, där de också jagades (Österholm 1989:18, Storå 2001). Att hunden har använts 

inom fiske och säljakt på Gotland finns det fler arkeologiska belägg för. Exempelvis tog man 

under tidig neolitikum med sig hundarna ut till Stora Karlsö som aldrig var en boplats utan 
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enbart fångststation. Varför göra sig besväret att ta med hundarna i kanoterna om dessa inte 

var hjälpsamma i själva fisket och säljakten? På vintern kan de även ha fungerat som 

slädhundar och på sommaren som packdjur vid transport av boplatsmaterial och bytesdjur. 

Troligtvis användes även de större hundarna som vaktdjur. De vaktade boskapen, som under 

slutet av stenåldern inte hölls instängda i inhägnader utan vandrade fritt i skogarna. De 

vaktade även boplatsen från både mänskliga och animala inkräktare. Även mindre hundar 

kan ha använts som vakthundar, men medan de större hundarna attackerade sin fiende så 

framavlades de mindre vakthundarna snarare för att låta högt och med sitt gälla skall larma 

omgivningen. Hundarna hade troligtvis även en stor betydelse som statussymbol och kanske 

användes även pälsen av de vackraste hundarna som statussymbol eller i rituella handlingar. 

Detta skulle kunna förklara varför inte alla hundar blev flådda. 

 

I övrigt har de flesta hundarna behandlats väl. De uppnådde oftast vuxen ålder. När de dog 

har man däremot inte tagit reda på benen utan låtit dem ligga på boplatsen fullt exponerade 

för andra hundar och rävar att gnaga på. Hunden med en fraktur på skulderbladet har inte 

behandlats lika bra av människorna som eventuellt åstadkommit skadan. Samtidigt tyder 

hunden i människograven från Hemmor på att andra hundar har haft högre status. 

Paradoxen är inte ovanlig på neolitiska boplatser och det verkar som att hundarna har haft 

väldigt skilda funktioner och betydelser inom ett och samma samhälle. 

 

7. Jämförelser 

Ifrån den gropkeramiska boplatsen Ire i Hangvar socken på Gotland (figur 1) har två hundar 

kunnat mankhöjdberäknas (Ekman 1974:232). Detta gjordes utifrån Koudelka (1885). Se 

tabell 18. 

 

Benslag Mått (mm) 
Individ 1 

Mankhöjd (cm) Mått (mm) 
Individ 2 

Mankhöjd (cm) 

Strålben 148 (GL) 46,5   

Lårben 159 (GL) 46,5 150 (GL) 43,5 

Skenben 157 (GL) 48 148 (GL) 41,5 

Tabell 18. Mankhöjder på två hundar från Ire. 
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Resultatet är alltså en något större hund av mellanstorlek och en något mindre hund av 

mellanstorlek. Jämfört med hundarna från Gullrum och Hemmor som enligt samma 

mankhöjdsberäkningsmetod (Koudelka 1885) gav mankhöjder på 43,56 cm, 49,26 cm och 

57,29 cm visar dessa hundar på liknande mankhöjder som de från Ire, bortsett ifrån den sist 

nämnda som är ca 10 cm högre.  

 

Ekman (1974:232) har även tagit mått på underkäkar ifrån Ire. Av dessa mått kunde mått nr 

13 (längden på rovtanden) och mått nr 10 (längd på molartandraden) jämföras med 

materialen från Hemmor och Gullrum.  Mått nr 13 har även tagits av Dahr (1943) på nio 

tänder ifrån den gropkeramiska boplatsen Västerbjärs på Gotland (Ekman 1974) (figur 1). 

Jämförelserna presenteras i tabell 21. Jämförelserna visar på att hundarna ifrån de fyra olika 

gropkeramiska boplatserna på Gotland är av samma storlek, nämligen mellan- till 

normalstora hundar.  

 

Medan stenåldershundarna på Gotland är av ganska konstant storlek, så uppvisar hundar 

under en något senare tidsperiod från kontinenten en lite större variation. Ett exempel är 

hundar ifrån bronsåldersplatsen Szazhalombatta i Ungern. Platsen är daterad till 2100-1600 

f. Kr och här förekommer hundar i dvärgstorlek ända upp till stora hundar. Hundbenen är 

mätta av Sabine Sten och Maria Vretemark (2005) och storleksbedömda av Sofia Lord 

(2005). Huvuddelen av hundarna är slanka och mellan till normalstora (50 st), med en 

medelmankhöjd på 50-55 cm (Sten & Vretemark, i tryck). En hund var av dvärgstorlek, två 

hundar i normal till stor storlek och en hund var av stor storlek (Lord 2005, opublicerad). Den 

stora variationen kan även ses i tabell 21 och 22. Ifrån Szazhalombatta har man även 

påträffat en ringkota med liknande snittspår som den påträffad i Gullrum, vilken tolkas som 

att man antingen flått eller styckat hunden (Sten & Vretemark, i tryck). 

 

Ifrån den mesolitiska boplatsen Bökeberg i Skåne har man funnit underkäkar med skärspår 

(Karsten 2001:58). Dessa tolkas ha uppkommit i samband med att hunden har flåtts. 

Skärspåren liknar de funna på en underkäke från Gullrum och som även här tolkats som spår 

efter flåning. I Bökeberg finns även tecken på att hundkäkarna har styckats från resten av 
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kraniet och de har sedan deponerats för sig en bit ifrån resten av kraniet. Från samma plats 

har mått från en hundindivid tagits.  Hunden har varit en av de mindre av de förekommande 

på platsen och hade en mankhöjd på ca 50 cm (Karsten 2001:65). Överkäken är något större 

än den påträffad vid Hemmor, bortsett från mått 16 (längd på molarrad) och 35 (minsta 

gombredd). Underkäken är något mindre än de från Hemmor och Gullrum, bortsett från 

mått 10 (längd på molarrad) och mått 13 (längd på rovtand) (se tabell 21 och 22 för mått och 

jämförelser med hundarna på Gotland). 

 

Hunden från Ytterberg är ett av Sveriges äldsta fynd av domesticerad hund. Fyndet är 

närmare 8000 år gammalt. Hunden hittades begravd ensam och beströdd med rödockra på 

precis samma sätt som i människogravar. Hundresterna var mycket sköra, men vissa mått 

kunde tas som kunde ge en bild av hundens storlek (Arnesson-Westerdahl 1983/1984) 

(tabell 19). Måtten är tagna av Johannes Lepiksaar. 

 

 Överarmsben 
Distal bredd 

Överarmsben 
Minsta diafysbredd 

Mankhöjd 
(Harcourt) 

Hunden från Ytterberg 34,5 mm 13 mm ca 46,7 cm 

Hundarna från Hemmor 32,67 - 35,58 mm 10,09 – 14,39 mm 44,97 - 55,66 cm 

Hundarna från Gullrum 29,9 mm 12,85 50,61 cm 

Tabell 19. Jämförelser mellan hunden från Ytterberg och hundarna från Hemmor och Gullrum. 

 

Hunden ifrån Ytterberg är av mellanstorlek och i samma storlek eller något mindre än de 

neolitiska hundarna från Gotland. Av den distala bredden i förhållande till längden på 

överarmsbenet att döma var dock hunden något robustare. Rovtanden i underkäken 

uppskattas till 20 mm, vilket är liknande de mått som tagits i den här uppsatsen. Detta visar 

att den mesolitiska hunden från Ytterberg är av samma storlek som de senare neolitiska 

hundarna på Gotland. Lepiksaar har även mätt höjden och tjockleken av underkäken på 

Ytterbergshunden framför premolar 2. Underkäkens höjd mättes till 23,5 mm och tjockleken 

till 12,6 mm. Underkäken bedömdes vara robust (Arnesson-Westerdahl 1983/1984). För 

jämförelsens skull har dessa mått även tagits på hundarna från Hemmor och Gullrum (tabell 

20).  
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Plats Höjd (mm) Tjocklek (mm) 

Gullrum 17,7 11,21 

Gullrum 19,39 11,91 

Gullrum 17,86 10,94 

Gullrum 17,83 10,79 

Gullrum 20,4 12,55 

Gullrum 18,54 10,74 

Hemmor 19,03 11,41 

Hemmor 20,67 12,45 

Ytterberg 23,5 12,6 

Tabell 20. Mått på höjd och tjocklek framför premolar 2 på underkäkshalvor. Mått i mm. 

 

Underkäken från Ytterberg är större både i höjd och bredd än de mätta underkäkarna ifrån 

Gullrum och Hemmor. Tjockleken är bara något större medan höjden är betydligt större. 

Tyvärr är måtten inte tagna utifrån von den Driesch (1976) och kan därför inte jämföras med 

moderna hundraser eller storleksbedömas. Mankhöjden på andra mesolitiska hundfynd från 

Sverige varierar mellan 42 – 55 cm och de flesta liknar dagens gråhundar (Arnesson-

Westerdahl 1983/1984). 

Tabell 21. Jämförelser mellan tillgängliga max och min mått på underkäkar. Mått i mm. 

 

Mått nr 15 16 17 35 36 

Hemmor 57,15 18,31 42,02 32 32,59 

Bökeberg 58,9 16,8 45,4 31,1 33,4 

Szazhalombatta 54,9 16,4 – 18,8 42,7 – 50,5   

Tabell 22. Jämförelser mellan tillgängliga max och min mått på kranium. Mått i mm. 

Mått nr 10 11 12 13 14 19 20 

Hemmor  35,17-
38,77 

33,52 19,67–
21,74  

  18,15 - 
20,38 

Gullrum 28 – 32,78 34,29 – 
39,23 

30,34 – 
34,61 

20,3 18,3 – 
19,05 

24,23 – 
27,25 

16,78 – 
18,87 

Ire 32   20,3    

Bökeberg 33,7 34,9 31,0 21,9  22,6  

Västerbjärs    18,4 – 21,8    

Szazhalombatta 30,8– 37,6  31,8 - 44 28,4 – 
40,1 

18,7 – 23,3  18,2 – 
22,9 

16,3 – 
25,3 

15,4 – 
20,1 
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8. Slutsats 
 Vad har hunden haft för betydelse i stenålderssamhällena vid Hemmor och Gullrum 

på Gotland och hur har hundarna behandlats? 

Det är svårt att säga hur pass stor betydelse hundarna har haft för de neolitiska människorna 

på Gotland. De enda arkeologiska spår som finns är själva hundbenen och de kan tyvärr inte 

berätta så mycket om hundarnas användningsområden. Många hundben i materialet 

uppvisade gnagspår från rovdjur så som rävar och andra hundar. Detta tyder på att många 

hundben inte har grävts ner utan legat exponerade på boplatsen. Kanske slängde man 

medvetet döda hundar som mat till de levande hundarna, vilket skulle tyda på att hunden i 

sig inte har någon hög status i samhället. Men undantag förekommer. Exempelvis så har 

hund hittats i en människograv från Hemmor. Även om hundbenen idag inte kan återfinnas 

bland materialet, så tyder själva företeelsen på att vissa hundar betytt mer för människorna 

än andra. Ett skulderblad med en fraktur lik sådana som uppkommer vid sparkar, tyder också 

på att inte alla hundar togs väl om hand. De flesta hundar blev dock vuxna och vissa blev 

även gamla. Inom jakt, fiske, vakt och som boplatsrensare var hundarna troligtvis 

oumbärliga. För att få en bättre förståelse för mer exakt hur hundarna har använts så kan 

man titta på hundarnas storlek. 

 

 Vilken storlek hade de gotländska hundarna och vad säger det om deras funktion?  

De gotländska hundarna från de gropkeramiska lokalerna i Hemmor, När socken och 

Gullrum, Näs socken/Havdhem socken hade en total medelmankhöjd på 47,1 cm. 

Mankhöjderna skiljde sig inte mycket åt mellan de två boplatserna. Medelmankhöjden hos 

hundarna från Hemmor var 46,82 cm med en variation på över 10 cm (43,56 cm – 57,29 cm). 

Medelmankhöjden hos hundarna från Gullrum var 47,33 cm, även här med en stor variation, 

dock mer beroende på olika använda metoder än på varierande benstorlekar (31,77 cm – 

57,29 cm).  

 

I övrigt var de neolitiska hundarna till största delen av mellanstorlek. Rovtänder och 

underkäkars höjd samt bredd, visar dock på att hundarna varit robustare än dagens 

mellanstora hundar. Hundarna från Hemmor och Gullrum var alltså i storlek av dagens 
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mellanstora hundar fast robustare. De flesta kan jämföras med små versioner av gråhundar 

alternativt robustare versioner av normalstora taxar eller pudlar. Avvikelser förekommer i 

form av hundar i samma storlek som moderna gråhundar, vilket återigen visar på den 

variation som förekommit. Hundarna från stenåldern kan dock inte sägas tillhöra olika raser, 

utan dessa storleks- och utseendejämförelser har endast gjort för att få en bild av variationer 

samt likheter och skillnader mellan förhistoriska hundar och moderna hundar. Utifrån detta 

kan man sedan diskutera hundarnas användningsområden. Taxar, pudlar och cockerspaniels 

avlades en gång i tiden fram för småviltsjakt samt fågelapportering och används delvis inom 

detta än idag. Kanske hade stenåldershundarna på Gotland samma funktion och kanske 

specialtränades olika hundar till olika uppgifter. De något större hundarna kan medvetet ha 

avlats fram för jakt på större vilt, eller som vakthund. De kan även ha fungerat som 

vallhundar av den allt mer framväxande tamboskapen som dyker upp på Gotland under den 

här tiden. Spårning har också varit väldigt viktigt och kanske användes hundarna i sökandet 

efter sälarnas andningshål eller i jakt på svin. 

 

Utöver detta hade troligtvis hunden en symbolisk betydelse. Åtminstone en hund har flåtts 

på boplatsen Gullrum. Kanske hade just den hunden en speciell färg på pälsen eller blev 

utvald på annat sätt. På Hemmorboplatsen har en människograv med hundben i påträffats. 

Så även där blev specifika hundar utvalda till speciella syften. 

 

 Hur kan benen från dessa lokaler jämföras med varandra och med andra 

arkeologiska hundfynd på Gotland och i Sverige? 

Det finns inga större skillnader mellan hundarna från Hemmor och de från Gullrum. 

Intressant är också att konstatera att de inte heller skiljer sig markant från neolitiska hundar 

från Ire eller Västerbjärs på norra Gotland. Hundarna från Ire hade en mankhöjd på 41,5 – 48 

cm, vilket stämmer ganska bra överens med de från Hemmor och Gullrum. Neolitiska hundar 

världen över hade i allmänhet en mankhöjd på 32 – 60 cm och här hamnar de gotländska 

hundarna mitt i. 

 

De mesolitiska hundarna omnämnda i denna uppsats verkar ha varit av ungefär samma 

storlek, fastän något robustare, med mankhöjder på 46,7 – 50 cm, medan mankhöjden hos 
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mesolitiska hundar i Sverige generellt verkar ha legat på 42-55 cm. Jämfört med de neolitiska 

hundarna, var variationen under mesolitikum inte lika stor. Storleken på hundarna från 

Gotland varierar på ett ca 10 cm stort spann, trots detta är variationen inte lika stor som hos 

hundarna vid till exempel bronsåldersboplatsen Szazhalombatta i Ungern. Detta tyder på att 

variationen hos hundarna ökar med tiden. 

 

 Vad har hunden generellt haft för betydelse i traditionella samhällen genom 

historien? 

Hunden är det djur som finns på lika många platser på jorden som människan. Bara det är en 

indikation på att användningsområdena som hunden har världen över är många. Precis som 

människan så är hunden specialiserad på olika saker på olika platser. Exempel på detta är 

slädhundar, räddningshundar, guidehundar, budbärare, sällskapshundar, stridshundar, 

boplatsrensare, spårhundar och hundar inom fiske, jakt, vakt och vallning. Varför hunden 

ursprungligen domesticerades är man inte helt säker på och även från början hade hunden 

troligtvis skilda användningsområden. På olika platser i världen är hunden dessutom 

framavlad för att göra specifika saker och därför ser de även olika ut, även inom ett och 

samma samhälle. 

 

De vanligaste användningsområdena är jakt av olika slag som till exempel sökhundar, 

fiskande hundar, apporterande hundar och drivande och stötande hundar. Samma hundar 

kan dock även ha säsongsbetonade arbetsuppgifter. På vintern kan de ha fungerat som 

slädhundar (både med snösläde och marksläde) vid flytt av boplatsen. Detta är vanligt inom 

de flesta polära traditionella samhällen. Väggmålningar i bland annat Turkiet och Babylon 

visar jakt och stridsscener med stora och robusta hundar. Detta är egentligen de första 

arkeologiska beläggen som finns för hundarnas rent konkreta användningsområden. Hunden 

är även vanlig inom mytologier. Där har de inte sällan uppgiften av skydda och hjälpa 

människan. De är ofta förknippade med att vakta hus och skydda mot sjukdomar. Ofta är 

även hundarna förknippade med dödsriket. I många indoeuropeiska mytologier vaktar en 

eller två hundar porten till dödsriket och i andra är det hundens uppgift att visa sin ägare 

vägen till dödsriket, alternativt att bära dit hans själ, så som i östra Toraja i Indonesien. 
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Kanske är detta skälet till att det är så pass vanligt med hundar i gravar under nästan alla 

förhistoriska tidsepoker. 

 

Självklart har hundar också varit förknippade med status och vissa har även avlats fram för 

sin päls, så som Makah-Salishfolket i Nordamerika. Inte att förglömma är också hundens 

betydelse som sällskapsdjur för både barn och vuxna. Så någon generell betydelse har inte 

hunden haft i traditionella samhällen i världen och i olika tidsepoker, utan bilden är mycket 

mer varierad än så. 

 

9. Sammanfattning 

I denna C-uppsats har hundben från två gropkeramiska boplatser, Hemmor i När socken och 

Gullrum i Näs socken/Havdhem socken på Gotland osteologiskt analyserats. Uppsatsen är 

uppbyggd av två delar, en praktisk och en teoretisk, som i slutet har knutits ihop genom 

diskussion och jämförelser med hundar från andra arkeologiska platser.  

 

I den praktiska delen har fokus legat på att storleksbedöma och mankhöjdsberäkna 

hundarna, för att sedan jämföra dessa med mått tagna på moderna hundraser. Utifrån detta 

har sedan hundarnas funktion diskuterats och tolkats. Hundbenen har under utgrävningarna 

i början på 1900-talet påträffats både i gravar och spridda på boplatsen. Under den 

osteologiska analysen konstaterades att minst en hundindivid blivit flådd, en annan har fått 

en spark i sidan och ett flertal ben uppvisar gnagspår från andra hundar och rävar. De flesta 

hundar har uppnått en vuxen ålder, dock utan tecken på någon högre ålder. Hundarna från 

Hemmor och Gullrum hade en total medelmankhöjd på 47,1 cm. Variationen låg på ca 10 cm 

på vardera fyndplats och medan de flesta hundarna var av mellanstorlek så förekom 

avvikelser i form av större och robustare hundar. I jämförelse med moderna mellanstora 

hundar, så som mellanstor pudel och normalstor tax, så var de neolitiska hundarna mer 

robusta. I jämförelse med andra neolitiska hundar kan man se att de från Hemmor och 

Gullrum inte avviker i varken storlek eller robusthet. I jämförelsen med mesolitiska hundar är 

de neolitiska något mer varierande i storlek, men i stort sett var de lika. Samtidigt är de 

neolitiska hundarna långt ifrån lika varierande som hundarna från bronsåldern och 

järnåldern. 
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I den teoretiska delen har etnologiska studier av andra traditionella samhällen och 

arkeologiska fyndplatser gjorts i syftet att utifrån dessa kunna tolka hundarnas funktion 

under stenåldern på Gotland. Resultatet var att hunden har ungefär lika många 

användningsområden som de platser de förekommer på världen över. Exempel på dessa är 

slädhundar, räddningshundar, guidehundar, budbärare, sällskapshundar, stridshundar, 

boplatsrensare, spårhundar och hundar inom fiske, jakt, vakt och vallning. Hundarna har 

sällan ett och samma användningsområde på en plats. På olika platser i världen är hunden 

dessutom framavlad för att göra specifika saker och därför ser de även olika ut, även inom 

ett och samma samhälle. Hundar förekommer även väldigt frekvent i mytologier och i många 

indoeuropeiska mytologier har hunden uppgiften att skydda och hjälpa människan. 

Exempelvis vaktar de hus, skyddar mot sjukdomar och visar sin ägare vägen till dödsriket. 

Hundarna är också starkt förknippade med status, där specifika hundar väljs ut som 

statussymboler för eliten, kanske utifrån pälsfärg. 

 

De gotländska hundarna hade troligtvis, precis som i de traditionella samhällena, flera olika 

funktioner. De användes förmodligen i småviltsjakt, som apporterande hundar i fågeljakt och 

fiske samt som sökande hundar i säl- och svinjakt. Eftersom hundar av olika storlekar 

förekommer så fanns det eventuellt hundar specialiserade på olika saker. Tecknen på flåning 

tyder på att hundpälsen har använts och i och med att hund har hittats i en människograv 

hade hundarna med största sannolikhet både symboliska och rituella betydelser. Man kan 

inte bortse från hundens funktion som boplatsrensare, vilket det finns tecken på i och med 

gnagspåren, och även som sällskap och sängvärmare. 
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Appendix 1 – figurer från Lord (2005) 
 
Kryssen markerade med pilar anger måtten tagna på hundtänder från Gullrum och Hemmor i 
denna uppsats. 
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Appendix 2 - Benlistor 

Lokal/Fastighet: Hemmor Ruta: A 
  

MIND: 2 
 Socken: När Låda: 6575 

    Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 13325 
      

        

Skelettelement 
Sida 
sin/dx Hel/del 

Vikt 
(g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Zygomaticum dx del 0,5         

Incisivum dx hel 4         

Maxilla 1 del 26,5     

Dx: P4: L=17,36, 
GB=8,37. M1: L=12,25, 
B=15,79. M2: L=5,89, 
B=9,77. Sin: P4: 
L=17,58, GB=9,93. M1: 
L=12,02, B=15,86. M2: 
L=6,09, B=9,72. Mått 
nr 15 = 57,15. Mått nr 
16 = 18,31. Mått nr 17 
= 42,02. Mått nr 35 = 
32. Mått nr 36 = 32,59. 

Ihoplimmad. Hör 
ihop med nedan. 

Maxilla 1 del 10,5     Se ovan 
Ihoplimmad. Hör 
ihop med ovan. 

Mandibula sin del 21     

M1: L=21,63, B=8,6. 
Mått nr 20 = 20,38. 
Mått nr 12 = 33,52. 
Mått nr 11 = 38,77 inkl c, p3,p4,m1 

Mandibula dx del 24,5     

M1: L=19,67, B=7,94. 
Mått nr 20 = 18,15. 
Mått nr 12 = 30,92. 
Mått nr 11 = 35,17 inkl p2, p3, p4, m1 

Canin (maxilla) dx hel 0,5         

Canin (maxilla) dx hel 0,5         

Canin (maxilla) sin hel 0,5         

Canin 
(mandibula) dx hel 0,5         

M1 (maxilla) sin hel 0,5     L= 11,21 B=15,37   

M1 (mandibula) sin hel 0,5     L= 21,74 B=8,43   

P4 (mandibula) sin hel 0,5         

I2 (maxilla) dx hel 0,5         

Atlas 1 hel 9         

Vert cerv 4 hel 41         

Vert lumb 4 2 hel, 2 del 35         

Sternum 1 hel 12         

Scapula dx del 7,5 Inskärning       

Humerus dx hel 51,5     
GL=170, Dp=43,57, 
Bd=35,58, SD = 12,85.   

Humerus dx del 15,5     Bd=32,67 Gnagspår av hund 

Storlek på rovtanden (P4) i överkäken (mm) 
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Humerus sin del 9,5     Bd=34,26   

Radius dx hel 13,5     
GL= 35,3, Bp=15,57, 
Bd=20,56   

Femur sin del 25,5     Bp=35,07, DC=18,03   

SUMMA 30   311         

 

Lokal/Fastighet: Hemmor Ruta: B 
  

MIND: 2 
 Socken: När Låda: 6870 

    Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 13325 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Canin max 2 dx hel 0,5         

Canin mand 2 sin, 1 dx hel 0,5         

M1 (maxilla) dx hel 0,5     
B=14,95, 
L=11,05   

M1 (maxilla) dx hel 0,5     
B=15,72, 
L=11,26   

M1 (mandibula) sin hel 0,5     B=8,62, L=20,49   

M1 (mandibula) dx del 0,5         

Vert cerv 1 del 5   

  epifys ej 
fusionerad 
caudalt   

 

Vert lumb 2 del 11   

  epifys ej 
fusionerad 
cranialt   

 Radius dx del 5     Bp=16,65   

Radius sin del 5         

Metacarpal II sin del 0,5         

SUMMA 15   29,5         

Lokal/Fastighet: Hemmor Ruta: C 
  

MIND: 1 
 Socken: När Låda: 6756 

    Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 13325 
      

        

Skelettelement 
Sida 
sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Radius sin del 9     Bp=15,61 
Gnagspår av 
hund/räv 

Ulna sin del 6     
 

Gnagspår av 
hund/räv 

Metacarpal III sin del 0,5     
GL=50,33, 
Bd=7,69   

Calcaneus dx hel 1     GL=33,97   

SUMMA 4   16,5         
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Lokal/Fastighet: Gullrum Ruta: C 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs Låda: 5057 

    Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 9120 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Mandibula dx del 3,5         

Metacarpal III dx del 0,5         

Talus sin del 0,5       Bränd 

Phalang 1 hel 0,5         

SUMMA 4   5         

 

Lokal/Fastighet: Gullrum Ruta: E 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 9120 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Radius dx del 2         

SUMMA 1   2         

 

 
 
 
 
 
Lokal/Fastighet: Hemmor Ruta: D 

  
MIND: 1 

 Socken: När Låda: 6575 
    Landskap: Gotland 

      Inventarienr: 13325 
      

        
Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Metacarpal IV dx del 0,5         

SUMMA 1   0,5         

Lokal/Fastighet: Hemmor Ruta: E 
  

MIND: 1 
 Socken: När Låda: 6575 

    Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 13325 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Talus dx hel 2,5     GL=27,07   

SUMMA 1   2,5         
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Lokal/Fastighet: Gullrum Ruta: F 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 9120 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Canin sin del 0,5 slitage       

Talus dx hel 3 hål i led       

SUMMA 2   3,5         

 

 

Lokal/Fastighet: Gullrum Ruta: H 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 9120 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Metacarpal II sin del 1         

SUMMA 1   1         

 

Lokal/Fastighet: Gullrum Ruta: K 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 9120 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Tibia 1 del 4,5         

SUMMA 1   4,5         

 

 

Lokal/Fastighet: Gullrum Ruta III 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 8962 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Canin dx hel 2,5       slitage 

Canin sin hel 2,5       slitage 

SUMMA 2   5         
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Lokal/Fastighet: Gullrum Ruta: V 

  
MIND: 1 

 Socken: Näs 
      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 8962 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Phalang 1 1 hel 0,5     GL=24,15, Bd=8,76 Gnagspår 

SUMMA 1   0,5         

Lokal/Fastighet: Gullrum Ruta VI 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 8962 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Atlas 1 del 7,5       Snittspår 

SUMMA 1   7,5         

Lokal/Fastighet: Gullrum Ruta: Jordvallen 
 

MIND: 1 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 9120 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Radius dx del 4         

SUMMA 1   4         

Lokal/Fastighet: Gullrum Anläggning: 11570:19 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 8962 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Metatarsal III dx hel 1     
GL=58,86, 
Bd=5,68   

Metatarsal V dx hel 1     
GL=53,03, 
Bd=6,04   

Metatarsal IV dx hel 1     GL=58,5, Bd=6,2   

Metatarsal 1 del 1     Bd=6,15   

SUMMA 4   4         



64 

 

 

Lokal/Fastighet: Gullrum Anläggning: 11570:30 
  

MIND: 2 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 8962 
      

        

Skelettelement 
Sida 
sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Occipitale dx del 6         

Occipitale sin del 5         

Incisivum 1 del 7,5     
Mått nr 36 = 
29,45   

Mandibula sin del 40,5     

Mått nr 10 = 28. 
Mått nr 13 = 
20,3. Mått nr 14 
= 19,05. Mått nr 
17= 14,40. Mått 
nr 19 = 27,25. 
M1: B = 9,13, L = 
20,3. M3: B = 
6,21, L = 7,09   

Mandibula sin del 25     

Mått nr 10 = 
32,78. Mått nr 
14 = 18,3. Mått 
nr 17 = 11,55. 
Mått nr 19 = 
24,23. Snittspår 

Mandibula dx del 8,5         

M2 (maxilla) sin del 0,5         

M1 (maxilla) sin del 0,5         

Atlas 1 hel 14     GL=40,46 Ihoplimmad 

Axis 1 hel 16       Ihoplimmad 

Vert cerv 2 hel 20         

Os coccygis 1 hel 0,5         

Humerus dx del 46,5     SD = 13,58   

Humerus sin del 32     SD = 14,39   

Radius dx hel 28     

GL=153, 
Bp=18,41, 
Bd=24,25, SD =   

Lokal/Fastighet: Gullrum Anläggning: 11521:27 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs 

      Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 12136 
      

        

Skelettelement 
Sida 
sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Dentes, M1 (maxilla) ? hel 0,5   adultus/senilis L= 12,42, B = 14,26 Sliten 

SUMMA 1   0,5         
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13,79 

Ulna dx del 22     
SDO=23,46, 
DPA=26,02   

Ulna sin del 17,5     
SDO=23,78, 
DPA=27,3   

Metacarpal II dx hel 3,5     
GL=54,9, 
Bd=19,42   

Metacarpal II sin hel 3,5     
GL=53,44, 
Bd=9,7   

Metacarpal III dx hel 4     
GL=61,42, 
Bd=9,54   

Metacarpal IV sin del 2,5         

Metacarpal V sin hel 3,5     
GL=53,12, 
Bd=9,99   

Metacarpal V sin hel 2     
GL= 45,25, 
Bd=8,64   

Os pisiforme sin hel 0,5         

Femur sin del 21,5 Utskott   Bd=31,58 
Rakt 
avbrott 

Phalang 1 fram 1 del 0,5         

Phalang 1 bak 1 del 0,5         

SUMMA 28   332         

 

Lokal/Fastighet: Gullrum Låda: 6377 
  

MIND: 1 
 Socken: Näs Ruta:          okänd 

    Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 9120 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Talus 2 dx 2 del 1       Hör ihop 

SUMMA 2   1         

 

Lokal/Fastighet: Burge/Rangsarve Låda: 5053 
  

MIND: 2 
 

Socken: Havdhem/näs Ruta: 
     
okänd 

    Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 10055 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Maxilla dx del 8     P4 = GB: 8,55. L:16,22   

Mandibula sin del 28         

Mandibula sin del 36         

Mandibula sin del 25     Mått nr 20 = 18,86   
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Mandibula dx del 18,5     

Mått nr 20= 16,78. Mått 
nr 12 = 30,58. Mått nr 
11 = 35,5. Mått nr 17 = 
12,11.   

Mandibula sin del 18     

Mått nr 20 = 18,87. 
Mått nr 12 = 34,61. 
Mått nr 11 = 39,23.   

Mandibula dx del 19     

Mått nr 11 = 34,29. 
Mått nr 12 = 30,34. 
Mått nr 14 = 20,9. Mått 
nr 17 = 11,26. Mått nr 
19 = 20,71. Mått nr 20 = 
17,67.   

Mandibula dx del 8         

Dentes. Tandrot 1 del 0,5         

Humerus dx del 6         

Humerus sin del 15,5     Db=29,9, SD= 10,09   

Humerus sin del 10       Gnagspår 

Ulna dx del 7,5   juvenilis     

Ulna dx del 7   juvenilis     

Tibia sin del 5     Db=19,74   

Tibia sin del 5     Db=20,69   

Tibia dx del 5     Db=19,79   

Talus sin hel 2     GL=27,49   

Calcaneus dx hel 4     GL=38,13   

Calcaneus dx hel 4     GL=35,3   

SUMMA 20   232         

 

Lokal/Fastighet: Burge/Rangsarve Låda: 5057 
  

MIND: 1 
 Socken: Havdhem/näs Ruta:      okänd 

    Landskap: Gotland 
      Inventarienr: 10055 
      

        Skelettelement Sida sin/dx Hel/del Vikt (g) Patologier Ålder Mått (mm) Övrigt 

Canin (maxilla) dx hel 1 slitage       

Canin (mandibula) dx hel 1         

M1 (mandibula) dx del 1         

Axis 1 hel 11,5   juvenilis 
LAPa=42,23 (+), LCDe 
=40,7 (+), H=35,37   

Axis 1 hel 11,5   juvenilis 
LAPa=44,74 (+), LCDe 
=43,98, H=37,25   

Vert Cerv 5 1 del 5         

SUMMA 6   31         

 

 

 


