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Abstract 

In 1886 Hans Hildebrand received a Bronze Age hoard found in a field that belonged 
to Eskelhem´s rectory. A record was made where Hildebrand presented and 
documented the artifacts. The following year Oscar Montelius reviewed the artifacts, 
which he described as horse gears. He compared the horse gears with similar 
artifacts found in Europe that roughly had the same dating in order to trace the origin 
of the hoard. Montelius conclusion was that the hoard was created on Gotland 
around 500 BC. The entire hoard was made of bronze except for one of the bridles 
that was made of iron. According to Montelius this would mean that iron and the 
knowledge of iron making already had been adapted on Gotland in the late Bronze 
Age. Also the bridles were used so Montelius discussed the presence of horses on 
Gotland in the late Bronze Age, and if they had been of the race Gotland pony. Over 
100 years have passed since Montelius made his conclusion. The purpose of this 
paper is to see if Montelius conclusion on the Eskelhem hoard still holds, due to the 
progress of science, such as  the discovery of new dating methodsand all new 
artifacts that have been found. I will also review if the purpose of the deposition of the 
Eskelhem hoard was of sacral or profane purpose. In order to answer my questions I 
will use previous research in the areas of; the presence of horses in the Stone- and 
Bronze Age, iron making on Gotland during the time before the birth of Christ and 
hoards on Gotland dated to the late Bronze Age. Also I will use historical maps to 
create my own spatial analyze in order to see how the hoards were deposited. 

I have concluded that the Eskelhem hoard were deposited in peat soil, meaning that 
a connection to water and the Eskelhem hoard should be presumed and that the 
hoard were sacral. Montelius dating of the hoard to 500 BC are correct and also that 
the artifacts were used for horses on Gotland, which also means that horses existed 
on Gotland during the late Bronze Age. Most difficult to answer are the questions 
concerning the making of iron, whether or not the Eskelhem hoard was created on 
Gotland or not. Difficult due to the poor research made on iron making during the 
Bronze Age on Gotland. My conclusion is that parts of the hoard were made on 
Gotland, and parts were imported. The iron bridle was made on Gotland while the 
raw material used for iron production was imported.

Key Words: Gotland, Bronze Age, hoard, The Eskelhem hoard, horse, iron, iron  
production.                 
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1.  Inledning
År 1886 fick riksantikvarien Hans Hildebrand information om ett bronålderfynd i 
Eskelhem. En förteckning gjordes av föremålen, vilket beskrevs vara ett depåfynd, 
funnet vid en åker tillhörande Eskelhems prästgård på Gotland. Följande år gjorde 
Oscar Montelius en djupare analys baserad på Eskelhemsfyndet, där han med 
skisser och text beskrev föremålen. Ett, enligt Montelius, depåfynd från 500 f. Kr., 
vilket består av en sammansättning prydnader till seltyg för häst, en så kallad 
hästmundering. Montelius slutsats baserades på teorin att hela depåfyndet var 
inhemskt skapat. Hela Eskelhemsfyndet var av brons utom ett betslel vilket var av 
järn. Enligt Montelius betydde det att järntillverkningen var igång på Gotland redan 
under yngre bronsåldern. Montelius gjorde även en jämförelse med andra föremål 
från Europa för en typologisk datering av dem. Han konstaterade även att betslen är 
nötta och att hästen funnits på Gotland under yngre bronsåldern. 

Över 100 år har gått sedan Montelius forskning om Eskelhemsfyndet (Montelius 
1993). Eskelhemsfyndet används som jämförande material och tolkningar har gjorts 
av andra forskare sedan dess, men utan större genomgång, Montelius slutsatser har 
varit rådande. Dock har ingen större genomgång gjorts av fyndet sedan Montelius tid. 

Min tanke är; håller Montelius slutsats än idag, med tanke på de arkeologiska 
framsteg inom datering, samt återfunna föremål, som gjorts inom arkeologin sedan 
slutet av 1800- talet. 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Montelius slutsatser av 
Eskelhemsfyndet fortfarande är hållbara och mina frågeställningar är: 

• Håller Montelius teorier än idag? 
• Fanns hästen på Gotland under bronsåldern, och vad var dess betydelse? 
• Betyder närvaron av järn i Eskelhemsfyndet att järnframställning fanns på Gotland 

under yngre bronsåldern?
• Går det att se om depåfyndet från Eskelhemsfyndet var nedlagt i ett sakralt eller 

profant syfte?             
                      

1.2 Källmaterial & Metod

Grunden baseras på litteraturstudier, rapporter från olika lokaler på Gotland samt de 
osteologiska analyser vilka redan gjorts på benmaterialet. Detta för en bättre 
uppfattning om hur tidigare forskning hanterat de olika vinklingar jag kommer att ha i 
uppsatsen. För att kunna skapa en tolkning om varför hästmunderingen blev nedlagd 
i Eskelhem behövs en förståelse för hästen som symbol, samt föra samman 
hästbenens spridning eller deponering med hur människor uppfattade hästen under 
bronsåldern. 
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Den tidigare forskningen om järnet på Gotland före Kristi födelse är inte omfattande. 
Dock finns det två platser av betydelse på Gotland, Follingbo och Stånga, här har 
järnframställningsugnar blivit arkeologiskt undersökta och daterade. Upptäckten av 
ugnarna skedde i samband med arkeologiska utgrävningar av husgrunder i 
anslutning till ugnarna. Någon direkt utgrävning där fokus ligger på 
järnframställningsugnar från tiden före Kristi födelse har inte gjorts på Gotland. 

Jag kommer att utföra landskapsanalyser av depåfyndens spridning på Gotland, 
samt en närmare undersökning av Eskelhems socken och de fornlämningar som 
finns där. Kartorna är utformade av mig genom att sammanföra information från den 
ekonomiska kartan, historiska socken kartor, FMIS samt tidigare forskning i ämnet 
depåfynd och deras lokalisering. Det för att skapa en översikt över vilka marker 
deponeringen kan ha skett i under yngre bronsåldern. Tre jämförelsefynd, Burs, Bro 
och Fardhems socknar, från Gotland diskuteras och är undersökta utifrån deras 
placering i landskapet . Det i förhållande till myrmark, för att se om likheter finns 
mellan Eskelhemsfyndet och de tre platserna. Burs, Bro och Fardhems depåfynd har 
alla någon likhet med Eskelhemsfyndet vad gäller föremål.  De historiska kartorna 
över Burs, Bro, Fardhem och Eskelhems socknar är skattläggningskartor från år 
1696, 1702, 1703 och 1744. 

1.3 Avgränsning

Eskelhemsfyndets datering är period VI av bronsåldern, men då hästens och järnets 
närvaro på Gotland kommer att behandlas inbegriper det även stenålder och 
förromersk järnålder. Uppsatsen begränsas då tidsmässigt till stenåldern - förromersk 
järnålder. Fokus kommer däremot främst att ligga på yngre bronsåldern. Den 
geografiska avgränsningen är Gotland.  Vid sökning efter lösfynd i Eskelhems 
socken hittades få, inga av dessa var relevanta för Eskelhemsfyndet och denna 
uppsats. Därför kommer dessa inte tas upp. 

1.4 Källkritik

Ett problem vilket kommer fram när järnframställningen på Gotland behandlas är de 
få exakta dateringar som finns. År 1979 fanns två dateringar, från Follingbo och 
Stånga socken, utöver dem finns få ugnar daterade från tiden före Kristi födelse. Förr 
var den accepterade teorin att järnmalm inte finns på Gotland på grund av 
kalkgrunden, men enligt Gert Magnusson är denna teori förlegad (Magnusson 
muntligt 24/3-2011, kl 17:32). 

Uppsatsens kartor baseras på SHM, Gotlands Museum, Gunilla Hallins 
depåfyndslistor (Hallin 2002) och Harald Hanssons kartor och beskrivningar av 
depåer (Hansson 1927). Hanssons kartor stämmer dock inte helt med hans 
depåbeskrivningar, han har satt ut 30 fynd från period IV-VI men nämner bara 21 i 
sina beskrivningar, varav tre inte finns utsatta på kartan. Några depåfynd från SHM 
har ingen exakt periodindelning, utan den har jag gjort utifrån foton och jämförelser 
mellan Hanssons bilder och SHM´s foton. Patinafärgen kan avgöra om ett föremål i 
brons varit deponerad i våtmark eller inte. Problemet ligger i att avgöra om det är 
falsk patina. Den gröna färgen kan indikera både torr och våtmark, däremot är den 
grönskimrande färgen indikation på våtmark. Närmare analys måste göras av ett 
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föremål om de har patinafärg för att avgöra om det är falsk eller äkta patina. Speciellt 
då ett föremål under en längre period efter upptagandet blivit utsatt för syre, då syre 
påverkar ett föremåls patinafärg. Dokumentation vid fyndtillfället en därför en viktig 
aspekt, att genast avgöra vilken färg ett föremål har kan direkt ge indikationer av 
markdeponering.   

De hästben som uppsatsen kommer ta upp har inte daterats. Inga hästben från 
Gotland har genomgått 14C analys, utan har daterats utifrån den kontext de blev 
funna i samt dateringar av andra djurben från samma kontext. Hästben från sten- och 
bronsåldern är få och inga hela skelett har påträffats. 

Bronsålderns periodindelning har ändrats över åren sedan Montelius skapade den. 
Montelius ville förlägga period VI från mitten av 800 till slutet av 700 f. Kr (Montelius 
1917:29f, 61), vilket gör att Eskelhemsfyndet hamnade i förromersk järnålder. Idag 
har vi förlagt period VI från 700-500 f. Kr, Eskelhemsfyndet hamnar då tillbaka i 
bronsåldern. 

1.5 Definition & Begrepp

I uppsatsen kommer förkortningar användas, dessa är; 
SHM; Statens Historiska Museum.
FMIS; Fornsök, nättjänst tillhörande Riksantikvarieämbetet.
RAÄ; Riksantikvarieämbetet.
SGU; Statens Geologiska Undersökningar. 
Eskelhemsfyndet; Hela depåfyndet funnet år 1886 vid Eskelhems Prästgård. 

Depåfynd kommer i denna uppsats definieras som avsiktligt nedlagt vid en och 
samma tidpunkt som kan innehålla ett eller flera föremål. De kommer även 
benämnas som sakrala eller profana, med detta menar rituellt, sakralt, eller 
vardagligt, profant. Dessa begrepp kommer beskrivas mer ingående under rubriken 
depåfynd. 

Den periodindelning jag kommer använda mig av är enligt dagens vedertagna, där 
yngre bronsåldern dateras till 1100- 500 f.Kr. och vardera perioden IV-VI är 200 år 
var. Även äldre begrepp kommer tas upp, då litteratur från tidigt 1900-tal används, 
exempelvis Oscar Montelius (Montelius 1917) och Harald Hansson (Hansson 1927) i 
dessa fall kommer år anges i dess samband, för att undvika misstolkning.   
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2. Tidigare forskning
2.1 Oscar Montelius 

Oscar Montelius (1843- 1921) reste runt i Europa och besökte museer för att samla 
in data rörande de arkeologiska föremålen i samlingarna. Genom att jämföra likheter 
och skillnader mellan olika föremål fann han kopplingar mellan olika platser och 
länder. Han arbetade positivistiskt, det vill säga utgångspunkten var det empiriska 
materialet, att endast observera inte tolka föremål (Baudou 2004: 144ff). Genom en 
jämförande studie av material från hela Europa kunde han se typologiska skillnader, 
det vill säga ett föremåls kronologiska utveckling i dess ornamentik och utseende. 
Samma föremål hade funnits på fler platser samtidigt, utifrån den slutsatsen kunde 
en kulturkronologi urskiljas. Ur den kronologin skapade han typologin och den 
periodindelning av bronsåldern som används idag. En tanke Montelius företrädde var 
diffusionen, det vill säga att ett föremål inte kunde ha uppfunnits på två platser, utan 
teknologier spreds genom influenser och folkvandringar. Teknologiskat och kulturellt 
sett låg södra Europa före Norra Europa och de framsteg ett folk gjorde skedde först 
och endast då de var redo för en utveckling (Trigger 1993: 184-196, Olsen 2003: 28). 

Montelius kom att genom sin induktiva forskning påverka, inte bara positivismen utan 
även den kulturhistoriska genren som utvecklades i slutet av 1800-talet. Han stödde 
några av de kulturhistoriska teorier vilka utvecklades, till exempel kopplingen mellan 
föremål och kultur. Kulturhistoriker utgår från litterärt kända kulturer och folkslag i sin 
forskning om föremåls ursprung. Föremål och platser kom att hävdas tillhöra dessa 
litterära folkslag/kulturer och hävdades vara förfäder i vissa länder (Baudou 2004: 
182-186). När Montelius behandlade Eskelhemsfyndet arbetade han induktivt och 
positivistiskt med materialet, han beskriver föremålen i depåfyndet och tar upp 
liknande föremål från olika delar av Europa, men gör aldrig en direkt tolkning. Han 
arbetade även kulturhistoriskt då han tar upp kända gudar och gudinnor från 
litteraturen, så som Nerthuskulten, i sitt försök att finna föremålens funktion under 
bronsåldern (Montelius 1993). 

Montelius periodindelning ser nästan likadan ut idag, dock med vissa skillnader. I 
tidigare böcker (Montelius 1895 & 1913) menar han att bronsålderns period VI är från 
650-500 f. Kr och snarare ska ses som en övergång till järnåldern. Han ville ha 
järnålderns början redan 700 f. Kr, men av okända anledningar bestämde han sig för 
att lägga bronsålderns slut vid 500 f. Kr (Montelius 1913: 61-91, Montelius 1895: 6f). 
År 1917 kom, av Montelius, ytterligare en indelning av bronsåldern;

Period I. 1800 -1650
Period II. 1650 – slutet av 1400
Period III. Början av 1300 – slutet av 1200
Period IV. Början av 1100 – 1050
Period V. 1050 – 850
Period VI. 850 – slutet av 700 (Montelius 1917: 29f).

Montelius flyttade bak perioderna så period VI slutar innan 600 f. Kr. vilket förlägger 
Eskelhemsfyndet till förromersk järnålder. Han baserade sin teori på de föremål av 
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järn vilka redan fanns på Gotland och enligt honom hör till bronsålderns period VI. Då 
många föremål redan var av järn, verktyg och ett av betslen i Eskelhemsfyndet, 
ansågs dessa vara vardagsföremål. Då något blivit vardagsföremål är de helt 
integrerade i samhället och har inte längre status som sällsynta föremål (Montelius 
1913: 61-91, Montelius 1895: 6f, Montelius 1917: 29f, 61).  

2.2 Depåfynd

Harald Hanssons definition av depåfynd är att de är avsiktligt nedlagt vid samma 
tidpunkt och kan bestå av ett eller flera föremål. Depåer är nedlagda av två 
anledningar, som offer, en möjlig rituell handling, eller undangömt för senare 
återanvändning. Under bronsålderns period V-VI återfinns generellt depåer i tre 
fyndsammanhang, myrar/sjöar, markfynd eller i gravrösen. Depåer är sällan 
arkeologiskt utgrävda, de upptäckas oftast av markägare vid plöjning eller röjning av 
marker. Detta är problematiskt då det försvårar forskning och dokumentation 
eftersom fyndkontexten är förstörd, dock har efterundersökningar utförts på fler 
depåfynds platser (Hansson 1927:92ff). 

I övergången från äldre till yngre bronsåldern sker en förändring på Gotland, den 
förändringen ses i föremål funna i gravar och depåer. Under äldre bronsåldern ses 
främst vapen i depåer och gravar, exempelvis yxor och spjutspetsar. Under yngre 
bronsåldern förändras fyndkontexten till att främst bestå av smycken, hals-, 
armringar och glasögonfibulor. Även hängkärl med ornamentik ökar. Fortfarande 
återkommer någon yxa eller spjutspets i fyndmaterialet, men de är få (Hansson 1927, 
SHM (sökning depå), Gotlands Museum, Stenberger 1964: 280f). Gunilla Hallin 
gjorde en sammanställning av Gotland depåfynd från både äldre- och yngre 
bronsålder. Hon konstaterar att det finns 48 depåfynd från yngre bronsåldern och att 
de innehåller mer ”kvinnliga” föremål än under den äldre bronsåldern (Hallin 2002: 
70ff). 

Depåer kan ges två definitioner, sakrala eller profana. En sakral handling är en rituell 
handling, en depå nedlagt i ett sakralt syfte anses vara en offerhandling, exempelvis 
en gåva till gudarna. För en tacksägelse, blidka eller be om en gengåva krävdes 
något värdefullt och/eller personligt och som offergåva. Sakrala depåer var aldrig 
menade att tas upp igen, väl offrade tillhörde de gudarna. Profana handlingar har 
ingenting med gudar eller ritualer att göra, utan deponerades för att vid senare tillfälle 
kunna tas upp igen, exempelvis metaller menade för återanvändning. Fyndkontexten 
är viktig för tolkningen av depån. Hur var det nedlagt, var och vilka föremål som 
fanns i depån. Tyvärr återfinns många depåer av markägare och ingen utgrävning 
sker. Det gör att många detaljer försvinner i depåns strukturella deponering (Karsten 
1994: 21ff, Stenberger 1964: 278-288).  

2.3 Järnet

I Centraleuropa var Hallstattkulturen den främsta kulturen som använde sig av järn till 
skapandet av svärd och redskap. Traditionen övertogs och fortsatte när Kelterna blev 
den dominerande kulturen i Centraleuropa omkring 500 f. Kr. Järntraditionen spreds 
då över större delar av Europa än tidigare, exempelvis började Storbritannien och 
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Frankrike använda sig av järnet omkring 500 f.Kr. Även om järnet börjat användas på 
en plats betyder inte det att folket själva framställde järn, det kunde vara en 
importprodukt. Problemet för många var råvaror för framställning av järn, de fanns 
inte överallt och måste då importeras. Inom forskningen används slagg och 
järnframställningsugnar för att veta om en plats börjat framställa eget järn (Rydén 
1979: 4f). I Sverige finns dateringar på järnframställningsugnar från tiden före Kristi 
födelse, bland annat i Skövde där 227 järnslaggsgropar och ca 150 kolgropar 
hittades år 1968. Genom 14C dateringar dateras ugnarna från 200 f. Kr till 700-800 e. 
Kr. På Öland hamnar 14C dateringar av en ugn på 110 +/- 90 f. Kr och 220 +/- 100 e. 
Kr, ugnen finns i Hässleby borg (Rydén 1979: 6, Nihlén 1932: 6ff ). Forskning om 
järnframställningen på Gotland före Kristi födelse är inte omfattande. Nihlén och 
Montelius var de första att diskutera järnet på Gotland, dock fanns då inga 
järnframställningsugnar, de utgick helt ifrån föremål (Nihlén 1932, Montelius 1913). 
Den första järnframställningsugnen hittades av Greta Arwidsson i Follingbo under 
1960-talet, vilken blev föremål för förnyat intresse inom järnforskningen. År 1979 
hittade Dan Carlsson ytterligare en järnframställningsugn, i Stånga socken denna 
gång. Dateringar och arkeologiska undersökningar har utförts av platserna. Än idag 
är dessa ugnar de enda arkeologiskt undersökta järnframställningsugnarna från tiden 
före Kristi födelse på Gotland. Idag är det Anna Arnbergs avhandling (Arnberg 2007) 
av det förromerska landskapet på Gotland, där järnframställning och myrmalms 
förekomster diskuteras, som är den mest relevanta forskningen i ämnet. Tillsammans 
med artiklar om ugnarna gjorda av Dan Carlsson (Carlsson1979) och Inga Serning 
(Serning 1979).        

Tanken på import och handel var inte en allmän teori under 1900-talets början. 
Montelius ville förlägga järnålderns början i Sverige till 600 f. Kr, genom de 
järnföremål vilka då fanns till grund. Montelius ansåg att eftersom järnet användes till 
skapandet av vardagsföremål så var metallen integrerad i samhällen och inte längre 
en prestige metall (Serning 1979: 176-ff). Nihlén däremot ville lägga 
järnproduktionens början till 150 f. Kr då han menade att de få fynd vilka gjordes 
innan 150 f. Kr inte kan räknas som en järnframställningsgrund i en kultur. Betydligt 
mer föremål hade krävts. Om dessa föremål skulle ha räknats hade järnålder börjat 
redan under yngre bronsåldern. På Gotland fanns redan under yngre bronsåldern 
järnföremål, dessa ska enligt Nihlén räknas till importer, eller möjligen importerade 
ämnesjärn vilka omskapats till lokala föremål/ utseenden. På Gotland finns många 
föremål från La Téne kulturen, och det är möjligt är utbyten och handel mellan 
Gotland och La Téne influerade områden i Europa förekom. Därigenom kan Gotland 
ha fått järnföremål importerat, kanske även järnframställningskunskap. Dock ligger 
La Téne kulturen från 500 f. Kr till år 0, Gotlands förromerska järnålder och inte under 
bronsåldern (Nihlén 1932: 133-140). Rydén tar upp tanken att det järn som hittas på 
Gotland importerats från fastlandet. Dock var järnet inte hela föremål utan 
järnmalmer vilka behöver renas mer än en gång, såkallat ämnesjärn. Denna rening 
ger restprodukter, slaggförekomster, vilka senare hittas här på Gotland. Skulle 
ämnesjärn och andra järnföremål, såkallat halvfabrikat, importeras skulle det förklarar 
varför det finns dåligt med järnframställningsugnar på Gotland före Kr. f. Det skulle 
också förklara de lokalt skapade järnföremål vilka finns på Gotland, järnimporter vilka 
smiddes om till lokala former (Rydén 1979: 15f, 19f, 35ff).     
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2.4 Hästen på Gotland 

Diskussionen om när hästen hade kommit till Gotland förekom redan under tidigt 
1900-tal, Munthe och Nihlén (se Nihlén 1927) ansåg att hästen varit tamdjur redan 
under yngre stenåldern. Föremål har hittats vilka liknar hästhuvud med grimmor. 
Montelius däremot ansåg det anmärkningsvärt att hästen börjat användas på 
Gotland under 2000 f. Kr då högkulturer i Egypten vid samma tid först då börjat 
använda sig av hästen, som rid- och kördjur. Schnittger håller med Montelius (se 
Nihlén 1927) och utvecklar det med att fynd från häst i Europa från yngre stenåldern 
är få men att det förekom tamhäst redan under paleolitisk tid i Europa. Schnittger (se 
Nihlén 1927) vänder frågan och undrar varifrån den påstådda Gotlandshästen skulle 
ha sitt ursprung ifrån. Enligt Schnittger borde hästen ha komma från väst- eller 
nordväst Europa (Nihlén 1927: 207-210). 

Gotlandsrussen beskrivs vara en liten men stark häst med stor intelligens, 
anpassningsbar och stark. De ska vara den äldsta hästrasen i Sverige och de går 
även under namnen bagge, skogsbagge och skogshäst. På Gotland strövar de idag 
fritt i russparken på Lojsta hed, vilken grundades i början av 1900-talet. Deras 
ursprung är troligen tarpanen, en vildhäst vars område sträckte sig från västra 
Ryssland till Spanien, dock dog tarpanerna ut i slutet av 1800- talet (Hollström 2010: 
7, 11, 13, 17ff). 

3. Presentation av material
3.1 Eskelhemsfyndet

Den 15/12 år 1886 beskrev dåvarande riksantikvarien Hans Hildebrand hur bonden 
Mårten Johansson kommit till honom med ett fynd, som hittats vid plöjning av en åker 
vid Eskelhems Prästgård. Johansson hade, enligt Hildebrands önskan, letat i jorden 
efter ytterligare föremål, men inte funnit några. Johansson påminde om en 
dikesgrävning tidigare år, där föremål kan ha kommit i dagen men nu var försvunna. 
En förteckning utfördes av Hildebrand där en noggrann beskrivning av de funna 
föremålen gjordes (Figurer 1-9 är samtliga från Montelius 1993: 3-10, 39). 

Fig. 1. Betsel; Ett betsel i brons, gjutet för att likna flätning, dess totala längd är 16 
cm, mellan betselstängerna är längden ca 10 centimeter, och är mycket nött där 
ringarna greppar varandra. Även öglorna på tvärstängerna, vilka betslet suttit fast i är 
nötta. I detta betsel satt ett annat betsel fastrostat, detta var av järn och likt det 
andra. Tvärstängerna tillhörande järnbetslet är sönderbrutna och öglorna nötta.  
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Fig. 2. Bronsskiva; Genombruten rund bronsskiva på 23 cm i diameter med två 
hängen på vardera sidan. Ett hänge på toppen av skivan liknande en ögla, till detta 
hörde bronsflätor, av vilka fem var hela, två trasiga och en saknades. Skivan var 
bruten i flera delar och brotten visar att skivan varit bruten redan innan 
nedläggningen. 

Fig. 3. Hängen; Fyra bronshängen, hängda från en ring, från vilka två runda 
bronsskivor hängde. 

Fig. 4. Bronsprydnader; Två genombrutna bronsprydnader, gjutna i olika formar, 
därför olika varandra, dock båda med tanken att likna bronstrådar.

Fig. 5. Rör; Sex bronsrör, ca 6.5 cm långa, trinda med runda hål genom. Utsidan 
med upphöjda ränder som ornamentik. 

Fig. 6. Bucklor; Tolv bronsbucklor, lika varandra, med ögla i mitten under och 
upphöjd knopp ovanpå, ca 13 cm i diameter. Längs kanten fanns upphöjda ränder, 
tvär- och snedstreckande, endast tre bucklor var hela.    

   

Fig. 7. Hängkärl; Fyra bitar av ett icke fullständigt bronskärl, på övre kanten fanns 
fyra fyrkantiga hål. Enda ornamentiken bestod av upphöjda ränder, snedstreckade, 
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på bottnens utsida. Kärlet benämns av Montelius som av den vanliga sorten, dock 
inte lika djupt som andra. 

Fig. 8. Bitar av två tunna, hamrade bronskärl (Hildebrand 1886 brev. Finns i SHM inv. 
nummer 7994, huvudkatalog B, Montelius 1993: 3-12). 

Montelius lade stort fokus på betslen (figur 1) och granskar betsel funna i Europa 
vilka har ungefär samma datering som Eskelhemsfyndet (500 f.Kr.). Hästar (Equus) 
användes som rid- och kördjur under yngre bronsåldern enligt Montelius. Dock har 
equusben sällan blivit funna i samband med hästmundering eller delar av 
hästmundering. I en mosse vid Vaudrevanges, Frankrike, hittades två betsel, en stor 
genombruten skiva med två hängande mindre skivor på, två bucklor, lika dem funna i 
Eskelhem (figur 6). Samt andra föremål tillhörande hästmundering och vapen, allt av 
brons. Betsel finns på fler platser i Europa, men enligt Montelius är det endast de 
betsel från Tyskland och Eskelhem vilka liknar varandra och borde vara skapade i 
det Baltiska området. Montelius anser det anmärkningsvärt hur betselstänger kan 
vara så pass lika varandra trots att de är funna, geografiskt sett så långt från 
varandra som Eskelhem (figur 1), Ungern, Trigleitz i Tyskland och Kaukasus 
länderna. En orsak till att så få betsel hittas i Skandinavien, kan vara att de sällan 
gjordes i metall, utan ben, trä eller horn. Betslet funnet vid Nymö i Skåne är ett 
sådant exempel, dock var delar av betselstängerna tillverkade i brons (Montelius 
1993: 11-27). 

Fler bronsbucklor likt dem från Eskelhem (figur 6) har hittats i Europa, många 
tillsammans med delar av hästmundering. I Zabor i Böhmen hittades alla föremål 
tillsammans med ett hästskelett. På en svärdsslida (figur 9) funnet på 
Hallstattgravfältet i Österrike avbildas fyra ryttare och dessa bär alla nämnda bucklor 
på hästmunderingen. Den synliga sidan av ryttaren visar tre bucklor på hästens bog, 

vilket tyder på att ytterligare tre fanns på andra 
sidan, totalt sex bucklor till en häst. 
Eskelhemsfyndet innehåller två betsel och 12 
bucklor (figur 1 & 6), vilket, enligt Montelius, 
borde betyda att två hästmunderingar är 
deponerade. Vid Vaudrevanges har bucklor 
återfunnits tillsammans med betsel och små 
bronsrör, liknande de från Eskelhem (figur 5). 
Dessa bronsrör återfinns även på andra platser i 
Europa, kopplade till hästmundering. 
Exempelvis på Sjaelland har bronsrören hittats 
tillsammans med bronsbucklor, likt 

bronsbucklorna från Eskelhem (figur 6), och hängkärl, rören satt fast på ringar och 
blev funna i en torvmosse. Denna koppling mellan hängen, bronsbucklor och 
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Fig 8

Fig 9: Ryttare avbildad på svärdsslida hittat på 
Hallstattgravfältet i Österrike.



hängkärl finns även på andra fyndplatser i Europa. Dock hör inte alla dessa hängen 
till seltyg, utan har även hittats samman med halsringar (Montelius 1993: 27-33).

Endast en bronsskiva (figur 2) fanns bland föremålen i Eskelhemsfyndet, de övriga 
föremålen i depån förekommer parvis. Den ska vara menad till att hänga och då 
troligen på en vagn, som hästarna med munderingar var spända framför. En liknande 
skiva fanns vid tidigare nämnda fyndplats Vaudrevanges. Hängkärlet (figur 7) som 
tillhör Eskelhemsfyndet saknar sirater vilka vanligen finns på hängkärl, den har 
istället upphöjda ränder. Den har även fyra fyrkantiga hål i överkanten, andra kärl 
från yngre bronsålder har endast två. Montelius tolkar detta som att hängkärlet (figur 
7) från Eskelhem är senare än de tidigare funna då den är en kronologisk utveckling 
från den med två hål. Endast ett likande hängkärl fanns när Montelius skrev om 
Eskelhemsfyndet, nämligen det från Roma kloster. Genom de föremål som återfanns 
tillsammans med hängkärlet i Roma kunde Montelius ge en datering av hängkärlet till 
slutet av period V till början av period VI (omkring 500 f.Kr.). Genom Romafyndets 
datering ges en datering av Eskelhemsfyndet till samma tidsram, 500 f.Kr. 
Bronskärlen, två av dem, är de enda föremål Montelius rakt ut beskriver som 
importfynd (Montelius 1993: 34-40).   

Hansson beskriver delar av fyndet som typiska för Östtyskland. De spiralformade 
figurerna hör enligt Kossinna (Kossinna i Hansson 1927: 42) till Ostgermanien, 
medan bronsbläcken i ringen, betslen och bucklorna är från Hallstatt. Likaså hör de 
bronsbläck som återfinns i Roma klosters depåfynd till Hallstatt (Hansson 1927: 42f). 

Då föremålen är dyrbara har de förmodligen inte bedömts som vardagsföremål. 
Möjligtvis kan en vagn med en gudabild färdats runt i bygderna, om den blivit 
deponerad med övriga föremål är den nu försvunnen. Fler vagnar har grävts fram 
från mossar, bland annat på Jylland, där även vagnarna blivit deponerade och sedan 
bevarade av mossen. Montelius nämner Nerthuskulten som beskrivs av Tacitus det 
första århundradet e. Kr, hur gudinnan bodde i en lund omgiven av vatten. Hennes 
präst färdades runt med henne i en vagn, dragen av oxar, för att visa upp henne för 
folket. Montelius kopplar samman Nerthus med den nordiska guden Njördr, men då 
Tacitus beskriver Nerthus som kvinna och Montelius Njördr som man, var kanske 
Nethus och Njördr samma fruktbarhetsgud/gudinna, eller att Nerthus var Njörds 
hustru. Denne hustru nämns i sagor men har inte ett namn (Montelius 1993: 40-47). 
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3.2 Placering i landskapet

Figur 10 är baserad på skattläggningskartan över Eskelhems socken från år 1744, 
där myrmarker, vilka inte existerar idag, visas. Under gårdsbeskrivningarna från år 
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Fig 10: Eskelhems socken i översikt, med bronsålderns fornlämningar, myrmark från år 1744 samt 
bronsålderns havslinje markerade.



1744 finns all mark vilka tillhör gårdarna beskrivna, inklusive namn på vissa ägor och 
myrmark. Namnet på många marker kan ge en indikation på deras historia, till 
exempel har många marker i Eskelhems socken namnet kyrkmyr med i  
beskrivningen. Både myrmark och nu brukad mark vilka tillhör området kyrkmyr, gör 
att socknens utseende före utdikningen av myrmark började.

Enligt Montelius (Montelius 1993) är Eskelhemsfyndet deponerat i åkermark. Enligt 
figur 10 stämmer inte detta, här ses hur depån är placerad i myrmark, vilket, utifrån 
namn- och markbeskrivningar, var ett större område. I depåns direkta omgivning 
finns endast vattendrag, närmaste fornlämning är ett röse (Eskelhem 72:1), rakt 
söderut, sett från Eskelhemsfyndet. Röset är placerat mellan två vattendrag. Rakt 
norrut från depån finns ytterligare ett röse (Eskelhem 29:1), även det ett ensamt 
liggande röse. Eskelhemsfyndet har större koppling till döden än det levande, och 
hade en arkeologisk utgrävning utförts i Eskelhems socken hade mer information 
kunnat fås i frågan av Eskelhemsfyndets kontext, det vill säga om det var en depå 
eller en möjlig grav. 

En skärvstenshög (se figur 10) finns i socknen, med skörbränd sten. I anslutning till 
skärvstenshögen finns järnåldershusgrunder, vilket kan ge en indikation av 
kontinuitet i bebyggelsen (Carlsson 1979:26). Skärvstenshögen ligger placerad 
mellan gravar vilka kan tros vara en avgränsning av ägomark, då gravar ofta står för 
gränser under forntiden (Carlsson 1979:57). Ingen utgrävning eller undersökning av 
fornlämningarna i Eskelhems socken finns, endast de inventeringar vilka utförts 
under åren, exakta dateringar finns därför inte. 

Att ha i åtanke när ett depåfynds kontext blivit förstörd eller för att undersöka i vilken 
mark en deponering skett är att undersöka patina på ett metallföremål. Det innebär 
att bronsföremål får en grönaktig färg, kallad patina, när föremålet varit placerat i 
våtmark. Har ett föremål patina när den återfunnits i åkermark indikerar det att 
deponeringen förmodligen skett i vatten eller en myr. Det finns enligt Helle Vandkilde 
fyra färgkategorier för patina när bronset deponerats i våtmark, nämligen svart/brun, 
gyllene/guldig, brunaktig grön och grön. Dock kan den gröna färgen i olika nyanser 
indikera på både våt- och torrmark. Då dränering av våtmarker radikalt ökade under 
1800-talet ändrades landskapet och många våtmarker blev torrmark. Det innebar att 
många deponeringar gjorda i våtmark nu hamnade i torrmark. Det finns falsk patina 
vilken uppkommer när metallen utsätts för förändring i atmosfären, som 
markförändring eller kontakt med syre. Därför är det viktigt att dokumentera hur 
metallen ser ut, även färgmässigt, direkt vid uppgrävningen av ett depåfynd. Det går 
dock att upptäcka falsk patina vid närmare analyser av patinan (Vandkilde 1996: 33-
39). Enligt dokumentationen av Eskelhemsfyndet år 1886 hade hängkärlet en grön 
patinafärg. Övriga föremål hade ingen färginformation. Däremot har alla föremål från 
Eskelhemsfyndet en grön, grön/brun eller svart/brun patinafärg vid en granskning av 
foton från SHM (SHM inv. nr. 7994).        
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Figur 11-13 visar hur tre jämförande depåfynd från Gotland är placerade i förhållande 
till myrmark. Eskelhemsfyndets dokumentation visar att fyndet är hittat i åkermark, 
men 1744 års skattläggningskarta visar myrmark. Burs, Bro och Fardhem socknar är 
de tre, nedan jämförande depåfynd, vilka har hästmunderingsföremål bland 
föremålen. De tre depåernas dokumentation visar att de är funna i åkermark, för 
bekräftelse, gjordes en undersökning av skattläggningskartorna från 1700-talet med 
dåtidens myrmark. Depån vid ladugården i Fardhem, är funnet ca 300 meter från 

gammal myrmark. Burs depå ligger ca 1.4 
kilometer från närmaste myrmark och 
depåfyndet i Bro ca 400 meter från myrmark. 
Ingen av de tre depåerna är deponerade i 
myrmark utifrån kartjämförelsen (figur 11-13), 
dock ligger alla tre i närheten av myrmark. 
Skulle de fyra depåfynden visa deponering i 
myrmark har ett mönster av hästmunderings 
deponering framträtt. Det är nu inte fallet, 
Eskelhemsfyndet är det enda av de fyra 
depåerna vi säkert vet är deponerat i myrmark.  
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Fig 11: Översiktskarta över Bro socken, där myrmark, 
vattendrag och depåfyndet (nämnt nedan) är markerade. 

Fig 12: Översiktskarta över Fardhems socken, där myrmark, 
vattendrag och depåfyndet (nämnt nedan) är markerade.

Fig 13: Översiktskarta över Burs socken, där myrmark, 
vattendrag och depåfyndet (nämnt nedan) är markerade. 

Figur 14: Yngre bronsålderns 48 depåfynd och dess 
markdeponering. 



Yngre bronsålderns depåfynd är funna i 
olika marker, myr/ våtmark, åker eller 
okänd (figur 14). Med okänd menas inte 
dokumenterad mark då ingen text finns 
till fynden vilket beskriver den exakta 
fyndplatsen. Totalt finns idag 48 
dokumenterade depåfynd från yngre 
bronsåldern på Gotland (Hallin 2002: 
71). Av dessa är 17 depåer placerade i 
åkermark, 21 i myrmark och 10 i okänd 
mark. Placeringen är utifrån den 
dokumentation som gjordes vid 
upphittandet av depåfynden (appendix 
1). Markerna kan ha ändrats sedan 
bronsåldern och mer noggrann 
undersökning av varje enskilt depåfynd 
skulle krävas för en mer exakt mark 
placering. Dock ser vi, utifrån figur 14, 
den jämna fördelningen av depåer i myr 
och åkermark. 

Figur 15 visar samtliga 48 depåfynd från yngre bronsåldern samt deras placering i 
förhållande till vattendrag. Endast sex av 
de 48 depåfynden har ingen direkt 
koppling till närliggande vattendrag. 
Endast ett av dessa sex är placerat i 
myrmark och två är okänd mark. Det ger 
tre säkra åkermarks deponeringar. Ovan 
har diskuterats hur depåer deponerade i 
anknytning till våtmark har kopplingar till 
offer, enligt figur 14 och 15 ger det en 
stor andel sakrala deponeringar under 
bronsåldern (Näsström 2009: 278f). 

Kartorna i figur 10-15, är samtliga en 
sammanställning av material hämtat 
från; SGU (landhöjningskartan 500 f. Kr), 
lantmäteriet (terrängkartan) och 
skattläggningskartor från år 1696, 1702, 
1703 och 1744, FMIS, samt appendix 1.

           

3.3 Jämförande depåfynd
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Fig 15: yngre bronsålderns 48 depåfynd samt deras 
lokalisering i förhållande till vattendrag.



3.3.1 Ekes, Bro socken

År 1871 upptäckte bonden Oscar Hedström, Ekes i Bro socken, ett depåfynd vid 
arbetet i en till hemmet tillhörande åker. Depåfyndet hittades under en större sten 
utan spår av annan aktivitet eller andra fynd. Alla föremål var av brons; en rakkniv, 
en spjutspets med holk, en syl, en stångknapp, ett rassel, sex hela små ringar och 
fragment av ytterligare fyra, två av ringarna var sammanfogade. Rasslet står för det 
mest intressanta av föremålen då det tros höra till en hästmundering. Enligt Hansson 
är fyndet från bronsålderns period V-VI (1050-slutet av 700 f. Kr)(Hansson 1927: 11, 
135 Nr. 329. Pl. 45, 179 och SHM inv. nr. 4583). Bilder från SHM visar att depåfyndet 
från Bro socken har en grön och grön/brun patina färg (SHM inv. nr 4583).  

3.3.2 Gardarve, Fardhem socken

År 1976 upptäcktes ett depåfynd vid 
familjen Gardarvfes ladugård. Fyndet 
hittades under några stenar och 
grävdes ut av Bengt Schönbäck efter 
det att upphittaren Alvar Gardarvfe 
rapporterade fyndet. Depån bestod av 
sju bronsbleckhängen, två dräktnålar, 
en vriden halsring bruten i tre delar, 
fem ringformade barrer, en bälteskupa 
och ett hängkärl, allt av brons. Fyndet 
blev av Schönbäck daterat till 
bronsålderns slutskede (Schönbäck 
1977: 75ff). I Schönbäcks artikel 
nämns inget angående patina, däremot 
finns föremålen utställda på Gotlands 
länsmuseum där samtliga föremål har 

en grönfärgad, gyllengrön/brun patina (Gotlands länsmuseum, egen iaktagelse). Lisa 
Skanser gör en djupare analys av fyndet, då Schönbäck endast beskriver fyndet och 
dess kontext. Hon drar där paralleller till andra fynd av liknande karaktär och 
använder sig av Montelius och Hanssons föremålsbeskrivningar från andra fynd. 
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Fig 16: Depåfyndet från Burs socken. Rasslet är föremålet i 
mitten på nedersta raden (Hansson 1927 Pl. 45).

Fig 16: Depåfyndet från Fardhems socken. Foto: 
Georg Gådefors. 



Dräktnålarna har likheter med nålar funna på Öland, i Uppland och Hemse på 
Gotland. Montelius och Hansson placerar nålen till bronsålderns period V. rep. 
VI(1050- slutet av 700 f. Kr). Bronsbläckhängena använder Skanser till att dra 
paralleller till hängen på hästutrustning. Här hänvisar hon till Henrik Thranes tolkning 
vilken beskriver hängena som del i hästmunderingar under yngre bronsåldern. Hon 
hänvisar också till Eskelhemsfyndet och de hängen vilka hittades samman med 
hästmunderingen (Skanser 1996: 16-25). Hängkärlet och bälteskupan har båda 
samma ornamentik. Mest intressant är hängkärlet vilket har liknelser med hängkärl 
från ett depåfynd i Roma socken. Dock får hängkärlet vilket återfanns vid Eskelhem 
inte glömmas, det är mer fragmenterat än övriga föremålen, men uppvisar ändå stora 
likheter med hängkärlen från Roma och Gardarve. Särskilt på den synliga 
ornamentiken (Skanser 1996: 25f, Montelius 1993: 9f, Hansson 1927: 142). 
Hängkärlet från Gardarve dateras till bronsålderns period VI (Skanser 1996:25f). 

3.3.3 Västlaus, Burs socken

Det mest intressanta föremålet i depåfyndet från 
Västlaus är den buckla som återfanns. 
Beskrivningen av den lyder en buckelformig 
tygelprydnad (?) införd från mellersta Europa likt de  
tolv bucklorna av samma slag i det stora, likaledes  
gotländska depåfyndet från Eskelhem (Lindqvist  
1928: 112). Tillsammans med bucklan påträffades 
ett glasögonspänne, ett hängkärl och fragment av 
ytterligare ett hängkärl (Lindqvist 1928: 112f). 
Tidigare funna glasögonspänne av samma 
utformning och ornamentik dateras av Oscar 
Montelius till bronsålderns period V (850-650 f. Kr)
(Montelius 1895 Pl. 11). Den har liknelser med det 
glasögonspänne vilket återfanns i Alvede, Hogrän 
socken, spännet beskrivs av Hansson och dateras 
period V-VI (1050- slutet av 700 f. Kr) (Hansson 
1927:136 Nr. 344 och Pl. 47:181). Fyndet hittades i 
en åker nära bostaden i Västlaus (Lindqvist 1928: 
112ff).  

3.4 Nerthus

Montelius diskuterar Nerthuskulten (se ovan) och dess möjliga koppling till 
Eskelhemsfyndet, därför kommer Nerthuskulten kort tas upp, för att i slutsatsen 
senare kunna avgöra om denne kult haft kopplingar till Gotland och 
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Fig 17: Det fragmenterade depåfyndet från Burs 
socken (Hansson 1927 Pl. 52).



Eskelhemsfyndet. Nerthus var enligt Tacitus Moder Jord, och gudinnan reste runt 
bland folken i Germania som dyrkade henne (Näsström 2009: 268). Folkslagen som 
dyrkade henne var flera och tros ha levt mellan Nordsjön och Östersjöns kuster. Hon 
sades ha bott på en ö i en sjö, och därifrån reste hon ut i bygderna.  Hennes bild 
färdades på en vagn dragen av kor. Forskare har försökt koppla samman Nerthus 
med andra gudar och gudinnor genom hennes namn, bland annat nordiske Njord och 
Tyr, eller den romerska Moder Jord, Tellus, vilken var en av de främsta gudinnorna i 
den romerska kulturen. I grunden finns många varianter på denna gudinna, beroende 
på vilket land och kultur hon tillhör. Nerthus och Njord tror vara samma gud/gudinna, 
men med två sidor, båda står för fruktbarhet, Nerthus som Moder Jord, Njord som 
gud för näring ur sjöar och hav (Näsström 2009: 268ff).

Offer i mossar och sjöar är ett fenomen som sträcker sig långt tillbaka i tiden, platser 
med lång kontinuitet av offrande finns på många platser från bronsåldern. Offergåvor 
skänkt till gudinnan som bor under vattenytan, även mosslik torde vara ett sådant 
offer. Ofta återfinns träkonstruktioner vid dessa kultplatser, som plattformar och 
broar, menade att nå ut i vattendragen (Näsström 2009: 278f).  
 

3.5 Järnet på Gotland

I Hallfrede, Follingbo socken, upptäcktes en järnframställningsugn, gropschaktugn, 
med rötter i La Téne traditionen från Centraleuropa. Den påträffades av en slump av 
Greta Arwidsson vid undersökningarna av en husgrund (Follingbo 50), på 1960-talet. 
Vidare undersökning av ugnen gjordes dock inte förrän år 1963 då Radomir Pleiner 
och Erik Nylén gjorde en mer utförlig undersökning av ugnen och dess kontext. 14C 
datering utfördes på kolen i ugnen, värdet blev 380 f. Kr – 75 e. Kr. ytterligare en 
datering gjordes på ugnen, där det slutliga värdet blev 611-42 f. Kr (Arnberg 
2007:110f, Magnusson 1986: 215f, Serning 1979: 173ff). I Stånga socken hittades, 
även där av en slump, en järnframställningsugn, av gropschaktsugns utseende, vid 
Stånga annex (Stånga 48). Precis som vid Follingbougnen hittades spåren av äldre 
aktivitet och två gropschaktsugnar under ett yngre stengrundshus (Arnberg 
2007:111). En av ugnarna låg i anslutning till en husgrund (schakt 1), vid 
utgrävningen upptäcktes väggarna av ugnen samman med rödbränd lera, samt 
järnslagg. Dateringar utfördes med hjälp av 14C metoden och gav värdet 255 +/- 155 
f. Kr. den andra ugnen påträffades i schakt 2, även den i anslutning till en husgrund 
och tillsammans med stolphål. Två dateringar gjordes från ugnen i schakt 2, värdena 
blev 50 +/- 85 e. Kr och 90 +/- 100 e. Kr. de två ugnarna är av samma typ, 
gropschaktsugnar, och borde vara från ungefär samma tid. Boplatsen tros, genom 
14C dateringar, ha sin början i övergången mellan bronsålder- järnålder (500-300 f. 
Kr.)(Carlsson 1979: 73-83).        

Tanken på att järnframställningens början på Gotland var förlagd till ca 200- talet f. 
Kr, framträdde under 1900-talets första hälft. Grunden byggdes på de järnföremål 
vilka hittades på ön och var daterade till bronsålderns slut eller förromersk järnålder 
(Serning 1979: 173ff). Spår har hittats efter ytterligare järnframställningsugnar, men 
inga exakta dateringar har utförts, dessa ugnar har även de hittats i anslutning till 
stengrundshus från järnåldern. Exempel på dessa platser är; Känne, Burs socken 
(Burs 55) och Simstäde i samma socken (Burs 60). John Nihlén ansvarade för bägge 
utgrävningarna av stengrunderna, där ugnarna av en slump hittades (Arnberg 
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2007:112f, Nihlén 1932: 53ff). Vid båda ugnarna i Burs socken hittades, något som 
enligt Nihlén såg ut att vara myrmalm samman med skörbränd sten. Dateringar 
utförde Nihlén efter stratigrafin, då ugnarna, stratigrafiskt sett, var äldre än 
husgrunderna, de hamnade runt år 0 (Arnberg 2007:112f, Nihlén 1932: 53ff). Ett 
nyligen upptäckt fynd att ta med är det av Joakim Wehlin och Helene Martinsson– 
Wallin, två svanhalsnålar av järn. Dessa hittades vid utgrävningen av en 
stenssättning i Lau (Lau 41:1), där grav 2 innehöll en kvinna, daterad av fyndet, till 
övergången mellan brons- och järnåldern (500 f. Kr). svanhalsnålarna är ovanliga 
och innebär, enligt Wehlin och Mertinsson- Wallin, järnets början på Gotland (Wehlin 
& Martinsson- Wallin 2011: 17, 34ff).   

3.5.1 Järnframställning

Vid framställning av järn utvinns malm ur sjöar eller myrar för att sedan ”renas” i en 
ugn och en av de äldsta järnframställningsugnarna är gropschaktugnen. Denna fanns 
redan under förhistorisk tid. Ugnen placerades i marken tillsammans med kol till 
uppvärmning, syre blev tillsatt antingen naturligt eller genom blåsbälg. Slagg är 
restprodukten av reningen och den hamnar på bottnen av ugnen, slagget och kolen 
är de restprodukter arkeologer sedan finner och använder till datering av 
järnframställningsugnar (Rydén 1979: 8f). Rydén diskuterar möjligheten till 
järnframställning på Gotland under förhistorisk tid, han tar upp ugnarna från Känne 
och Simstäde i Burs, Hallfrede, Follingbo, och Stånga annex, Stånga som säkra 
malmförekomster på Gotland. Rydén utförde även egna undersökningar där han 
analyserade järnhalten i myrmalm från Koparängs myr, järnhalten blev 54,1%, vilket 
kan ses som hög. Han vill dock påpeka att halten är olika beroende på var på 
Gotland provet är taget. Därför sammanställdes även vattenprover tagna av SGU: s 
brunnsarkiv, från hela Gotland, tagna mellan åren 1929- 1954. Inga områden, där 
prover togs, var platser där säkra myrmalmer finns, vilket kan vara en anledning till 
att alla 34 prov var låga på järnförekomster (Rydén 1979: 8-14, 19, 32). 

Malmens förekomst på Gotland har diskuterats av forskare. Järnmalmen ska vara 
svår eller obefintlig att komma åt, då kalkberggrunden och det näringsrika 
grundvattnet vilket finns på ön inte är de bästa förutsättningarna för myrmalm. 
Myrmalmen vill istället ha näringsfattigt och järnhaltigt grundvatten för att kunna 
bildas. Frågan många tar upp är, fanns järn att utvinna ur myrmalm under förhistorisk 
tid? (Grimlund- Manneke 1979: 179f, Serning 1979: 176f). Teorin vilken behandlar 
järnutvinning ur myrmalm på Gotland är enligt Gert Magnusson förlegad. Magnusson 
utförde undersökningar av järnframställning i Jämtland, där järnutfälling förekommer 
på de kalkrika grunderna. Limonitmalmer, sjö- och myrmalmer, troddes tidigare inte 
förekomma på kalkgrunder. Magnussons resultat visar dock på motsatsen, limoniter 
kan förekomma på kalkgrunder. Genom dateringarna av ugnar från Follingbo (nämnd 
ovan) och Stånga (nämnd ovan), där dateringar från före Kr. f. finns har Gotland en 
av de äldsta dateringarna av järnslagg i Sverige. Det finns järnfynd från bronsåldern 
på Gotland, men dessa är dock sporadiska, så hade järnframställningen funnits 
redan under bronsåldern borde ett större fyndmaterial av järn finnas (Magnusson 
1986:51ff, 215ff, Magnusson muntligt 24/3-2011). Arnberg tar upp lokaler där 
myrmalm har lokaliserats på Gotland, hon baserar iakttagelserna på Nihlén (Nihlén 
1932) och Rydéns (Rydén 1979) undersökningar av myrmalmsförekomster. I 
Kaupängsmyr i Vamlingbo socken, ett område på ca 2500 kvadratmeter, förekommer 
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myrmalmsklumpar, vilka liknar slagg. Även en myr mellan Viklau och Halla socknar 
har större myrmalmsliknande utfällingar (Nihlén 1932:79). Arnbergs resultat, baserat 
på Rydén och Nihléns undersökningar, är att myrmalm finns på Gotland, trots 
kalkgrunden (Arnberg 2007: 114ff).  

3.6 Hästbensfynd på Gotland

3.6.1 Stenåldern

Det finns fem lokaler (tabell 1) med hästbensfragment med stenåldersdatering värda 
att ta upp, Västerbjärs (Gothem 120:1), Ire (Nihlén 1927), Gullrum i Näs sn (Hansson 
1887), Stora Förvar på Stora Karlsö (Eksta 138:1) samt Norrgårda i Väskinde. 
Samtliga har genomgått en arkeologisk undersökning, där datering gjorts på ben från 
människa eller säl, men ingen datering har gjorts på hästben. De fyra lokalerna 
Västerbjärs, Ire, Gullrum och Stora Förvar uppvisar störst likheter. Benmaterialet är 
där främst från nöt, svin, fågel, häst och får, och i vissa fall finns även hund med. 
Hästen står för en mycket liten del av det totala benmaterialet från de fyra lokalerna, 
det är här Norrgårda skiljer sig. Här finns häst, får, hund och människa och hästen 
har ungefär lika stor del benvikt som fåret. Fåret är det djur från Norrgårda som 
definitivt kan räknas som födodjur. Benmaterialet från samliga lokaler är spridda över 
hela boplatserna och indikerar på att arterna skulle vara födodjur. De benfragment av 
häst vilken vanligen hittas är dentes och mandibula, endast vid Stora Förvar har 
andra hästbensfragment hittats (för vilka benfragment hittade på samtliga lokaler och 
vikt av hästben se tabell 1)(Nihlén 1927: 71-81, Hansson 1887: 3-ff, 10-16, 
Schnittger & Rydh 1940: 31-59, 78-79 och SHM inv. nr. 10055, 8983, 8764, 11740, 
14344, 20822, 21234 & 21495).

Den enda osteologiska sammanställning av hästbensmaterial från en stenålderslokal 
är den från Ire. Den osteologiska undersökningen utfördes av Ekman (Ekman 1974). 
Han identifierade och undersökte ca 20-30 %, 8302 obrända benfragment av det 
totala antalet. Benfragmenten kom från hela den undersökta ytan, både gravar och 
kostrelaterad yta, exempelvis härdar. Ekman identifierade en underkäke tillhörande 
häst.  I frågan om hästben refererar Ekman till Lundholm (Lundholm 1947 i Ekman 
1974) och Lepikaar (Leipkaar 1962 i Ekman 1974) vilka anser att hästen skulle 
kunnat vara domesticerat redan under stenåldern på Gotland. Utifrån tänderna 
ansågs Irehästen ha varit i storlek med dagens Gotlandsruss (Ekman 1974: 212-
219).  

3.6.2 Bronsåldern & Förromersk järnålder

Fem lokaler från bronsåldern och förromersk järnålder (tabell 1) är av intresse för 
denna uppsats, Liffride i Alskog sn, Fårö där Lauter, Ödehoburga och Mölnor är 
undersökta, samt Pilhagen i Visby. I Liffride gjordes mellan åren 1994-1995 en 
arkeologisk undersökning av en skärvstenhög, med mål att datera denna. Två 
dateringar utfördes, dels på skörbränd sten samt keramik, genom 
termoluminicensmetoden, där dateringen visade 1240 f. Kr. Dels av en härd hittad 
under kantkedjan, vilken daterades med hjälp av 14C metoden till 845-790 f. Kr. En 
osteologisk analys genomfördes på det benmaterial vilket hittades i 
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skärvstenshögen. De djur som identifierades var häst, get/ får, nöt och svin, och 
intressant är att hästen utgjorde den största mängden benfragment med 33 % av den 
totala benmängden. Följande två år gjordes ytterligare arkeologiska undersökningar, 
denna gång av två skärvstenshögar, ett odlingsröse och en terrasskant. Även här 
gjordes 14C dateringar på keramik och skörbränd sten, vilka visade 460 +/- 150 f. Kr 
samt 490 +/-150 f. Kr. båda skärvstenarna innehöll samma djurarter som tidigare års 
utgrävningar i Liffride (Hallin 2002: 36-49).  

Sabine Sten har gjort en sammanställning av benmaterialet från flera olika lokaler på 
Fårö. Av de undersökta platserna är tre av intresse vad gäller hästben, Lauter, 
Ödehoburga och Mölnor. 14C dateringar i Lauter gjordes på säl och visade på 635 +/- 
60 f. Kr, troligen är platsen använd från bronsåldern och ända in i järnåldern (Sten 
2004: 87-96 och SHM inv. nr. 20340). En husgrund från förromersk järnålder grävdes 
ut i Ödehoburga, och 14C dateringar av härdar i huset visade på 300 +/- 110 f. Kr och 
350 +/- 150 f. Kr. Av de identifierade djuren i benmaterialet finns häst, nöt och får. De 
flesta ben var av underkäkar och tänder, vilka identifierades till slaktrester då de 
återfanns i huset (Sten 2004: 87, 96). Vid Mölnor undersöktes två järnåldersrösen 
med tillhörande tre gravar, endast en grav innehöll skelett från två individer. En 
vuxen individ och ett barn i 1-2 års ålder, 14C datering gjordes på barnet och visade 
på 215 +/- 55 f. Kr. De djurben som återfanns från hela lokalen var häst, nöt, får, 
spädgris, gråsäl, vikare, fågel, fisk och groda, dock var det okänt om djurbenen hör 
ihop med graven och ingen datering är gjord på djurbenen (Sten 2004: 87, 97). 

Vid en utgrävning i Pilhagen, hittades en hällkista med begravningsurna i. Hällkistan 
var 62 cm lång och urnan innehöll brända ben från en människa och en häst, som 
daterades till yngre bronsåldern. Gravgåvorna bestod av en bronsknapp och tunna 
bronsblad (Blücher 2005:4). Enligt Blücher var hästbensmaterialet funnet i urnan 
endast en mindre vikt av vad en häst egentligen väger. Orsaker till att inte mer 
hästben fanns i urnan kan vara att det kanske inte fick plats mer i urnan, då den 
redan var full av människoben. Hästen kan då ha blivit nedlagd i ett symboliskt syfte. 
Båda individerna var brända i samma temperatur, tillsamman eller enskilt på bål. Då 
märken på benen, efter bränningen var lika måste de vara brända när väder-, eld-, 
med mera förhållandena var densamma, eller vid samma tidpunkt (Blücher 2005: 
41f). 

Järnåldersboplatsen Vallhagar har 191 fynd av hästben spridda över hela boplatsen 
tillsammans med övriga djurben (Lundholm 1955: 799, Gejvall 1955: 786ff). Då 
hästbenen har en spridning över hela boplatsen, liksom övriga djurbensfragment, ger 
det en indikation att hästen tillhört kosten mellan åren 0-500 e. Kr. Dateringen av 
hästben är gjord efter de boplatsfynd som gjorts. Bengt Lundholm gör en osteologisk 
ben- och tandjämförelse med andra hästben funna på Gotland, där han påvisar 
likheter med dagens russ på Gotland genom att jämföra skelett av nutida russ med 
de från Vallhagar. Speciellt fokus lägger han på tänderna, genom vilka försök till 
hästarnas ålder och släktskap görs. En underkäke funnen vid stenåldersboplatsen 
Västerbjärs (nämnd ovan) har likheter med de funna vid Vallhagar, båda visar på 
släktskap med Gotlandsrussen. Lundholm undrar om dessa indikationer innebär att 
Gotlandsrussen fanns på Gotland redan under stenåldern eller om de bara kommer 
från samma ursprungsland (Lundholm 1955: 811f). I grav M 24 från det mittersta 
gravfältet har en övre molartand av häst påträffats. Det mittersta gravfältet är dock 
inte kopplat till järnåldersboplatsen, utan är äldre, sen La Téne tid, och det innebär 
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att tanden är från tiden innan Kristi födelse. Tillsammans med tanden återfanns 
brända ben från en människa, en bältesring av järn, ett bältspänne av järn och ett 
avlångt järnföremål vilket var tvådelat. Av de totalt 43 gravarna på det mittersta 
gravfältet fanns endast ett hästben, nämligen en tand (Nylén 1955: 296, 402-403). 

Tabell 1: Identifierade hästbensfragment från ovan nämnda lokaler. Alla lokaler har inte angivna gram, antal eller identifierat alla 
benfragment, dessa delar finns därför inte med i tabellen. Vikten är för alla fragment i en lokal, inte bara de identifierade. 

 Västerbjärs Ire Gullrum
Stora 

Förvar Norrgårda Liffride
Fårö 

(Lauter) Pilhagen Vallhagar
Pars Petrosa        1  
Mandibula 1 1  1     X
Dentes X X       X
Scapula    1      
Metacarpus    1      
Tibia        1  
Metatarsus    1      
Phalanges        1  
Vikt (gram) 158  27  638 110,22 293 47 12 836

3.7 Hästen som symbol

I Inga Ulléns artikel (Ullén 1996) om bronsåldersboplatsen Apalle vid Mälaren tar hon 
upp hästen och hundens förhållande till människan och hur den förändras. Platsen 
har två faser, 1200-1000 f. Kr och 800- 700 f. Kr, under vilka den huvudsakliga 
aktiviteten skedde. Utgrävningsytan var 19 000 kvadratmeter och totalt, från hela 
boplatsen, återfanns 850 kg, 261 593 fragment, av djurben. Av dessa blev 64 500 
benfragment identifierade till 25 % boskap (okänt vilka djur Ullén räknar in i denna 
kategori), 29 % get/får, 9 % gris, 1 % fågel, 29 % skaldjur/ fisk och 3 % vilda djur. 
Fragmenten var spridda över hela boplatsen i samtliga lager. De benfragment som 
sticker ut är de från häst och hund, där häst är 4 % och hund 1.3 % (Ullén 1996: 
171ff). Under första fasen hittas hästben samlade främst i skärvstenshögen i mitten 
av boplatsen, några få benfragment finns vid härdarna och några spridda över hela 
området. De ben vilka påträffas utanför skärvstenshögen har slaktspår. Hunden 
däremot var deponerade i gropar i utkanten av boplatsen, inga hundben bar spår 
efter slakt. I andra fasen sker en förändring, hästen blir nu även den deponerad i 
gropar, utanför boningshusen. Hundens deponering är den samma som i tidigare fas, 
med skillnaden att dess gropar nu är placerade även de utanför husen, inte 
boplatsens utkant. Inga häst- och hundben har slaktspår, dock ökar mängden 
hästben under den sena fasen (Ullén 1996: 174ff). 

Det sker en förändring i hur människan ser på hästen under bronsåldern. Redan 
under bronsålderns period II finns hästmotiv på hällristningar och rakknivar. 
Hällristningar där häst avbildas tillsammans med vagnar finns bl.a. i Boglösa 
(Boglösa 131:1) och i Rickeby (Rickeby 73). Häst dragandes en vagn ses ofta 
kosmologiskt, som en symbol för solen. Trundholmsvagnen är ett sådant exempel 
där en häst drar en vagn med solskiva, samt fyndet från Helsingborg från år 1845 
med två små bronshästar, fyra spjutspetsar, tre avsatsyxor, delar av en vagn och en 
bronsskiva hittades. Det är inte bara med vagnar hästen kopplats samman med, utan 
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på några hällristningar drar hästar skepp, exempelvis i Östergötland (Östra Eneby 
23:1)(Ullén 1996: 177-183). 

Solkult förekommer i många kulturer och religioner över hela världen och i alla tider. 
Solkult finns dokumenterat i Anatolien hos Hettiterna från 2000 f. Kr, Magnesia 1450- 
1200 f. Kr. I Egypten fanns solguden Ra, där drar ett skepp/båt solguden över 
vattnet, vars symbolik är solens färd över himlavalvet. Solen på hällristningarna 
brukar, enligt forskare, representeras av hjulkorset. Ofta ses detta kors över 
skeppen, när då en häst drar ett skepp med ett hjulkors, kan symboliken vara solens 
färd över himlen. Redan under äldre bronsåldern ser vi hästen avbildad på 
hällristningarna, både som rid- och dragdjur. Malmer antyder att det kan tyda på 
hästens status, att den var symbolisk, ett statusdjur (Malmer 1989: 18-25, se också 
Almgren 1927: 7-15, 40-52, Larsson 1997: 63ff, 81ff). På Gotland finns uppgift om en 
hällristning, med motiv häst och ryttare (Stenkumla 60:2). Detta var år 1925, dock 
återhittades inte denna ristning vid 1976 års inventering (Stenkumla 60:2)(FMIS). 
Flemming Kaul diskuterar solen och hästens betydelse under bronsåldern. Under 
period II finns solvagnen och under period V är det en sammanslagning av hästen 
och solen det vill säga att hästen drar solen över himlavalvet. Han använder kniva 
och hällristningar som exempel på sina iakttagelser. De hällristningar vilka har hästar 
som drar en vagn pekar generellt åt höger. Alltså att hästen drar vagnen i en rörelse 
från vänster till höger, enligt Kaul en representation av solens färd om dagen. Hästen 
och skepp har ikonografiskt sett på knivar och hällristningar ett nära förbund, vilket 
kopplar samman skeppet, solen, hästen och vatten (Kaul 1998: 199-209). 

Rakknivar dekorerade med hästmotiv på har bland annat återfunnits i Skåne, Närke, 
Öland. Hästen har under hela bronsåldern varit viktig och haft en viss symbolik för 
människorna då den avbildats, men samtidigt har den varit en del i kosten (Ullén 
1996: 177-183). Två knivar med skaft med djurhuvud finns från äldre bronsåldern, 
period III (början av 1300- slutet av 1200 f. Kr), djurhuvudena liknar hästhuvuden och 
avbildas i Hanssons Gotlands Bronsålder (Hansson 1927: Pl. 9, nummer 52 och 54, 
SHM 8350, 13 och 5604, 51). I Alvena, Gotland, hittades ett djurhuvud i brons, vilket 
djur är, är omtalat, älg eller häst och ska det dateras yngre bronsålder? Huvuden av 
detta slag finns över hela Europa och tros vara starkt influerat av Hallstattkulturen 
(Arne 1934: 139-242).           

4. Diskussion
Montelius var en positivistisk forskare, men enligt mig hade han kulturhistoriska 
inslag då han använde litterärt erkända folkslag vilka han diskuterade och försökte 
koppla samman med föremål. Han arbetade induktivt genom att samla ett 
omfattande empiriskt material, vilket han sedan formulerade hypoteser utifrån. Han 
är dock väldigt försiktig i sina teorier och aktade sig noga för att lägga in tolkningar i 
materialet. När det gäller Eskelhemsfyndet tog han upp Nerthuskulten, vilken har 
sina rötter i Germanien, för att se om nämnda kult kunde haft kopplingar till fyndet, 
eller kanske för att förstå dess rituella innebörd. Montelius skrev aldrig direkt att 
Eskelhemsfyndet var en del av Nerthuskulten, men det faktum att han lät 
Nerthuskulten ta så stor plats betyder för mig att han anade att Eskelhemsfyndet kan 
haft kopplingar till Norra Europa. Montelius slutsatser av Eskelhemsfyndet var; ett 
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inhemskt skapat fynd, väl använt med en datering till 500 f. Kr. Samt att järnet börjat 
betraktas som vardagsmetall på Gotland, då det ena betslet var av järn. Under 
Montelius liv var inte det arkeologiska fältet lika utvecklat som idag, 
dateringsmöjligheter är idag bättre och mer exakta genom metoder som 14C- och 
termoluminicensdatering. Under Montelius tid var föremålen färre och översikten 
bättre. Montelius hade möjlighet att resa runt i Europa och se alla föremål av 
intresse. Det gjorda att han kunde genomföra en övergripande studie av 
Eskelhemsfyndets ursprung och finna föremål vilka liknade Eskelhemsfyndet 
(Montelius 1993). Hästmunderingar var inget ovanligt för bronsåldern i Europa, då 
Montelius hittade flera föremål vilka liknar de från Eskelhem. Exempelvis fyndet från 
Vaudrevanges, Frankrike, där betsel, en genombruten skiva samt bucklor blev funna 
i en mosse. Då Montelius var diffusionist blev hans europeiska kopplingar mer 
förståliga, då han menade att inga föremål kunde uppfinnas på två platser.  Det 
betyder att han ansåg att Eskelhemsfyndet var skapat på Gotland, men influerat av 
bland annat Vaudrevanges. Att det är en influens anser även jag, då likheter i 
hästmunderingarnas sammansättning är uppenbart. Exempelvis i bucklorna och 
rasslen, vilka återfinns på fler platser i Europa och har en geografiskt omfattande 
spridning.    

Hängkärlet i Eskelhemsfyndet är det föremål Montelius använder sig av för att datera 
depån. Genom depåfyndet från Roma kloster vilket har ett likadant hängkärl och 
dess andra föremål dateras både Eskelhemsfyndet och det från Roma kloster till 500 
f. Kr. Denna datering håller än idag, tack vare föremålsöversikten och turen att 
depåfyndet från Roma blev hittat kunde Montelius ge en datering. Hade inte Romas 
depåfynd hittats hade Montelius haft betydligt svårare att datera fyndet, även om 
liknande föremål fanns i Europa, var de inte exakt lika och att anta att de var samma 
föremål med samma datering hade då varit vanskligt.

När Montelius arbetade med Eskehemsfyndet (Montelius 1993) var depån det enda 
gotländska fynd vilket hade två hästmunderingar bland föremålen. Idag, efter en 
genomgång av samliga depåfynd från Gotlands bronsålder, ses ytterligare tre depåer 
med hästmunderingsföremål. Från Fardhem, Burs och Bro socknar har inte många 
föremål vilka kan betraktas tillhörande häst, men det finns några föremål däri av 
intresse. I Fardhemsdepån finns bronsbleckhängen, vilka kan ses som rassel (se 
figur 16), liknande rassel är funna tillsammans med hästmundering på fler platser i 
Europa, samt i Eskelhemsfyndet. Även depåfyndet funnet i Bro har ett rassel med 
bland föremålen. Dessa rassel är tolkade som att de ska ha hängt på selen för häst, 
liknande bjällror. I Burs socken blev ett depåfynd med bronsbucklor hittade, dessa 
bucklor var av samma slag som de från Eskelhem och Vaudrevanges. Montelius 
hänvisar till en ryttare på ett Hallstattsvärd, funnet på det Österrikiska gravfältet 
Hallstatt, (figur 9) där dessa bucklor finns med, tre på varje sida. Utifrån den bilden 
ska en ryttare ha sex bronsbucklor till en hästmundering, vilket gör att det måste ha 
funnits två hästmunderingar i Eskelhemsfyndet. Eskelhemsfyndet är inte längre den 
enda hästmunderingen på Gotland, då det finns ytterligare tre depåer innehållande 
föremål till hästmunderingar och det kan då anas att hästar användes som riddjur 
under bronsåldern på Gotland. Utifrån att hästmunderingsföremålen från Gotland har 
en viss likhet emellan sig tänker jag att en viss modell förmodligen funnits över hur 
en hästmundering ska ha sett ut. Vissa föremål var självklara i en hästmundering, 
men att de föremålen återfinns på Gotland i depåer, vilket kan tyda på att dessa 
föremål haft en rituell eller symbolisk status. För att rida behövs inte rassel eller 
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bronsbucklor, kanske var dessa för speciella tillfällen. Däremot användes 
förmodligen betslen mer kontinuerligt, då det är enklare att tygla en häst med hjälp av 
ett betsel, och därför var de väldigt nötta. De hade ingen symboliskt mening utan var 
mer vardagsföremål. Montelius skrev att betsel under forntiden kunde varit av annat 
material än metall, exempelvis av trä. Ska vi utgå ifrån det faktum att 
Eskelhemsfyndet var deponerat i myrmark och med största sannolikhet var en sakral 
deponering, kan vi fundera över vad betslen kan ha använts till om de var enbart för 
speciella tillfällen. Speciellt om järnet varit ovanligt och värdefullt, så kanske betslen 
användes för speciella ceremoniella tillfällen?  Eller är det bara så enkelt att en 
handelsperson eller rikare person på Gotland haft möjligheten att införskaffa ett 
såpass värdefullt betsel av järn. Att det då blev deponerat kan vara att personen 
skänkte något av sin mest värdefulla ägodel, vilket då var ett betsel av järn, och två 
hästmunderingar. Därför har inte själva betslen och hästmunderingen enbart en 
symbolisk betydelse, utan de är helt enkelt värdefulla föremål, vilka tillhört en person 
med ekonomi och makt nog att skänka något så värdefullt. Hade hästmundering av 
metall varit vardagsföremål skulle förmodligen fler föremål av denna sort hittas på 
Gotland, både i gravar och depåer. Men då inga gravar finns med hästmundering i, 
är de förmodligen ingen personlig ägodel vilken tas med i graven utan snarare 
såpass värdefull att de offras. Eftersom endast det mest värdefulla var värt att 
deponera.  

Montelius vill koppla samman Eskelhemsfyndet med Nerthuskulten, och han hade 
gärna sett att en vagn skulle ha funnits i depån men inga bevis finns för att en vagn 
skulle ha funnits bland föremålen. Inga bevis finns för att en vagn skulle ha funnits 
med bland föremålen. Snarare anser jag att dessa föremål tillhört två hästar, och inte 
en vagn. Detta är ryttarföremål, likt bilden på Hallstattsvärdet. Dock utfördes heller 
inte någon utgrävning, eller efterforskning av platsen som har dokumenterats. Endast 
personen som gjorde fyndet, letade lite i mullen men fann inga fler föremål. Hade en 
ordentlig undersökning gjorts, kunde kanske fler föremål och en kontext kunnat ses. 

Eskelhemsfyndet är även en indikation på att de hästar betslen använts till var små, 
då betslet är litet, endast 16 centimeter totalt och ca 10 centimeter mellan 
betselstängerna (Montelius 1993: 15). Den enda specifika deponeringen av häst är 
den från Pilhagen, här är hästen begravd tillsammans med en människa. 
Förmodligen hade hästen en status utöver föda, vilket gjorde att den räknades som 
gravgåva. Hästbenen från övriga lokaler visar en spridning över hela lokalen 
tillsammans med andra djurarter. Nedan nämns Apalleboplatsen där hästen i 
övergången äldre till yngre bronsålder får en ny status, från att tidigare endast räknas 
till födodjur, blir nu hästen begravd. Något liknande kan ha skett på Gotland och i 
Pilhagen, där hästen också blivit begravd. Dock finns inga hela hästskelett, eller 
någon ensam hästdeponering, så hästens status var förmodligen mer än bara 
födodjur, men hade ändå inte lika hög status som vid Apalle.

Utifrån de lokaler jag tagit upp där benfragment av häst är identifierade, ses att 
hästar fanns på Gotland redan under stenåldern. Fragmenten är få och största delen 
identifierade fragment är från mandibula och dentes, endast Stora förvar och 
Pilhagen har andra ben identifierade i sitt material. Dock visar vikten att andra 
fragment förmodligen förekommer.  Dessa har dock, av okända anledningar, inte 
blivit identifierade mer än till arten häst. Under stenåldern och bronsåldern ses 
ungefär samma totala vikt av hästbenmaterialet, från lokalerna, utom i Liffride, där 

28



hästen är den dominerande arten bland benmaterialet, Vallhagar visar däremot en 
ökning av hästben omkring år 0. Osteologiska jämförelser, utförda av Ekman (Ekman 
1974: 212-219) och Lundholm (Lundholm 1955: 811f), visar hur hästens storlek 
under forntiden är ungefär samma som dagens Gotlandsruss. Betslen i 
Eskelhemsfyndet är ordentligt nötta på fler ställen där ringarna håller ihop delarna. 
Benfragmentens spridning i lokalerna ovan, med undantag för Pilhagen, där en häst 
deponerats tillsammans med en människa, visar att hästen hanterats på samma sätt 
som övriga djur på platsen. Hästen sågs förmodligen både som födodjur, rid- och 
kördjur. Benspridningen över lokalen tyder på födodjur, medan 
hästmunderingsföremålen från fyra lokaler samt Pilhagens deponering tyder på 
högre status än födodjur. Hästens symboliska roll under bronsåldern som tas upp 
ovan, ses hur i Sverige, hästen finns på hällristningarna redan under bronsålderns 
period II. Hästar finns avbildade tillsammans med, hjulkors, vagnar, skepp och som 
riddjur. Tas Apalleboplatsens resultat med i diskussionen ses hur hästens roll 
förändrades under bronsåldern i Mälardalen. Frågan är om denna förändring skett 
även på Gotland? Inga begravningar eller deponeringar av hästskelett, utöver 
Pilhagen, finns att bekräfta denna förändring. Dock finns istället de fyra depåfynden, 
där speciellt Eskelhemsfyndet, visar att hästen sågs som något mer än födodjur, 
vilket den idag försvunna hällristningen från Stenkumla (Stenkumla 60:2), där en häst 
med ryttare ska ha funnits avbildad, också kan bekräfta. Vilket tyder på att hästen 
under bronsåldern användes som riddjur. Kanske skedde inte hästens 
statusförändring i övergången mellan äldre- och yngre bronsåldern på Gotland, utan 
tidigare, i övergången sten- till bronsålder. Solkulter, hällristningar, och influenser 
från Europa, där hästen brukades som kultdjur, rid- och kördjur, gjorde kanske att 
Gotland blev influerat av dessa idéer och även om de inte tog hästen ur kosten, 
kanske den ändå höjdes över andra födodjur och att den även började brukas som 
rid- och kördjur.   

Bronsskivan i Eskelhemsfyndet har tolkats tillhöra en solkult. Solkult är inget ovanligt 
utan finns dokumenterade i många kulturer och i alla tider runt om i Världen, varför 
skulle då inte denna kult finnas på Gotland? Religion är även idag en dominerande 
del av livet och fortfarande används myter och sagor till att beskriva livets händelser. 
Solen och solkulter med offrande och tillbedjan kunde varit liknande den som fanns i 
exempelvis Egypten, solskivan kan ha varit solgudens/ gudinnans symbol. En 
solskiva för folken i forntiden kunde ha varit som korsets betydelse inom 
kristendomen idag, ett bevis för tron. Vilket kan vara orsaken till att solskivan är bara 
finns som ett föremål, medan övriga förekommer i par i Eskelhemsfyndet. Det finns 
endast en sol på himlen, därför offrades endast en solskiva. Hästmunderingen i 
depån kan symboliskt representera de hästar som dragit solen över himlavalvet. 

Liknande bronsskivor är funna på andra platser, både i Sverige och i Europa, där 
dessa kopplas samman med solkulter. Hästen har även den ofta kopplats till solkult, 
pictografi låter oss ana vad föremål, människor och djur haft för ställning i forntiden. I 
Sverige finns hällristningar, hästen syns med skepp, hjulkors och vagnar där 
tolkningen solkult antyds (Malmer 1989: 18-25, Almgren 1927: 7-15, 40-52, Larsson 
1997: 63ff, 81ff). Jag vill tolka Eskelhemsfyndet som ryttarföremål, inte föremål till en 
vagn. Tolkningen att Eskelhemsfyndet skulle vara en del av Nethuskulten, vilken 
Montelius ville koppla samman fyndet med, skulle därmed inte stämma. 
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Tanken på om järnet hade börjat användas eller inte på Gotland under yngre 
bronsåldern är en mer komplicerad fråga nu än innan jag började med min uppsats. 
Gotland ligger centralt i Östersjön vilket gör den till en perfekt samlingspunkt mellan 
svenska fastlandet och Baltikum. Men frågan går djupare än till handel med järn, 
myrmalmsbildning på Gotland under bronsåldern har diskuterats länge. Tidigare 
forskning ansåg myrmalmbildningen vara omöjlig, då kalkgrunden gjorde denna 
bildning omöjlig. Idag tyder forskningen på att myrmalm absolut fanns på Gotland, 
därför måste järn ur myrmalm ha varit en möjlighet på Gotland. Enligt Arnbergs 
sammanställning av den tidigare myrmalmsforskningen på Gotland under förromersk 
järnålder, kan konstateras att myrmalm förekommer på Gotland. Järnutfällingar har 
observerats i myrar och järnhalten i grundvattnet är höga på sina håll, men 
forskningen är förlagd till förromersk järnålder, inte bronsålder (Arnberg 2007: 114ff). 
Två säkra järnframställningsugnar har återfunnits från tiden före Kristus, Follingbo 
och Stånga. Dateringar av de båda ugnarna tyder på att Gotland hade 
järnframställning, i alla fall under förromersk järnålder, men frågan är om den var 
igång redan under yngre bronsålder. Eskelhemsfyndet är inte det enda depåfyndet 
med järn. I Västerby socken finns en järnyxa och i Vallstena socken järn. Järnföremål 
finns både i depåfynd och gravar från bronsåldern (appendix 1)(Wehlin & Martinsson- 
Wallin 2011: 17, 34ff), dock att ha i åtanke är att även om dessa föremål har 
bronsåldersdatering, kan Rydéns teori (Rydén 1979: 15f, 19f, 35ff) om importer av 
ämnesjärn och myrmalm vara möjlig.  Montelius anser att när järnet var integrerat i 
samhället ser vi det i de vardagsföremål som gjordes av järn, vilket är fallet under 
period VI av bronsådern, men jag säger motsatsen. Då få järnfynd finns från period 
VI och endast tre depåer med järn i fanns indikerar det att järnet var en sällsynt 
metall. Offrandet enligt många ska utgöras av speciella och värdefulla gåvor till 
gudarna, järnet i depåerna var då speciellt och värdefullt, inte vardagligt. Alla delar av 
Eskelhemsfyndet behöver inte vara från samma plats. Delar kan vara gjorda på 
Gotland, medan andra kan vara importer. Som hängkärlen och bucklorna, de har 
enligt flera arkeologer, nämnda ovan, likheter med föremål från Danmark och 
Tyskland. Tanken att delar av fyndet kommer från Hallstattkulturen och sedan 
kopierades på Gotland förefaller möjlig. Därigenom kan järnet kommit in eftersom 
järn inte kommit i allmänt bruk på Gotland under yngre bronsåldern. Järnbettet kan 
ha importerats tillsammans med andra föremål, för att sedan kopieras i brons och 
användas här. Det hade varit intressant om en utgrävning, eller mer noggrant arbete 
utförts när fyndet hittades, då kanske andra fynd kunde ha gjorts, tillexempel delar av 
hästben. Som nämnts innan var Gotland influerat av andra kulturer vid denna tid, 
därför kan Eskelhemsfyndet vara skapat på Gotland men med influenser utifrån. 
Något som stärker tolkningen, att Eskelhemsfyndet är inhemskt är övriga fynd av 
hästmunderingar som gjorts på Gotland. Rasslen från Bro och Fardhem har alla olika 
utseende. Skulle dessa vara importerade från samma område skulle de förmodligen 
ha liknande utseende, så de verkar snarare som lokalt skapade. 

Därmed finns tre svar på frågan om järnet fanns på Gotland under bronsåldern. Ja, 
järnet och järnframställningen fanns här under bronsåldern, vilket gör att 
Eskelhemsfyndets betsel är inhemska. Nej, järnet och järnframställningen fanns inte 
på Gotland under bronsåldern. Eskelhemsfyndet är importerat i sin helhet. Eller svar 
tre, vilket är en blandning av ovanstående svar. Eskelhemsfyndet är skapat på 
Gotland, i alla fall delar av det. Antingen är betslet i järn importerat eller så är järnet 
vilket betslet är skapat av, importerat men själva betslet är inhemskt. Att järnet var 
importerat men skapat på Gotland skulle stämma, då båda betslen är likadana och 
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därför borde de vara gjorda av samma person. De liknar inte något betsel funnet 
någon annanstans, vilket de borde göra om de var skapade i någon kultur vilken 
använder sig av hästmundering. Däremot kan bronsbucklorna vara en import, då 
liknande bucklor hittats på andra platser i Europa, som till exempel i Vaudrovanges.  

De depåer funna i myrmark kan med all säkerhet tolkas som sakrala. Då tanken att 
deponera något i vatten som sedan ska tas upp inte är realistiskt samt att deponering 
i vattendrag ofta kopplats samman med offer enligt många forskare (Näsström 2009: 
278f). Ett större område i Eskelhems socken kan tolkas som ett rituellt landskap 
under bronsåldern, utifrån den fakta vilken omger fyndet som antyder att området 
haft en rituell koppling till vattnet. Med vattendragen, närheten till kusten och havet 
tillsammans med möjligheten att föremålen blev deponerade i en myr, gör att vi kan 
tolka Eskelhemsfyndet som ett sakralt offer. Depån är placerat med koppling till 
gravar (se figur 10), vilka, av arkeologer, ofta betraktas som ägomarkeringar. 
Eskelhemsfyndet, har koppling till döden, genom gravarna, eller kanske förfäder och 
gudar, snarare än livet och hemmet, vilket skärvstenshögen representerar. Enligt 
Montelius och fyndsammanhanget av Eskelhemsfyndet, var det hittat i åkermark. 
Enligt figur 10 var fyndet deponerat i myrmark, vilket tidigare inte tagits upp i något 
sammanhang där Eskelhemsfyndet varit med. Den allmänna uppfattningen har varit, 
utifrån Hildebrands dokumentation, att Eskelhemsfyndet var deponerat i åkermark, 
därför kunde det vara både profant eller sakralt deponerat. Något som stärker 
tolkningen att Eskelhemsfyndet varit deponerat i myrmark är patinafärgen vilken finns 
på föremålen. Den gröna patinafärgen indikerar på att fyndet legat i våtmark, patinan 
dokumenterades vid fyndtillfället men togs ingen notis om av Montelius som möjlig 
våtmarksdeponering. Denna uppsats visar att deponeringen skedde i myrmark, vilket 
gör tolkningen sakralt offer, mer passande. Offrande skedde oftast i vattendrag, eller 
våtmarker, gåvan skulle vara värdefull och, eller personlig. Järnet var sällsynt under 
bronsåldern och då den mest värdefulla gåvan att ge. En hästmundering, med alla 
dess delar, är ett stort och omfattande offer att ge, och förmodligen tog det tid att 
skapa dessa föremål. 

Fyra deponeringar har hittats med hästföremål i, under Gotlands yngre bronsålder, 
och tre deponeringar med järn i. Eskelhemsfyndet har båda delarna i sin uppsättning, 
deponeringarna visar att järn och hästföremål var av tillräckligt värde för deponering, 
eller offer, förmodligen var både hästföremål och järn värdefullt och sällsynt under 
bronsåldern på Gotland. Däremot, av dessa sju platser, med järn och hästföremål 
deponerade, är endast Eskelhemsfyndet deponerat i myrmark det utifrån de kartor 
vilka analyserats. Utifrån färgen som Eskelhem-, Bro- och Fardhemsfyndet har, 
indikerar det på att alla tre deponeringar skett i våtmark. Någon dokumentation eller 
bilder finns på Bursfyndet, vilket har gjort att den inte kan vara med i en analys av 
eventuell patina. Däremot ska patinan på Fardhems- och Bros fynd ses med kritik då 
observationerna är utförda av mig genom bilder och utställningen på Gotlands 
Museum. Patinafärgen kan vara en falsk patina uppkommen efter att föremålen 
utsattes för syre, vilket gör att närmare analyser hade krävts för att avgöra 
markdeponering. Men utifrån den gyllene, grönbruna färg som fanns på föremålen 
borde det indikera på en deponering i våtmark. 

Det hade varit intressant om mer omfattande undersökningar hade gjorts i områdena, 
där järn och hästföremål deponerats, kanske hade ett annorlunda svar angående 
vilken mark deponeringar skett i kunnat ges. Speciellt med tanke på alla de 
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utdikningar av myrmark vilken skedde under 1800-talet då mycket av den gamla 
myrmarken försvann och ersattes av åkermark. Kanske var betydligt mer 
deponeringar placerade i myrmark vilka idag hittas i åkermark. Enligt figur 14 och 15, 
ses hur alla utom två depåer över hela Gotland, har vatten nära sig, även om 
deponering i åkermark skett.      

5. Resultat
Eskelhemsfyndet var ett sakralt offer där kopplingar till vatten kan ses. Depån är 
placerat i ett rituellt landskap med omgivande vatten, inga boplatslämningar från 
bronsåldern finns i direkt anslutning till fyndet, istället ses gravar i depåns omgivning. 
Järnet var en sällsynt metall och även om järnframställningen började ta form var 
metallen fortfarande sällsynt och ofta en import under bronsålderns period VI. Hästen 
användes både till rid-, kördjur och födodjur under bronsåldern och utifrån de hästben 
funna på Gotland kan vi konstatera att hästen funnits på Gotland under yngre 
bronsåldern. Depåfynd från yngre bronsåldern innehåller delar av hästmundering och 
hällristningar talar om hur hästen hade en status utöver födodjur. Eskelhemsfyndet 
antyder att det varit ett omfattande offer med värdefulla föremål placerade i ett rituellt 
landskap. Däremot talar inget för att en vagn funnits med i deponeringen, utan 
Eskelhemsfyndet är istället en sammansättning av ryttarföremål från två hästar. 
Däremot ska inte uteslutas att offrandet kan ha koppling till en speciell kult, 
exempelvis en solkult, vilket bronsskivan tyder på. 

Oscar Montelius hade rätt på några punkter i sin slutsats. Dateringen till 500 f. Kr och 
att hästar fanns på Gotland under bronsåldern. Däremot finns osäkra element i 
Montelius slutsats, som att järnframställningen på Gotland under yngre bronsåldern 
inte helt hade börjat. Vilket gör Eskelhemsfyndet till en kombination av inhemska och 
import föremål. Järnföremål kan ha importerats färdiga eller omskapats på Gotland 
till lokala former vilket förmodligen varit fallet men Eskelhemsbetslet i järn. 
Kopplingen till Nerthuskulten anser jag vara fel, snarare ser jag det som en solkult, 
eller bara ett offer. Den största skillnaden från Montelius slutsats är det faktum att 
Eskelhemsfyndet inte var deponerat i åkermark, vilket Montelius trodde. Istället var 
Eskelhemsfyndet deponerat i myrmark en tolkning som stärks av den patinafärg som 
föremålen har. 

6. Sammanfattning
År 1886 fick riksantikvarien Hans Hildebrand information om ett depåfynd från 
bronsåldern funnet i en åker tillhörande Eskelhems prästgård. Följande år gjorde 
Oscar Montelius en djupare analys baserad på Eskelhemsfyndet, där han med 
skisser och text beskrev föremålen. Ett, enligt Montelius, depåfynd från 500 f. Kr., 
vilket består av en sammansättning prydnader till seltyg för häst, en så kallad 
hästmundering. Montelius slutsats baserades på teorin att hela depåfyndet var 
inhemskt skapat, hela Eskelhemsfyndet var av brons utom ett betslel vilket var av 
järn. Enligt Montelius betydde det att järnframställningen var igång på Gotland redan 
under yngre bronsåldern. Montelius gjorde även en jämförelse med andra föremål 
från Europa för en typologisk datering av dem. Han konstaterade att betslen var nötta 
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och att hästen funnits på Gotland under yngre bronsåldern. Med tanke på de 
arkeologiska framsteg inom datering samt återfunna föremål som gjorts sedan slutet 
av 1800- talet, är min fråga. Håller Montelius slutsatser än idag? För att besvara 
denna fråga kommer även frågorna om hästens närvaro på Gotland under 
bronsåldern, samt järnframställning under yngre bronsåldern på Gotland att 
behandlas. Samtidigt kommer jag försöka se om Eskelhemsfyndet var sakralt eller 
profant deponerat.  

                      
Genom tidigare forskning inom ämnena, hästen på Gotland under sten- och 
bronsåldern, järnframställningen på Gotland före Kristi födelse samt yngre 
bronsålderns depåfynd, ska jag försöka se om Montelius slutsats är hållbar. Jag 
kommer även skapa spridningskartor över depåfynden, deras placering i landskapet 
samt genom historiska kartor se om tre utvalda jämförande depåfynd och 
Eskelhemsfyndet var deponerade i myrmark. 

Mitt resultat blev att Eskelhemsfyndet var deponerat i myrmark. Genom dess 
kopplingar till vatten samt att inga boplatslämningar, utan istället gravar finns i dess 
närmaste omgivning, kan vi utgå från att Eskelhemsfyndet var sakralt deponerat. 
Eskelhemsfyndet var ett värdefullt depåfynd där sällsynt metall som järn och 
hästmundering blev deponerat. Hästen var både födodjur och hade en högre roll i 
bronsålderssamhället, det utifrån det benmaterial av häst samt hästens symboliska 
roll i under bronsåldern vilken kan spåras på Apalle boplatsen samt hällristningar. 
Järnframställning fanns på Gotland under förromersk järnålder, mer osäker är 
järnframställningen under bronsåldern. Troligtvis är betslet i järn importerat, genom 
att metallen importerades och att föremålet sedan skapades på Gotland tillsammans 
med bronsbetslet för ett likadant utseende. Delar av depåfyndet är dock förmodligen 
importerat i sin helhet, som bronsbucklorna.  
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8. Appendix
Appendix 1. Yngre bronsålderns depåfynds förteckning, från Gotland.

Socken Fyndplats Fyndnummer Innehåll
Bro Ekes SHM 4583 spjutspets, syl, rakkniv, rassel, stångknapp

Bunge Hultungs SHM 9980 halsringar
Bunge Hultungs GFB 194 fragmentariska halsringar
Burs Västlaus GFB 399-401 spännbuckla, hängkärl (fragmentariskt)

Eskelhem Prästgården SHM 7994 hästmundering/ seltygsföremål

Fardhem Gardarve
GFC 11289.1-

8
2 dräktnålar, 7 bronbleckhängen, halsring, bälteskupa, hängkärl, 
5 barrer

Fröjel Mulde SHM 1001 spjutspetsar
Gerum Mickelbys SHM 2962 armring

Gothem
Västerbjärs/
hörsnemyr

SHM 17142/ 
5604,50 kniv av brons

Hablingbo
Havor, 

mästermyr
GFC 10620:1-

6 3 halsringar, 4 armringar
Hangvar Kyrkebys SHM 11283 skivnål

Havdhem Hejslunds SHM 12391 spiralband
Havdhem Hejslunds SHM 14015 halsring
Havdhem Hejslunds SHM 6399 holkyxa, del av halsring
Havdhem Libbenarve SHM 3382 halsring, delar av armring, skivhuvudnål, holkyxa
Havdhem Gimrings SHM 3267 6 halsringar
Hejnum Rings SHM 16330 svärd

Hogrän Alvede
GFC 5030-

5031 nål, spänne

Hörsne Nybjers
GFC 6185-

6186 skivsmycke med kedja, skivnål
Kräklingbo Ekeskogs GF 9089:2 2 halsringar samt fragment av ytterligare halsringar
Källunge Kullarve GFB 474 armring
Levide Pejnarve SHM 17647 2 halsringar, 3 armringar, 3 holkyxor, glasögonspänne m.m

Levide Burge GF 7830113 halringar
Linde Hässelby GFC 8782 lansspetsar
Martebo Martebomyr SHM 16943 spjutspets
Näs Skåls GFC 719 dolk

Roma
Roma 
kloster SHM 8081 halsring, spiralband, skivnål, hängkärl

Sanda Västerby SHM 11290 spjutspets, armring, järnyxa
Sanda Västerby SHM 5248 halsringar
Sanda Nystugu SHM 13857 skivnål
Slite Stenbro SHM 7450 7 halsringar, 15 armringar, glasögonspänne, hängkärl

Slite Stenbro
SHM 9346-
8297,1-2 spänne i två delar, hängkärl
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Sjonhem L:a Sojvide GFC 8698 halsring, armspiraler
Spronge Tjengdarve GFC 7165 halsring
Stenkyrka Vale SHM 6866 armringar
Stenkyrka Russhage SHM 5856 2 halsringar, armring
Stånga Rangvalds GFC 9573 halsring
Tingstäde Träsket SHM 16330 dolk av brons, stenyxa, 3 tunna bronsbleck från kärl. 
Träkumla Tjängdarve GFC 7204 svärd
Träkumla Handskmyr SHM 5055 holkyxa
Vallstena Alvena SHM 18814 älghuvudskulptur i brons
Vallstena Norrgårda SHM 7597 järn, sölja, skära, tutulus beslag, 3 bronsbeslag
Vamlingbo Bonsarve SHM 16669 halsring, 3 hängkärl, glasögonspänne

Vamlingbo
Bonsarve, 
långmyr SHM 19238 glasögonspänne

Vänge Rovalls SHM 10421 guldarmband, nål, pincett, spjutspets, ringar
Väskinde Nors SHM 7636 2 halsringar

Väte Smide
GFC 10589:1-
16

9 halsringar, 8 armringar, glasögonspänne, 2 holkyxor, hallstatt 
svärd

Appendix 2. RAÄ nummer. 

RAÄ nummer Fornlämningstyp Beskrivning
Boglösa 131:1 Hällristning  
Eksta 138:1 Boplats Stenåldern
Eskelhem 1:1 Skeppssättning  
Eskelhem 3:1 Hällristning Sliprännor
Eskelhem 
3:1(1) Hällbild Sliprännor
Eskelhem 4:1 Hällristning Svärdslipningssten
Eskelhem 
4:1(1) Hällbild Sliprännor
Eskelhem 5:1 Hällristning Svärdslipningssten
Eskelhem 
5:1(1) Hällbild Sliprännor
Eskelhem 6:1 Röse  
Eskelhem 8:1 Röse  
Eskehem 
9:1(1) Röse

Ingår i gravfält om 59 fornlämningar. Varav 3 rösen & 56 runda 
stensättningar.

Eskelhem 
10:1(1)(2) Skeppssättning

Ingår i gravfält om 7 fornlämningar. Varav 2 skeppssättningar & 5 
stensättningar.

Eskelhem 
17:1(2) Röse

Ingår i gravfält om 153 fornlämningar. Varav 18 rösen, 3 resta stenar & 
132 runda stensättningar.

Eskelhem 
19:1(1)(4) Röse

Ingår i gravfält om 6 fornlämningar. Varav 2 rösen, 1 rest sten & 3 
runda stensättningar.

Eskelhem 
20:1(3) Hällbild Skålgrop/älvkvarn
Eskelhem 
20:1(4) Röse

Ingår i gravfält om 170 fornlämningar. Varav ca 60 rösen, ca 100 
stensättningar & 9 resta stenar.
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Eskelhem 29:1 Röse  
Eskelhem 30:1 Skeppssättning  
Eskelhem 33:1 Röse  
Lau 41:1 Skeppssättning Skeppssättning samt en stensättning. 
Eskelhem 
43:1(1) Röse

Ingår i gravfält om 62 fornlämningar. Varav 2 rösen & 60 runda 
stensättningar.

Eskelhem 
44:12 Skärvstenshög

Ingår i 44:1-12. Varav 8 husgrunder från järnåldern, 1 skärvstenshög & 
1 stensträng.

Eskelhem 47:1 Hällristning Svärdslipningssten
Eskelhem 
47:1(1) Hällbild Sliprännor
Stånga 48 Boplats Järnframställningsugn samt boplatslämningar.
Eskelhem 
48:1(1) Röse

Ingår i gravfält om 8 fornlämningar. Varav 2 rösen & 6 runda 
stensättningar.

Follingbo 50 Boplats Järnframställningsugn samt boplatslämningar.
Eskelhem 56:1 Röse  
Eskelhem 72:1 Röse  
Eskelhem 86:1 Skeppssättning  
Eskelhem 95:1 Röse  
Eskelhem 
103:1 Skeppssättning  
Eskelhem 
103:2 Skeppssättning  
Eskelhem 
105:1 Röse  
Eskelhem 
109:1(1) Röse

Ingår i gravfält om ca 5 fornlämningar. Varav 1 röse & ca 4 
stensättningar.   

Eskelhem 
112:1 Röse  
Gothem 120:1 Boplats Stenålder
Rickeby 73 Hällristning  
Stenkumla 
60:2 Hällristning  
Östra Eneby 
23:1 Hällristning  
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