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Hästskor, hästskosöm och sporrar från Västergarn. En empirisk 

studie av hästrelaterat från seminarieutgrävningarna 2005-2012. 

Horseshoes, horseshoe nails and spurs from Västergarn.  An 
empiric studie of horse equipment from the seminar excavation 
between the years of 2005 and 2012. 

 

Abstract  

Västergarn is one of the smallest parishes on the island of Gotland. It’s a place 

of rich history and has been subject to numerous excavations throughout the 

years. The University of Gotland has conducted seminar excavations at 

Västergarn between the years of 2005-2012. During these excavations a lot of 

horse related finds have been found. By studying these finds archaeologist can 

learn a lot about the horses and the people who once lived in Västergarn. The 

purpose of this paper is to shed some light on the urban and rural horse in 

Västergarn. How big were the horses? Were the horses used for riding or 

farming? What can the finds tell us about the people who lived in Västergarn 

and their view on horse handling?  

Keywords: Horseshoes, horseshoe nails, spurs, Västergarn, the Middle Age, 

horseshoe- and horseshoe nails typology 
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1 Inledning 

Västergarn är en plats med en lång och komplicerad historia och frågetecknen 

kring denna plats och dess betydelse är många. Västergarn har en intressant 

fornlämningsmiljö med en romansk kyrkoruin, en ej färdigställd gotisk kyrka, en 

kastal och en vall. Norr om Västergarn, ca 1,5 km, inåt land ligger Paviken som 

har varit en vikingatida hamn samt en intressant fornminnes miljö med 

stensträngar och gravfält.  

Västergarn har undersökts arkeologiskt under nästan hundra år som lett framtill 

många teorier med spridda resultat. Högskolan på Gotland har sedan 2005 lett 

den största samlade arkeologiska undersökningen av Västergarn där man bl.a. 

hittat ett stort antal gravar och ett bebyggelsecentrum och en mängd olika fynd 

(Kilger 2013). 

Jag blev tillfrågad om jag ville studera de olika fynd av hästmundering som 

framkommit genom åren i Västergarn. Till att börja med studerade jag alla typer 

av hästmundering från utgrävningen 2007 för att få en bild av fynd från en större 

yta. Utgrävningen från 2007 gjordes på en yta, totalt 173,69 kvadratmeter. Då 

detta inte gav tillräckligt med underlag till ett kandidatarbete gick jag även 

igenom samtliga fyndlådor med järn från åren 2005-2012 men koncentrerade 

mig enbart på hästskor.  

Hästmundering är en väldigt intressant fyndkategori att studera. Fynden säger 

inte bara mycket om hästarna utan även mycket om människorna och samhället 

de levt i. Genom att studera dessa typer av fynd kan man se hur hästen har 

behandlats, hur människan har sett på olika aspekter av hästhållning, vad 

hästen har använts till osv.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att belysa hästen roll och betydelse i Västergarn sett ur ett 

urbant och ruralt perspektiv. Detta kommer att genomföras genom två studier 

av hästmundering från Västergarn. Den första studien sker genom en 
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undersökning av fynd som hittats på hela utgrävningsområdet från 2007. Den 

andra analysen analyserar hästskor funna i Västergarn mellan utgrävningsåren 

2005 och 2012. En diskussion kommer att föras om hästmundering och vad 

denna fyndkategori kan berätta om det medeltidasamhällets syn på hästen och 

hästhållning samt vad fynden kan berätta om platsen Västergarn. För att uppnå 

syftet med uppsatsen har följande frågeställningar utarbetas: 

 Vilken betydelse hade hästen i Västergarn som rid-och bruksdjur? 

 Vilka typer av hästar fanns i Västergarn? 

 Vad kan fynden säga om människorna i Västergarns syn på hästar och 

hästhållning? 

 

1.2 Metod 

Studien baseras på en okulär jämförelse av det empiriska materialet och 

material från referenslitteratur. Då ingen studie av hästmundering från 

Västergarn har gjorts sen tidigare ger det ny information om aktiviteten i 

området. Det har genomförts både en kvantitativ och kvalitativ studie av fynden. 

Detta görs för att försöka besvara frågeställningarna om hästens betydelse i 

Västergarn och vilka typer av hästar som fanns och användes i området. 

Analysen består till stor del av en kvantitativ analys där samtliga fynd kommer 

att vägas och mätas. Detta görs för att dels jämföra resultaten med tidigare 

genomförda arkeologiska analyser dels för att besvara delar av 

frågeställningarna. Genom att närmare studera fyndens slitage kommer en 

kvalitativ studie kring hästhållning att genomföras.  En litteraturstudie kommer 

att göras för att få en större förståelse för hästen och hästmunderingens 

historia, utveckling och betydelse för den medeltida människan och dess 

samhälle. Det första momentet är att bekanta sig med kurslitteraturen och 

moment två är att sätta sig in i det empiriska materialet och jämföra det med 

referensmaterialet som är representerat i form av fotografier, ritade bilder och 

som olika former av konst. Som avslutning kommer en analys göras och 

diskussion föras kring studiernas resultat och uppsatsen frågeställningar.  
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1.3 Avgränsningar 

Den första studien är avgränsad till fynd av hästmundering från utgrävningen i 

Västsergarn 2007 från ägorna Snauvalds 1:2 samt Kyrkogården 1:1. Den andra 

studien är endast gjord på hästskor som hittats under utgrävningarna från 2005-

2012. Samtliga fynd kommer att behandlas i analysen även de vars typ inte går 

identifiera och datera. Samtliga fynd är relevanta för studien men de som går att 

typbestämma kommer att analyseras närmare och granskas mer i detalj 

 

1.4 Källmaterial och källkritik 

Under Högskolan på Gotlands seminarieutgrävningar i Västergarn mellan åren 

2005 och 2012 har stora kvantiteter järn av ospecificerad typ hittats.  I järn av 

ospecificerad typ från 2007 hittade författaren 68 söm och sömfragment, 2 

fragmenterade sporrar samt 2 hästskofragment. I materialet från utgrävningarna 

2005-2012 framkom ytterligare 13 hästskor och fragmenterade hästskor. 

Författaren har analyserat och typbestämt samt daterat de fynd som har varit 

möjliga att bestämma och datera. Typbestämning och datering av hästskosöm 

har gjorts med hjälp av Kaj Borgs (1998) typologi som han arbetade fram under 

arbetet med söm från utgrävningen av Eketorp III på Öland. Anders Ekmans 

bok från 2007 ligger till grund för datering och typbestämning av Västergarns 

hästskor. Sporrfragmenten dateras och försök till typbestämning sker med hjälp 

av Borg (1998) och av John Clark (2004).   

Det är svårt att hitta relevant svensk litteratur som behandlar hästskor, 

hästskosöm och sporrar. Borgs (1998) och Ekman (2007) är de enda som 

publicerat litteratur om hästskor och hästskosöm ur ett arkeologiskt perspektiv. 

Den övriga litteratur som behandlar detta område är veterinärmedicinsk 

litteratur och är inte relevant för detta kandidatarbete. Den svenska litteratur 

som behandlar hästar och hästutrustning behandlar främst finare föremål som 

delar av betsel, sadlar och sadeltillbehör, metallutsmyckning från remtyg o. s. v. 

Tyvärr är det få arkeologer som intresserar sig för den stora mängd information 

som massmaterial kan ge.  
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Det finns dock mycket litteratur att studera från andra länder. De flesta böcker 

är skrivna på tyska och franska, som författaren inte behärskar, så det har tagit 

tid att hitta relevant litteratur som behövts till uppsatsen. Mycket utav den 

litteratur som finns tillgänglig är skriven utav hästintresserade författare med ett 

arkeolog-och historieintresse och är inte helt tillförlitliga då de sällan refererar till 

vilka källor som används. Dessa källor är av intresse vid diskussion av hästen i 

det medeltida samhället men kommer inte att användas vid analys av 

materialet. Den forskning som finns kring hästar och hästhållning är ofta inriktad 

på den urbana hästhållningen samt hästen i krigets tjänst. Det är lätt att få den 

uppfattningen att hästen inte användes som bruksdjur inom jord-och skogsbruk 

under medeltid och nyare tid. Detta är problematiskt när man vill ha en 

helhetsbild av hästens roll i Västergarn. 

För att datera och typbestämma hästmundering gör författaren en jämförande 

analys med litteraturen som referensmaterial. Eftersom författaren gör en 

bedömning utefter likhet med referensmaterialet, förförståelse och tidigare 

kunskap om hästmundering kommer den mänskliga faktorn att spela en roll. Då 

många av sömmen som behandlas är slitna kan de ha slits ner så att de ser ut 

som en annan sömtyp. Detta är problematiskt vid analys. Slitna söm av typ A 

har stor likhet med söm av typ B vilket kan ge en felaktig bild av typspridning av 

söm (Borg 1998:227). Det kan även finnas mer söm i materialet som författaren 

kan ha förbisett då sliten söm, bestående av bara klingan, kan tas för att vara 

olika form av krampor och spik som använd vid bl.a. hus och staketbyggen.  

 

1.5 Definitioner  

Hur söm, hästskor och sporrar har utvecklats och ser ut som de gör behandlas i 

kapitel 2 Tidigare forskning. Då författaren har valt att använda sig utav många 

begrepp som används inom hovslagaryrket samt av ryttare och 

hästintresserade så behövs dessa förklaras närmare.  
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1.5.1 Hästskons terminologi  

Hästskon är formad som ett u och sitter på hoven för att skydda den yttre delen 

av hoven, som kallas bärrand, mot slitage. Den främre delen av skon som 

skyddar hovens tå kallas för just skons tå eller tådel.  Skons ”armar” slutar på 

hovens häl som heter trakt. Längst ut på varje traktarm sitter (under medeltid 

och fram till tidigt 1900-tal) haken. Haken är en förhöjning som ger hästen bättre 

grepp på halt och isigt underlag. Hålen som finns på skons traktarmar kallas för 

sömhål och där igenom spikas sömmen fast i hoven. 

 

Figur 1. Hästskons delar. Bilden används med tillstånd från Svenska 

Hovslagarföreningen (http://www.hovslagarforeningen.nu/).  

 

1.5.2 Sömmen terminologi 

Sömmen är utformad på liknande sätt som en spik men har en plattare klinga 

än spikens mer rundade form. En söm består av ett huvud som är bredare än 

klingan för att kunna fästas i hoven. Huvudet övergår i hals som sedan smalnar 

av till en klinga. Sömmens nedersta del kallas för spetts och slås genom hoven 

för att fästa skon.  
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Figur 2. Sömmens delar. Bilden används med tillstånd från Svenska 

Hovslagarföreningen (http://www.hovslagarforeningen.nu/).  

 

1.5.3 Sporrens terminologi 

Sporren fästs kring människans häl med remmar som ofta är gjorda av läder. 

Sporrar som användes under kungliga parader skruvades fast i skon för att se 

mer elegant ut (Clark 2004:124–125). Sporren är format som ett u kring skon 

och dessa delar kallas för skänklar. Delen som sticker ut längst bak på sporren 

och som används för att korrigera hästen kallas för pik. Under senare delen av 

medeltiden fästes en löpande stjärnformad trissa på piken för att komma åt 

hästens flanker bättre då ryttarens rustning gjorde att benen stack längre ut från 

hästens kropp.  
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Figur 3. Sporrens delar (http://www.museumoflondon.org.uk/)  

 

2 Tidigare forskning 
 

2.1 Västergarn  

Västergarn är en av Gotlands minsta socknar och ligger på öns västkust ca 2,5 

mil söder om Visby. Västergarn är en socken rik på fornlämningar. Det som gör 

Västergarn till en speciell kulturmiljö är framför allt de synliga fornlämningarna i 

dess centrala delar som består av två kyrkor, en kastal och en vall (Zachrisson 

1999:9–13). 

Västergarns antikvariska historia började på mitten av 1800-talet då Per Arvid 

Säve nämner socknen i sin reseberättelse från 1863. Han beskriver de båda 

kyrkorna, kastalen och vallen samt andra intressanta företeelser i lanskapet 

(Cassel 1999:25–27). Under sitt besök i Västergarn ber han den dåvarande 

kyrkoherden Carls Herlitz och klockaren Erik Stenquist att ta tillvara på fynd 

som hittas vid framtida grävningar. Under sommaren 1864 grävde klockaren 
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Erik Stenquist i kastalen under 122 dagar. Han fann en mängd föremål i 

kasstalen som han tog tillvara. Bland dessa fynd fanns bl.a. kammar, pilspetsar 

samt ett kranium från människa (Cassel 1999:25). Dessa fynd finns inte kvar 

idag. Erik Stenquist undersökte senare ett område öster om kasstalen och 

hittade vad han kallade för en ryttargrav (Cassel 1999:25–27). Det finns inga 

bevarade källor var exakt han hade grävt men graven skulle ha innehållit ett 

betsel, en sadelknapp samt resterna av vapen. Inga av dessa fynd finns 

bevarade idag. År 1868 blir området kring vallen och kyrkor fredade. 

Uppmärksamheten kring fornminnesmiljön i socknen får tillföljd att Kungliga 

Vitterhetsakademin förbjuder grävning i området kring kyrkorna 1869. Dock 

värderas inte vallen lika högt som kyrkorna och kastalen (Cassel 1999:25–31).   

 

2.1.1 Västergarnsvallen 

 Västergarns vall är en av många fornlämningar som gör Västergarn till en 

speciell plats. Vallen är ca 1000 m lång, 15 m bred och upptill 3 m hög. Den har 

en hästskoform och dess båda ändar väter ut mot havet (Zachrisson 1999: 12-

13). Vallområdet är mycket fyndfattigt. Detta anses vara ett av skälen till att 

vallen tros vara byggd i samband med byggandet av Västergarns första kyrka 

från 1100-talet. Trotts det är det möjligt att vallen är betydligt äldre än kyrkan. 

Vallen kan vara byggd redan under järnåldern (Cassel 1999:49–51). Att 

återanvända byggnader och monument var en vanlig företeelse. 

De första arkeologiska undersökningarna av vallen gjordes under 1933 av Erik 

Floderus. Detta skedde i samband med att en väg skulle anläggas i området 

och en del av vallen behövde därmed tas bort. Under undersökningen 

konstaterades att vallen hade en kärna av gråsten och kalksten som omslöts av 

ett murverk som i sin tur var övertäckt av lager av jordblandad sand (Carlsson 

2011:82–83). Under arkeologiska undersökningar i Västergarn på 1970-talet 

togs provgropar upp i det område vid kyrkan där vallen saknas. Där hittades en 

stenpackning som tolkades som fundamentet till den saknade vallen. C14 

prover togs från stenpackningen och gav resultaten 1170 respektive 1395 e.kr 

(Carlsson 2011:83). Proverna togs i ett område som är skadat och det framgår 

inte hur proverna är tagna och inte heller vad för material som daterades. Den 
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mest omfattande undersökningen av vallen gjordes under mitten av 1980-talet 

av Magnus Elwendahl.  C14 datering togs från botten av vallen och resultaten 

887-1045 respektive 19-345 e.kr (Carlsson 2011:83–84). Vid kastalen och 

kyrkorna saknas ca 150 m av vallen. Eftersom kastalen inte är inbyggd i vallen 

bör vallen tillkommit innan byggnationen av kastalen. Det är troligt att delar av 

vallens kärna av gråsten har använts till byggandet av kastalen. Om så är fallet 

bör en trolig datering av vallen härröras till vikingatid eller något tidigare 

(Carlsson 2011:84–86). 

 

2.1.2 Västergrans två kyrkor  

Västergarns båda kyrkor är en i raden av lämningar som gör Västergarn till en 

komplicerad historia (Carslsson 2011:83–88). De båda kyrkorna består av en 

romansk kyrkoruin och en gotisk kyrka (uppförd under 1200-talet) som 

fortfarande är i bruk. Den gotiska kyrkan har en mycket märklig form då den 

bara består av ett kor. Beräknat på korets storlek tror man att kyrkan var 

planerad att bli en av Gotlands största kyrkor (Zachrisson 1999:14–16). 

Byggnadsantikavier har länge tyckt att det är märkligt att man inte återvänt delar 

av kyrkoruinen i den gotiska sockenkyrkan. Detta fick sin förklaring under 

RAGU (Riksantikvarieämbetet Gotlands Undersökningar) projektets 

undersökning som gjordes under mitten av 1970-talet. Det visade sig att den 

romanska kyrkan med stor sannolikhet varit i samtidigt som den gotiska kyrkan 

(Zachrisson 1999:14–15).  Ortsbefolkningen i Västergarn tycks inte ha sett 

kyrkoruinen som helgad plats. Under undersökningen av kyrkoruinen 1974 

upptäcktes att någon grävt bort stora delar av ruinens absid, kor och platsen där 

högaltaret skulle vara placerat vid anläggandet av en jordkällare (Zachrisson 

1999:15). Under åren 2005-2007 genomförde Högskolan på Gotland 

seminarieugrävningar norr och nordväst om den romanska kyrkan. Man 

påträffade ett antal gravar norr om kyrkan samt enstaka fynd som kunde 

dateras till tidig medeltid (Carlsson 2011:86–87).  
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2.1.3 Kastalen 

Öster om den romanska kyrkoruinen ligger en kulle som förr i tiden kallades 

kastal-backen eller körkbacken. Efter klockaren Erik Stenquists 122 dagar långa 

utgrävning användes kullens mittgrop som avfalls grop för människorna i 

bygden. Carl Emil Ekman, konsul i Visby, bekostade 1935 en utgrävning av 

kastalen. Nils Tidmark som var ansvarig för undersökningen ansåg att kastalen 

var Gotlands största och en av de större tornborgarna i Norden. Tidmark 

daterade kastalen till 1100-talet och tänkte sig att kastalen ingick i en kunglig 

borganläggning där kyrkoruinen ingått som borgkapell. Det finns inga tecken på 

att så skulle vara fallet (Zachrisson 1999:67–69).  

 

 

2.2 Hästens historia  

Frågan om var och när de vilda hästarna domesticerades har länge diskuterats. 

Det saknas i dag fynd som med säkerhet går att koppla till tamhäst. De tidiga 

fynd som finns visar tamhästar som redan domesticerade i flera generationer 

(Branderup 2001:7-9). I äldre litteratur om tamhästen menade man att 

tamhästen stammade från tre typer av hästar som fanns i Europa och Asien vid 

istidens slut: przewalskihästen (Equus ferus), tarpanen (Equus orientalis) och 

kvartärhästen (Equus rubustus). I dag tror forskare dock att det bara funnits en 

häst art vid istidens slut. Inom arten fanns det olika raser som utvecklats för att 

överleva i olika klimat och tros sällan kommit i kontakt med varandra (Furugren 

1990:8-9).  

 

2.2.1 Tamhästens stamfader 

Den västeuropeiska vildhästen som levde vid istidens slut går under namnet 

Solutréhäst (Equus ferus solutréensis). Den var en liten häst med en mankhöjd 

115-125 cm. I isolerade områden förkom också dvärgformer. I södra Ryssland 

levde Tarpanen (Equus ferus gmelini) som var en större ras med en mankhöjd 

135 cm. Den enda vildform som har överlevt är przewalskihästen som lever än 

idag på den mongoliska stäppen (Furugren 1990:9).  
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2.2.2 Människan och hästen 

I grottmålningar från bl. a Niaux, Lascaux och La Mouthe har människan 

avbildat hästar under flera tusen år. Dessa bilder är de första bevisen på 

människans relation med hästen som då jagades som föda. Bilderna visar 

hästar som är i livfull rörelse och ofta i samspel med andra djur från istidens 

fauna (Furugren 1990:10–13, Branderup 2000:6-8).  

 

 

Figur 4. Grottmålning från Lascaux som visar en av de hästtyper som var vanlig i 

Europa vid istidens slut. Bilden till höger visar en przewalskihäst från Mongoliets 

stäpper. Trots att det skiljer mer än 20 000 år mellan dessa är likheten slående 

(Branderup 2001:4). 

 

Varför och hur de första hästarna domesticerades är fortfarande osäkert. Det är 

dock troligt att hästen domesticerads i sydosteuropa och i västra Asien. Under 

1960-talet säkerställdes de hittills äldsta fynden av tamhäst av ryska arkeologer. 

Fynden är daterade till ca 3000 f.kr och är en del av Tripolje-kulturen som levde 

norr om svarta havet. Dessa hästar var troligen domesticerade tarpaner som 

användes som drag - och packdjur (Furugren 1990:6–11).  
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2.2.3 Hästen i krigets tjänst 

Hästarna introducerades i främre orientens högkulturer under 2500-2000 f.kr 

och kallades för ”åsnorna från bergen” (Furugren 1990:14–16). Reliefer från 

Karkemish i Syrien visar hettitiska stridsvagnar dragna av hästar (ca 850 f.kr).  

Bilder av den assyriske kungen Tukulit-pal-E-saria III (745-727 f.kr) visar hans 

hov på lejonjakt i vagnar dragna av hästar. Hästen var en maktfaktor och ägdes 

av den rådande eliten (Furugren 1990:15). Den orientaliska hästen var mer 

finlemmad och gracil än den första tamhästen. Dessa hästar klarade sig inte på 

att enbart äta gräs och växter utan det krävdes utfodring med spannmål för att 

hästen skulle hålla sig i hull (Branderup 2001:4–11). Hästens roll som 

statussymbol och dess värde i strid finns att se hos den israelitiska kulturen 

under konung Salomos regeringstid (972-933 f.kr). Utgrävningar har blottlagt 

stallkomplex med 450 boxar/spiltor, hallar för 150 vagnar, fodertråg och 

vattenledningar (Furugren 1990:16–18, Branderup 2001:9–11). 

Hästen blev mycket framgångsrik inom stridskonsten och det gjorde att behovet 

av hästen ökade. Högkulturernas behov av hästar för sina stridvagnar blev så 

stort att det inte blev ekonomiskt hållbart att importera hästar och den första 

riktiga hästaveln såg dagens ljus (Furugren 1990:16–17).  

2.2.3.1  Ridkonsten i antikens Grekland 

Utvecklingen av ridkonsten nådde högst i Grekland. Greklands bergiga terräng 

lämpade sig inte för hästuppfödning och grekerna fick importera hästar för 

inhemskt bruk (Branderup 2001:9–12, Furugren 1990:22). Det grekiska 

kavalleriet infördes först efter perserkrigen. I de första olympiaderna ingick 

kappkörning med häst och vagn men det var först under den 33 olympiaden 

(648 f.kr) som beriden kapplöpning presenterades (Furugren 1990:22–24).  

I Grekland skrevs den första ridläran av atenaren Simon. Av Simons ridlära 

finns det endast ett fåtal fragment kvar. Den mest kända ridläran från antikens 

Grekland skrevs under mitten av 400-talet av atenaren Xenofon. Xenofons lära 

är byggd på observationer och iakttagelser i mötet mellan häst och ryttare och 

det han skriver kan i mångt och mycket tjäna som mönster i relationen mellan 

häst och ryttare än idag (Branderup 2001:11–14).  
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2.2.3.2  Hästen under romarriket  

När Rom erövrade Spanien upptäcktes den iberiska hästen som skulle få stor 

betydelse för hästaveln. Romarna använde nästan enbart den spanska hästen i 

det tyngre kavalleriet. Den spanska hästen introducerades i de europeiska 

provinserna. Man använde de större spanska hästarna för att öka storleken på 

de inhemska raserna (Branderup 2001:12–13, Sundkvist 2002:247). 

Genomsnittet för mankhöjden hos en bronsåldershäst eller tidig järnåldershäst 

från central-och norra Europa har uppskattats till 120 cm. Romarnas selektiva 

avel ökade manhöjden till om omkring 130 cm. Romarnas hästavel blev 

grunden till många av dagens europeiska häst - och ponnyraser (Furugren 

1990:27–30, Branderup 2001: 10-14, Clark 2004:7–16).  

 

2.2.4 Hästen i Nordeuropa och Skandinavien  

Den tidiga tamhästen i Nordeuropa var liten och skulle med dagens mott 

motsvara det svenska gotlandsrusset som är c 115-125 cm i mankhöjd. 

Romarna beskrev hästen som liten och ful. Romarna tog med sig sina större 

spanska hästar till de nordliga provinserna och korsade den lilla hästen för att 

öka dess storlek (Branderup 2001:12–13, Sundkvist 2001:80–120).   

2.2.4.1 Klippare och ryttarhästar 

Under vendeltiden, 550-800 e.kr, ser man i arkeoostologiskt material att en ny 

typ av häst introducerades Norden. Denna ras, som bör ha kommit från 

kontinenten, var större och hade längre ben än de inhemska raserna. Den nya 

typen av häst korsades in i den inhemska aveln och resultatet blev en större 

häst med längre hals, ben och som bättre kunde bära upp sin ryttare än de 

inhemska raserna (Ekman 2007:12–14, Sundkvist 2002:242–247). Denna typ 

av häst kallas för klippare och tros vara den typ av häst som vikingarna 

använde sig av då den var modig och stark men fortfarande så pass liten att 

den kunde tas med i skeppen.  

Det är först under medeltiden som man ser ett nytt uppsving inom hästavel. I 

Europa hade man under vikingatiden inte använt hästen i strid men under 
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tidigmedeltid hade man upptäckt fördelarna med ett tungt beridet kavalleri. 

Klipparen, som förut varit den häst som användes flitigast, fick en ny roll. 

Klipparen användes som packhäst och vid brist på krigshästar fick klipparen 

ersätta dessa då de hade de egenskaper som krävdes av en fälthäst (Ekman 

2007:12, Clark 2004:4–11). 

Den nya typen av häst som började användas under tidig medeltid kallas för 

ryttarhäst. Det var en ädlare häst med längre hals och längre ben och som 

rörde sig bättre än klipparen. Den medeltida krigshästen förväntades bära sin 

ryttare i full rustning vilket kunde innebära upp emot 100 kg (Ekman 2004:14–

16). Att hästen var tvungen att bära upp ryttare med tung rustning har inneburit 

att man i England lade fram teorier om ”The great horse”.  Professor Davis 

ansåg att de medeltida hästarna i England hade en mankhöjd på 170-200 cm, 

lika stor som dagens Shire-eller Clydesdalehäst (Clark 2004:22–25). För att 

stärka sin hypotes använde han sig utav konst och målningar från medeltiden. 

Där är hästen ofta avbildade som mycket stora i jämförelse med sin ryttare och 

dess fotfolk (hästskötare och väpnare). I dag vet man dock tack vare forskning 

på medeltida konst att hästens storlek överdrevs för att dess ryttare skulle se 

ståtlig ut och titta ner på sina tjänare eller lägre stående människor. Genom att 

studera ben av häst och hästutrustningar på museer och kungliga samlingar så 

vet man att den medeltida stridshästen var omkring 140 cm i mankhöjd (Clark 

2004:23–29, Gladitz 1997:15–38). Hästen var kraftigare och bredare än dagens 

ridhäst. 

Om man under antiken strävade mot att finna harmoni mellan ryttare och häst 

skulle medeltidens häst- och ridkonst präglas av hårdare och strängare sätt att 

träna och utbilda hästen på. Ett av de största kraven på en stridhäst var att den 

alltid skulle gå fram i alla lägen. För att få bukt med istadiga hästar fanns det 

många knep. I ridhandboken Hippiatrica Sive Marescalia, skriven av Laurentius 

Rusius 1486, finns att läsa ”En häst som är istadig bör låsas in i stallet i fyrtio 

dagar, sitt därefter upp med stora sporrar och ett skarpt spö” (Clark 2004:40). I 

samma bok finns också att läsa att en medhjälpare kan lägga en upphettad 

järnstång under hästens svans medans ryttaren sätter sporrarna i sidan på 

hästen.  
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I Sverige och övriga Nordeuropa var ridningen förbehållen det högre ståndet. 

Under slutet av vikingatiden övergick stormännen hov till att i vissa fall bli 

samlingsplatser där de rikas barn kunde fostras till unga krigare. De fick sin 

krigiska uppfostran inom den s. k hirden. I dess ledning fanns en stallare eller 

marskalk (Furugren 1990:40–41). Denna hovtjänst låg till grund för det svenska 

riddarväsendet som infördes på 1200-talet. För att försäkra att Sverige skulle ha 

ett rytteri som kunde rycka in vid orostider lagstadgade Magnus Ladulås 1279 

att var man som kunde ställa upp med häst och rustad ryttare skulle bli 

skattebefriade (Furugren 1990:40–46).  

2.2.4.2 Hästen i Nyare tid 

Under 1500-talet går den europeiska hästaveln in i en ny epok. Adeln stod 

fortfarande för rust-och hästhållning för härarna. För kung - och furstehoven 

inrättades hovstuterier för att bemöta hovens behov utav ädla och mer eleganta 

hästar. Hoven behövde vackra och ståtliga hästar till parader och för att visa 

upp sin rikedom och makt. Den spanska hästen får åter stor betydelse. Under 

1500-talet blir användningen av den spanska hästen mer omfattande och gav 

upphov till 1700-talets mest populära häst ras: den danska Frediricksborgaren 

(Branderup 2000:5-7, Sundkvist 2002:247). Under 1700-talet inrättades 

akademier vid hoven runt om i Europa, även vid det Svenska hovet. Hit kom 

unga män för att lära sig att föra sig som en man av börd och att lära sig dansa, 

fäktas och framför allt lära sig den akademiska ridkonsten (Branderup 2000:5–

11). Inom den akademiska ridkonsten sågs just ridning som konst. De rörelser 

som man lärt hästarna för att lättare ta sig fram på slagfälten blev nu utförda till 

musik i upplysta inomhushallar. Detta var grunden till dagens dressyrsport.   

Under mitten av 1800-talet, i och med kolonialmakter och oroligheter på 

kontinenten, blev det viktigt att fort få fram en färdig ridhäst och fort utbilda 

ryttare. Hästen hade nu, genom selektiv avel fått den storlek som man kan se 

idag. Ponnyn fick vara max 148 cm i mankhöjd och ridhästen kunde bli över 165 

cm i mankhöjd. Kavalleriet gick ifrån de gamla skolorna där hästen reds in som 

4-åring och färdigutbildad vid 10 års ålder. I den nya skolan reds hästen in som 

3-åring och kunde omgående sättas in vid krig och oroligheter (Branderup 
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2001:26–29). Det är ur 1800-talets kavalleriskola som dagens moderna ridning 

ha utvecklats.  

 

2.3 Hovbeslagets historia 

Nya uppfinningar upptäckts när nöden kräver det. Hovbeslaget är en sådan 

uppfinning som uppstod då slitaget på hästarnas hovar blev ohållbar. De hästar 

som var i krigets tjänst och därför förflyttades långa sträckor slet så kraftigt på 

dess hovar att hästarna i värsta fall inte längre kunde gå. Eftersom en tränad 

stridshäst var så värdefull var nödgad finna ett sätt som kunde skydda hästens 

hovar mot yttre slitage. Hovbeslaget är en uppfinning som revolutionerat 

krigskonsten då hästarna kunde arbeta mer då deras hovar inte skadades och 

deras livslängd ökade. 

 

2.3.1 De första hovskydden 

Hästarna levde ursprungligen på stora grässlätter. Marken ofta så pass mjuk att 

tillväxten på hovens horn (hovet synliga yttre del) höll jämn takt med 

avnötningen. När hästen togs i människans tjänst fanns det från början inget 

behov av att skydda hovarna då hästen användes som pack - och dragdjur och 

färdades på mjuk gräsmark (Ekman 2007:38).  

Var och när de första hovbeslagen kom till är okänd. I Hammurabis (1728-1686 

f.kr) lagsamling nämns inte hovbeslag. Om hovbeslag hade existerat bör de ha 

nämnts då dessa 282 paragrafer bl. a behandlar djurläkare och skador på mulor 

och hästar. Detta är märkligt att hovbeslag inte är omnämnda då hästen vid 

denna tid användes flitigt för att dra stridsvagnar och därför bör ha blivit utsatta 

för hovslitage (Ekman 2007:38). Likaså har man funnit få spår av hovbeslag 

från den egyptiska kulturen. Bilder i tempelruinen vid Medinet-Habu (gamla 

Thebe) visar avbildningar av hästar vars hovar bär vad som ser ut som 

överdrag. Templet byggdes omkring 1200 f.kr av Ramses III. Dessa bilder är 

dock mycket ovanliga då liknande bilder daterade från samma tid avbildar 

hästar utan synliga hovskydd (Ekman 2007:38–39).  
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Innan hovbeslagets tillkomst försökte man på olika sätt härda hoven i försök att 

minska slitage. Den kände författaren Xenofon (446-356 f.kr), författaren av en 

av de äldsta ridhandböckerna, skrev: ”Hästens hovar bör vara så hårda som 

möjligt och man bör av detta skäl låta göra spiltgolven av stenar. Hästen bör 

ryktas utanför stallet på en upphöjning med stenar sammanhållna av ett 

järnband, så att hästen vid trippande, som rykten hos de flesta hästar 

framkallar, skall slita sina hovar runda och hårda” (Ekman 2007:39). Trots 

förbyggande åtgärder för att härda hästens hovar inträffade det, framförallt 

under krigståg, att hästarnas hovar blev så slitna att de inte längre gick att 

använda i tjänst.  

Romare och greker var tidiga med att finna sätt för att skydda och läka hovar. 

Xenofon skriver om att för hårt belastade hästar skulle använda sockor av läder. 

Den grekiske veterinären Upsyrtus berättar om svårläkta skador som dessa 

sockor gav upphov till då remmarna som band upp dem ofta skavde och 

orsakade svåra brännsår. Cato (234-149 f.kr) förskrev att man skulle stryka 

hovens undersida med beck för att härda den. Man har även funnit texter som 

beskriver att man tillverkade en slags sandaler av vass och bast som fästades 

kring hoven med hjälp av rep (Ekman 2007:40–42). 

 

2.3.2 De första hovbeslagen 

Sandaler av växtmaterial fick dock snabbt ge vika för de s.k. Hipposandaler.  

Hipposandalerna en slitstarkare variant av de tidigare skydden av växtmaterial 

och gjordes från början i brons för att kort därefter övergå till järn. Sandaler för 

hästar och mulor har hittats i Frankrike, Tyskland, Belgien, Schweiz och 

England. I nästan samtliga romerska provinser har fynd som dessa gjorts 

(Ekman 2007:42–44). Under utgrävningarna vid Dalheim i Luxenburg 1851-

1855 gjorde man ett stort fynd om 10 hipposandaler. Hipposandalerna fanns i 

olika modeller med hakar och krokar fram respektive bak på sandalen för att 

med hjälp av rep och remmar fästa dessa vid hästens hov. De flesta fynd är 

från central- och Nordeuropa och härstammar från 100–400-talet (Ekman 

2007:44). Sandalerna skiftar i utseende men är alla försedda med krokar för att 

fästa dem med. Arkeologer har framhållit att dessa fynd inte alls är 
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hipposandaler utan att de snarare är frågan om stigbyglar eller lamphållare. 

Dock har man vid utgrävningar av de romerska ruinerna vid Granges, Canton 

de Vaud (Schweiz) funnit ett hästskelett försedd med hipposandaler (Ekman 

2007:42–44). Frågan är om dessa sandaler användes på riddjur eller enbart på 

drag- och packdjur. Sandalerna är tunga och svåra att få att sitta kvar under 

längre tid så någon annan gångart än skritt var troligen inte möjlig att förflytta 

hästarna på. 

 

 

 

Figur 5. Hipposandal från Canton de Vaud (Ekman 2004:42) 

 

Figur 6. Så här kan hipposandalerna ha använts. Rep fästes i krokarna för att hålla 

hovskyddet på plats (Ekman 2007:42). 
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2.3.3 Övergång från hovskydd till hovbeslag 

När övergången från hovskydd i form av sandaler till hovbeslag i form av 

hästskor skedde är osäker. Under 1800-talets slut och 1900-talets början 

diskuterades frågan flitigt av franska veterinärer (Ekman 2007:122). De franska 

veterinärerna Jolu och Tasset (1911) hävdade att introduktionen av hovbeslag 

med söm borde skett någon gång mellan 425-736 e.Kr. De stödde sin hypotes 

på de fynd av armerade hästsandaler som hittats i Schweiz som tros vara från 

början av 400-talet. De armerade hipposandalerna består av en sandal som har 

ett hästskoliknande järnbeslag på sulan för att förlänga brukningsperioden 

(Ekman 2007:122–125). 

 

Figur 7. Järnbeslag som fästes under hipposandalen för att förlänga 

brukningsperioden. Man kan se att de börjar ta den form som hästskon sedan fick 

(Clark 2004:11). 

 

Den ”keltiska hästskons” problematik 

Hästskon troddes länge vara en keltisk uppfinning. I den franske veterinären 

och hobbyarkeologen Mégnins rapport om utgrävningarna 1858, av många av 

de keltiska gravarna i trakterna runt staden Alesia, omtalas fynd av hästskor 

och hästskosöm. Mégnin fann senare under en utgrävning av en keltisk 

gravhög brända ben från människa och häst. Under brandlagret hittades en del 

av en liten hästsko med söm (Ekman 2007:123–126). Mellan de franska orterna 

Langres och Dijon som man tidigare trodde var platsen för belägringen av 

Alesia har arkeologer hittat många fynd av hästskoliknande föremål. På ett djup 

av 1,2–1,8 m har man funnit en stor mängd små hästskor (Branderup 2001:4–

10, Ekman 2007:123–130). Ett antal av dessa hade söm sittandes kvar i 
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sömhålen. Den franske arkeologen Fouqert och den schweiziske arkeologen 

Troyon fann liknande hästskor vid utgrävningen kring ett keltiskt minnesmärke. 

Den schweiziske arkeologen Quinqerez fann hästskor intill ben av häst i Berner 

Jura. Det överlagrade jordskiktet daterades till 500-talet f. Kr (Ekman 2007:44–

46). Dessa s.k. keltiska skor är små och lätta med hakar på traktarmarna. De 

har 6 sömhål, 3 på vardera arm. Sömhålen är utstansade och bildar ett böljande 

mönster kring skons ytterkant. Det antogs att det var druider som tillverkade 

skorna men att det var de galliska/keltiska krigarna som skodde sina egna 

hästar (Ekman 2007:44–51).   

Dessa skor är en gåta. Om det funnits skor under romartiden bör dessa vara 

omtalade i någon av de många texter som finns bevarade. Franska arkeologer 

gjorde nya undersökningar av de ”Keltiska hästskorna” under 1950–60-talen 

och menar att dessa inte alls är hovbeslag som spikades fast med söm utan 

armering till hipposandaler eller en dittills okänd form av dessa. Trotts detta 

kallas de äldsta hästskorna, flikskorna, fortfarande i många fall för ”Keltiska 

hästskor” (Ekman 2007:44–49, 122-125, Clark 2004:85–86).  

 

2.3.4 Hästskon under europeisk medeltid 700–1500-talen 

De äldsta daterade hästskorna är från tidigt 700-tal och funna på olika 

fyndplatser i Frankrike, Tyskland och England. Man tror dock att hästskon med 

söm kan stamma från mellanöster då hästskor med söm omnämns i koranen 

(Ekman 2007:47). Detta utesluter inte att hästskon har uppkommit oberoende 

av varandra på flera platser. I Europeiska tros skon utvecklats ur den armerade 

hipposandalen. Steget från att sko/armera ett hovskydd till att försöka sko 

skyddet direkt på hoven bör inte varit långt. Den första säkra källan som 

omnämner hästskor är från 700-talets senare del och ifrån år 886 och är 

militärreglementen utställt av de östromerska kejsarna Leo IV och Leo VI 

(Ekman 2007:50–51).  

I Norden har man inte hittat fynd som tyder på användning av hipposandaler 

eller armerade hipposandaler. Under 700–800-talet använde man sig av 

isbroddar som man slog in i tådelen av hästens hov. Detta är den första typen 
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av hovbeslag funna i Norden. Isbrodden användes bara, som namnet föreslår, 

på vintern för att underlätta transport då de gav hästarna bättre fäste (Ekman 

2007:51–52). De ”keltiska skorna”, eller flikskor som är dess korrekta namn, var 

i allmänt bruk från 1000-talet. Skornas markyta var plan och det förekommer 

ofta små hakar som uppkommer vid upphettning och bearbetning av 

traktarmarna. Varje arm är försedd med 3 sömhål och utstansningen av dessa 

skapar deras speciella utseende med flikar som också har gett skon dess namn 

(Ekman 2007:125). Flikskon användes i Sverige från 1000-talet men försvinner 

ur samtliga kontexter efter 1250-talet. Detta behöver inte betyda att skon 

slutades användas. De flesta skor har hittats i urban miljö där nya influenser 

utifrån fortare får fäste. Undersökningar i rurala miljöer kan säkerligen visa att 

skon fortsattes användas även efter 1250. 

 

 

 

 

Figur 8. Den vänstra bilden är en skiss av en ”Keltisk sko” från Dijon (Ekman 2007:127) 

och den högra bilden visar en fliksko i Västergarn materialet. Likheten mellan dessa är 

stor. 

 

Även om flikskon användes till mitten av 1200-talet förekom även andra typer 

av hästskor. I Sverige fanns en typ av sko som bara har hittats här och därför 
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tros vara en inhemsk sko: halvskon (i vissa fall kallad trekvartssko beroende på 

skons storlek). Halvskon tros vara en variant av flikskon och sattes på hovens 

utsida och tådel som är den delen av hoven som är utsatta för störst slitage. 

Ekman diskuterar om denna skotyp kan ha uppkommit på grund av dålig 

tillgång på material samt att materialet var dyrt att införskaffa. Detta bör 

ifrågasättas då stora kvantiteter järn behövs även för att göra en mindre typ av 

sko. Skon behöver trots sin ringa storlek fästas med samma antal söm som en 

vanlig sko.  Enligt Ekman är de äldsta halvskorna är daterade till 1000-1100-

talet då järn fortfarande var en dyrbar metall. Under senare delen av medeltiden 

användes skorna troligen endast som sjukbeslag (Ekman 2007:51–52).  

Ur flikskon utvecklades triangelskon. I Lund har man funnit ca 50 stycken av 

denna typ och de kommer ur kulturlager daterade till 1200-talet första hälft 

(Ekman 2007:100). Triangelskon är större och mer robust än flikskon och 

innerkonturen bildar formen av en triangel, och där av dess namn. Triangelskon 

saknas från flera omtalade fyndplatser och tros därför bara ha använts under en 

kort period. Författaren Anders Ekman genomförde en inventering av 

hästskofynd (Gotlands länsmuseum, Sigtuna stadsmuseum, Skaras 

veterinärmuseums hovbeslagsavdelning och Enköpings museum) som en del 

av arbetet med sin bok Hästskor: något om hovbeslagets historia i Norden från 

800-tal till sent 1800-tal (2007). Under denna undersökning hittades bara en 

triangelsko i Enköpings museisamlingar (Ekman 2007:100, 137-139).  
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Figur 9. Den vänstra bilden visar en triangelsko och en toffelsko hittade 1970 under en 

utgrävning av dumpmassa vid London Bridghe i England (Clark 2004:89). Den högra 

bilden visar en av toffelskorna från Västergarn. 

 

Den sista skotypen som kom till användning under medeltiden i Sverige var 

toffelskon. Denna skotyp utmärker sig genom de kraftiga hakarna, som finns på 

en stor del av skorna längst ut på skons traktarmar. Toffelskon gick först under 

namnet spanska skon då den förmodades ha sitt ursprung på den iberiska 

halvön. Idag är hypotesen att skon kom till Europa med återvändande 

korsfarare vedertagen av många arkeologer. Clark framhåller denna idé som 

mycket trolig (Clark 2004:88–91). Typen var mycket vanlig i västra Europa 

under 1200-1300-talen men användes under en längre period i Norden. 

Hästskor som påträffats i massgravarna från korsbetningen på Gotland tillhör till 

viss del denna typ av sko (Ekman 2007:100–103, Clark 2004:88–91).  

 

2.3.5 Hästskons utveckling under nyare tid 

Under renässansen började man använda en bredare och kraftigare sko. Typen 

är från början av tyskt ursprung men då den användes av svenskarna under 

trettioåriga kriget har den, på museum på kontinenten, fått namnet 

”Schwedeneisen” (Ekman 2007:117–118). Denna skotyp används under långtid 

och man ser en övergång till andra skor först under 1700-talet. De tidiga 

hästskorna var av bra kvalitet och hovslagaren var noga med att sko hästen 

med välpassande skor. Mot slutet av 1700-talet sker en avsevärd försämring 
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både vad det gäller skons kvalitet och inställningen till passform (Ekman 

2007:118). 

Under 1800-talet gjordes skorna tjocka och klumpiga, höga hakar placeras i tå 

och trakt vilket ledde till trånga skor som orsakade djuren stort lidande då hoven 

inte kunde växa som den borde. Ändrade förhållande med hårdare vägar som 

kraftigt slet på skorna tros vara en anledning till att man ändrade hästskon så 

avsevärt (Clark 2004:13–19).   

Under 1900-talets första decennier fanns det två typer av skor i bruk i Sverige. 

Den vanliga äldre s.k. breda modellen tillverkades i fabriker och hade nummer 

från 00-10 för att hovslagaren lätt skulle kunna beställa de skostorlekar han 

behövde. Den andra modellen kallas konkavsko och hade en grovt sluttande 

innerkant. Denna typ fastställdes för armén behov 1895 och tillverkades i nio 

storlekar. Alla konkavskor hade en tjocklek på 12 mm vilket blev för tungt och 

klumpigt för ponnyer och hästar som bar den minsta skostorleken. Detta 

medförde att man tog fram en mindre och lättare sko som kallas remontsko 

(Ekman 2007:118). 

Under 1920-talet hade de fabrikstillverkade skorna i stort ersatt de 

hantverkstillverkade. Man började återigen tillverka skor som hade god 

passform för hästens hovar med en rundare form för framhovar och en mer 

avlång form för bakhovar. 1943 enades man om en s.k. normalhästsko eller 

standardsko. Hästskon skulle vara vetenskapligt godkänd och praktiskt 

användbart hovbeslag som kunde förbättra hovvården och öka hästens 

prestationsförmåga. Den skulle göras i enhetliga modeller och utföranden för att 

förenkla för fabriker, distributörer och hovslagare (Ekman 2007:118–121). 

 

2.4 Sporrens historia 

Den äldsta daterade sporren kommer från en romersk grav som påträffades vid 

en utgrävning av Roms stadskärna norr om floden Tibern under tidigt 1900-tal. 

Den är gjord i brons och daterad till 300-200 f.Kr. Hur sporren skall användas 

nämns redan i Xenofons ridhandbok och det finns skriftliga källor hos både 

greker och romare som nämner sporrar och hur de bör användas på bästa sätt. 
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De första sporrarna var gjorda i ben, trä eller brons och var s.k. piksporrar som 

används än idag. De romerska sporrarna var väldigt vassa och kan liknas vid 

pilspetsar och bör ha gjort stor åverkan på hästarna. Under århundradena efter 

Kristus började man använda sporrar vars spets var något rundad för att minska 

skadorna på hästarna (de Lacy Lacy 1911:6–20).  

Under medeltiden fick sporren en stor betydelse. Sporren var inte bara ett 

funktionellt hjälpmedel för ryttaren utan hade också stor betydelse som 

modeaccessoar, då främst för män. Kvinnor bar sällan sporrar då de riskerades 

att fastna i kjolarna. Vid tornerspel i England bar riddare vackert ornerade och 

ofta förgyllda sporrar för att visa upp sig. De första sporrarna med trissa 

kommer från sent 1200-tal. Trissan ersatte inte piksporren men användes i 

större utsträckning och framförallt i finare sammanhang (Clark 2004:126–130). 

Under sen medeltid framtill modern tid användes piksporren i 

vardagssammanhang och för nya ryttare som skulle lära sig hantera sporrar, 

medans sporrar med trissa sågs som ett tecken på en välutbildad och kunnig 

ryttare (Larsdotter 2008:35–41).  

 

3 Presentation 

3.1 Introduktion till datering av hästmundering 

3.1.1 Datering av hästskor 

Idag finns det mycket bra material för datering av hästskor. Då hästskor är 

homogena över stora delar av norra Europa kan litteratur från exempelvis 

Storbritannien, Frankrike och Tyskland med fördel användas. Genom att 

studera samtida hästskor från olika delar av norra Europa kan man tydligt se att 

den enda skillnaden mellan länderna är under vilken period de olika 

hästskotyperna varit i bruk. Enligt Ekman är de nordiska länderna ofta 

introducerade till nya skotyper något senare än länderna på kontinenten samt 

de brittiska öarna (Ekman 2007:50–61). 



31 
 

Dateringen av hästskor sker genom jämförelse av de redan daterade fynd som 

är katalogiserade. När dagens hästskotypologi kom till daterades hästskorna 

efter den kontext de hittades i. Detta är problematiskt och författaren tror att 

hästskorna kan ha ett annorlunda tidsspann än de har idag. Detta system skulle 

behöva ses över av kunniga experter. Under de arkeologiska undersökningar 

som gjorts i dagsläget har man inte sett eller kunnat urskilja lokala avvikelser 

eller design. En medeltida fliksko har likadan design och utseende i Sverige 

som i övriga Europa. Det enda som skiljer skorna åt är storlek och grad av 

förslitning. De olika typerna av hästskor som finns skiljer sig åt i utseende så 

risken att göra fel i typbestämmelse är liten så länge skon är i gott skick. Dock 

kan nämnas att flikskon och den för Sverige så speciella halv-och trekvarts 

skon är svåra att skilja åt om flikskon är fragmenterad. I det fallet får man noga 

studera traktarmarna då halv-och trekvarts skons inre traktarm är smidd till en 

spets (Ekman 2007:50-61, 91-93. Clark 2004:82–84).  

De flesta medeltida skotyper har s.k. hakar längst ut på traktarmen. Dessa 

formas vid fromgivning av skon då järnet är upphettat. Haken är utformade som 

en klack för att ge hästen ett bättre grepp på vägen och för att förhindra att 

hästen halkar på lerigt, fuktigt och mjukt underlag (Clark 2004:81–82). Dessa 

hakar ska inte misstas för vintersöm då hakar smids som en del av hästskon 

och användes året om. Författaren har inte funnit en svensk typologi för hakar 

utan använder sig av den engelska typologin som är utarbetat av Hickman & 

Humphrey (1988) och War Office Veterinery Department 1908 (Clark 2004:81).  

 Upset/thickened: Denna typ av hake bildas då traktarmens järn har vikts 

dubbel och sedan på nytt upphettats så en förtjockning bildas. Detta är 

den vanligaste formen av hake (Clark 2004:81). 

 Right-angel: Haken har formen som ett L med spetsen riktad ner på 

undersidan av skon för att ge mycket bra grepp (Clark 2004:81). Kan 

jämföras vid utseende som fotbollsskors dobbar.  

 Folded: Här har haken först smits till ett L för att sedan slås platt under 

skon (Clak 2004:81). 

 Double-folded: Haken har samma utformning som den upset-formade 

haken, men har gjorts genom att haken viks utan att sedan upphettas på 

nytt så att en glipa bildas mellan skon och haken (Clark 2004:81).   
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Figur 10. Medeltida hästskohakar (a) Upset/thickened, (b) Right-angel, (c) Folded samt 

(d) Double-folded (Clark 2004:81). 

 

3.1.2 Datering av hästskosöm 

Det finns ett flertal olika sätt att datera hästskosöm. Precis som beskrivits ovan 

går det att använda sig av referensmaterial från andra nordeuropeiska länder 

då hästskosömmen, precis som hästskorna, är av likartad typ och karaktär över 

dessa områden. Hästskosöm låter sig först och främst uppdelas i två 

huvudkategorier: sommar- respektive vintersöm. Sommarsömmen har två typer 

av huvuden som är platta eller halvrunda och vintersömmen har rombiska samt 

triangulära huvuden. Detta för att hjälpa hästen få bättre fäste på isigt och halt 

underlag (Borg 1998:226–227). Sommarsöm kan vara problematisk att datera 

då slitage vid lång användning kan slita söm med platta huvuden till en rundare 

form.  

Kaj Borg (1998) har i sin bok om sammanställningen av artefakterna från 

Eketorp III utarbetat en typologi för medeltida söm som författaren till denna 

uppsats till stor del kommer att använda sig av. Anders Ekman (2007) har gjort 

en sammanställning av söm från nyare tid som också kommer att användas. Då 
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materialet författaren undersöker till stor del är medeltida eller från tidig nyare 

tid är det dessa böcker som kommer att användas som referens.  

3.1.3 Kaj Borgs typologi 

Typologin, som från början är utarbetad för Eketorp III, sträcker sig mellan 

1000-1100-talen och 1400-1500-talen. Sömmen är indelad i fem typer efter 

säsong (se under 3.1.2 Datering av hästskosöm) där typ A-C är sommarsöm 

och typ E-D är vintersöm (Borg 1998:226–227).  

 Typ A: har ett rektangulärt huvud. Huvudet är förhållandevis rakt avsatt 

mot klingan i en 90 gradig vinkel. Huvudet övergår i hals för att sedan 

smalna av till klinga. Klingan har en kvadratisk form i genomskärning 

(Borg 1998:226). 

 Typ B: har ett trattformat huvud som smalnar av i hals och ner i klinga. 

Klingan bildar en rektangel i genomskärning. Viss typ B-söm kan vara 

slitna typ A-söm (Borg 1998:226). 

 Typ C: har ett halvrunt, kupolformat huvud som är rakt avsatt mot 

halsen. I genomskärning är klingans form kvadratisk (Borg 1998:226–

227). 

 Typ D: vintersöm. Sömmen användes för att förhindra hästar från att 

halka och skada sig vid isigt eller hårt fruset underlag. Sömmen har ett 

rombiskt format huvud och kallas även för rombisk söm. Klingan är 

bandformigt smidd mot klingan och tros ha suttit på tvären i hästskon för 

bästa fäste (Borg 1998:227). 

 Typ E: Typ E-söm satt med huvudet i skons längdriktning. Denna typ av 

söm har bandformig klinga och huvudet är rakt avsatt mot klingan. 

Denna söm är den enda typ som inte finns representerad i materialet 

från Västergarn (Borg 1998:227).  
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Figur 11. Skiss av en typ A söm hittad i Eketorp III (Borg 1998:226). En söm av typ A 

från materialet från Västergarn. Foto Lina Kjellén 

 

Figur 12. Skiss av söm av typ B från Eketorp III (Borg 1998:226) samt en söm av typ B 

från Västergarn. Foto Lina Kjellén 
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Figur 13. Skiss av söm av typ C från Eketorp III (Borg 1998:227) samt söm av typ C 

från Västergarn. Foto Lina Kjellén 

 

Figur 14. Skiss av typ D söm från Eketorp III (Borg 1998:227). Denna söm typ har inte 

hittas i materialet från Västergarn. 
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Figur 15. Skiss av söm av typ E från Eketorp III (Borg 1998:227) samt söm av typ E 

från Västergarn. Foto Lina Kjellén 

 

3.1.4 Datering av sporrar 

Sporrar delas in i två kategorier som sedan delas in i underkategorier. De två 

huvudkategorierna är pik-respektive trissporre. Piksporren är en sporre med 

kortare spetts som användes som ett mer praktiskt vardagsföremål, av barn 

som lär sig rida och av kvinnor då piksporren var mer praktisk för att undvika att 

kjoltygen gick sönder (Clark 2004:124–130). Trissporren är en typ av sporre 

som har en stjärnformad trissa längst ut bak på sporren. Den är ofta lång och 

vissa typer användes även vinklades uppåt från skon. Dessa sporrar användes 

främst av bepansrade krigare vars hästar bar rustning eller var bepansrade. 

Hästens-och ryttarens rustning gjorde att ryttarens ben stod ut längre från 

hästens kropp vilket gjorde att det behövdes en skarpare längre sporre för att 

komma åt hästen. Då hästarna under medeltiden oftast inte var högre än 140 

cm i mankhöjd behövdes ibland långa uppåtvinklade sporrar för att ryttaren 

skulle komma åt hästens flank (Clark 2004:126–130). Sporrar är svåra att 

datera då de ofta hittas i dåligt skick. I boken The medieval horse and its 

equipment (2004) finns ett mycket bra kapitel skrivet John Clark (Clark 

2004:124–132) som används för att datera de två sporrfragment som finns i 

materialet.  
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3.2  Isbrodd och vinterbeslag 

Sedan 700 och 800-talen finns arkeologiska belägg för att man på 

Skandinaviska halvön använde sig av hovbeslag. Det rörde sig inte om 

hovbeslag i form av hästskor utan det man använde var isbrodd. Brodden 

bestod av en platta av metall med en vass pigg på samt två långa spetsar. 

Spetsarna slogs in i tådelen på hoven, veks och nitades för att ge bra grepp. 

Brodda som dessa har hittats i svarta jorden i Birka, i olika gravhögar samt 

kristna gravar. Denna typ av isbrodd användes i Finland ända in på 1800-talet 

(Ekman 2007:51). Vikingatida broddar är vanligt förekommande däremot brodd 

från medeltiden hittas sällan. Isbrodd tros ha slutat användas under 1200-talet 

(Ekman 2007:51).  

Isbroddar är ett problematiskt fyndområde inom arkeologin då det är svårt att 

skilja mellan isbrodd för häst och isbrodd för människa. Ingemar Atterman var 

den förste som diskuterade och problematiserade isbrodden. I sin artikel Nya 

fynd från Hovgårdsberg i Vendel i Fornvännen från 1935 diskuterar han fynd av 

isbrodd från brandgravar från 600–800-talen. I materialet fann han två typer av 

brodd och insåg att det var näst intill omöjlig att urskilja om det var brodd för 

häst eller människa. Endast i de fall där brodden var intakt och i gott skick gick 

det att avgöra vilken typ av brodd det rörde sig. Atterman gjorde en mindre 

genomgång av fastställda isbroddar från häst från Birka och kom fram till att 

även här var det svårt att med säkerhet fastställa vilken typ det rörde sig om 

(Atterman 1935:141–147). Vid genomgång av materialet till denna uppsats 

uppmärksammade författaren ett litet antal isbrodd från olika utgrävningsår. 

Författaren har valt att inte ta med dessa i arbetet då författaren inte har 

tillräcklig kunskap för att avgöra om det rör sig om isbrodd för människa eller 

häst.   
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Figur 16. Hästhov med isbrodd. Skiss författaren. 

 

När hovbeslag i form av hästskor var introducerad och befäst gick inte den 

tidiga isbrodden att använda längre. För att ge fäste på is och halt underlag 

användes s.k. skärpning av hästskon. Skärpning av hästskon kom i flera former. 

Skärpning kan delas in i två grupper: skärpning med hakar och söm samt 

skärpning med brodd. Skärpning med brodd är något som återkom först i 

modern tid. Under medeltiden och nyare tid användes skärpning i form av hakar 

och söm. Skärpning av hästskon måste förkomma på minst två ställen på varje 

sko för att undvika vrickning och snedställning av hoven (Ekman 2007:34–35). 

Det är svårt att se någon skillnad på sommar- och vinter skor under medeltiden 

då de flesta skor hade hakar i någon form (för mer ingående beskrivning av 

hakar se 3.1.1 Datering av hästskor).  

Av de fem typer av söm som Borg (1998) har typologiserat är två, typ D och typ 

E, klassade som vintersöm. Formen på dessa söm är idealisk för att ge bra 

fäste på halt underlag. De hade samma funktion som brodden men var bättre 

lämpade för hästen då de gav ett jämt fördelat halkskydd för hela hoven. Typ D 

är den mest förekommande vintersömmen vid utgrävningar då de är mer 

motståndskraftiga mot slitage. Huvudet är utformad som rutersymbolen i en 

kortlek.  Typ E har ett mindre pyramidformat huvud och har mindre slitstyrka 

och hållbarhet än typ D. Det är troligt att det finns typ E bland oidentifierbara 

söm men huvudet är så slitet att det inte går att avgöra.  
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Bland fynden från utgrävningen i Västergarn 2007 har två söm av typ D 

identifierats. De är i mycket gott skick vilket denna typ ofta är. Fler söm av typ D 

finns i att studera från övriga utgrävningsår.  

 

4 Analys och tolkning 

Materialet som denna studie är baserad på är fynd funna under 2005-2012 års 

seminarieutgrävningar i Västergarn utförd av studenter och lärare från 

Högskolan på Gotland (utvalda delar av materialet presenteras i kapitel 9 

Appendix). Utgrävningarna genomfördes på ägorna Snauvalds 1:2 samt 

Kyrkogården 1:1. Fynden som behandlas i uppsatsen är utplockade ur 

fyndaskar med fynd som räknas som järn av obestämd typ och är utsorterade 

från 28 fyndlådor tillhandahållet av Högskolan på Gotland. Två typer av 

analyser har gjorts. Den första analysen är gjord på de fynd som hittats under 

grävningen 2007. Dessa fyndlådor är noga genomgångna för att sortera och 

plocka ut allt hästrelaterat material. Fynden från utgrävningen från 2007 

studerades med stor noggrannhet för att se spridning av fynd över en större yta. 

Av de fynd som behandlas från 2007 utgrävning finns tre fyndkategorier: 

hästskor, sporrar och hästskosöm. Endast två poster finns registrerade i den 

befintliga databasen (Norderäng 2007):en hästsko och ett sporrfragment (fnr:2 

samt fnr:2171). När arbetet med fynden inleddes fanns det ytterligare en 

fyndkategori: isbrodd för häst. Men då dessa är mycket svåra att utskilja från 

isbrodd för människa har författaren valt att inte ha med dessa i uppsatsen 

(Borg 1998:228, Ekman 2007:84–88, Atterman 1935:137–154). På den yta som 

undersöktes 2007 borde man ha sett en större kategori av hästrelaterade fynd. 

Dock skall det tilläggas att författaren endast sorterat ut de fynd som författaren 

med säkerhet kan relatera till häst.  

Den andra analysen behandlar material från utgrävningarna av Västergarn 

2005-2012. Här har endast hästskor sorterats ut och analyserats för att där 

igenom försöka belysa vilken typ av häst som funnits i Västergarn, vilken 
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funktion och användningsområde dessa har haft samt vad de kan avslöja om 

människans syn på hästhållning.  

Det finns idag ingen forskning gjord på hästutrustning i Västergarn. De 

referensmaterial som används för att typbestämma materialet är Kaj Borgs 

gedigna arbete med hästmundering från de arkeologiska undersökningarna av 

den öländska borgen Eketorp III (Borg 1998:212–228, Borg 2000:169). Det 

material som kom fram under utgrävningarna av Eketorp III är samtida med 

delar av det fyndmaterial som finns från Västergarn. Eketorp III 

hästmunderingsmaterial är daterat till främst 1100-1200-tal (finns spridda fynd 

från medeltidens andra hälft) med ett undantag av en hästskosöm från 1700-

talet (Borg 1998:212–228). Anders Ekmans använder sig av Borgs typologi i sin 

bok Hästskor. Något om hovbeslagets historia i Norden från 800-tal till sen 

1800-tal (2007). Då denna publikation presenterar nyare tids forskning kommer 

även att ligga till grund för typbestämmelse, då framför allt av de två 

hästskofragment som finns i materialet. Till hjälp används också The medieval 

horse and its equipment av John Clark (2004) som presenterar The museum of 

Londons samlingar av hästutrustning och deras typologier.  

 

4.1 Västergarns material från utgrävningen 2007 

Av det material som studerats har 72 poster hittats i materialet järn av 

obestämd typ. Av dessa 72 poster är det två hästskor och två sporrar medan 

övriga 68 poster består av hästskosöm. Materialet är fragmentariskt och bland 

sömmen saknas i många fall huvud. Detta gör typbestämning av dessa väldigt 

svårt och i många fall så går det inte att avgöra vilken typ det handlar om. För 

att typbestämma och datera söm har en jämförande studie, där sömmen 

jämförts mot bilder, skisser och beskrivningar i referenslitteratur, genomförts. 

För sömmen används Borg (1998) och Ekmans (2007) litteratur samt Clark 

(2004) för datering av sporrar.  
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4.1.1 Sporrarnas datering 

De två sporrfragment som hittats i Västergarn hittades i schakt 17, anläggning 

1, Snauvalds 1:2. I schaktet hittades vad arkeologerna har tolkat som del av en 

husgrund. Sporrarna är hittade i lager 1 som har tolkats som en avfallshög som 

tillkommit efter att huset inte använts mera. En av de två sporrfragment finns 

noterad i databasen, men ingen närmare beskrivning finns för att identifiera 

vilken av de två sporrfragmenten det rör sig om. Då de båda sporrarna är 

sorterade tillsammans utgår författaren ifrån att de båda är funna i lager 1 där 

den noterade sporren är hittad. Exempel på andra fynd hittade i samma lager är 

ben, flinta och brynen (Norderäng 2007:5-6). Datering av sporrarna är svårt då 

de ofta är i dåligt skick. Då trissan på trissporrarna sällan är bevarade kan det 

göra att trissporren blir klassad som en piksporre.  

Fnr.2171a är av typen piksporre med pyramidal pik(se Sporrens historia). Den 

yttersta del av sporren, piken, saknas men sporrens skänklar har den typiska 

formen, med platta skänklar som blir bredare mot sporrfästet(Clark 2004:144–

146, Borg 1998:219–221). De första sporrarna av piktyp var smala med tunna 

skänklar men blev grövre och plattare i formen under 1300-talet. I the Museum 

of Londons samlingar finns en sporre (katalogs nr. 352 ER1279A) som sporren 

från Västergarn har stora likheter med till både form och utseende (Clark 

2004:138–139). Den engelska sporren är daterad till 1400-1500-tal. Stora 

likheter finns även till sporre T 16:128 MR från Eketorp III. Någon närmare 

datering än medeltid har författaren inte funnit (Borg 1998:119, Borg 2000:52).  

Fnr.2171b en kort piksporre. Sporrens skänklar är smala och tunna och piken 

är intakt. Sporren bär stor likhet både vad gäller storlek, utseende och form till 

en sporre som hittades i fyllnadsmassor i Themsen vid London Bridge 1971. 

Den engelska sporren har pga. sin ringa storlek tolkats som en sporre använd 

av barn (Clark 2004: 126-131). Sporren från Västergarn är svår att datera då 

författaren inte har hittat liknande sporrar i svenskt material. Men då denna 

sporre är hittad i samma deponeringshög som sporre 2171a bör den höra till 

medeltidens senare hälft.  
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4.1.2 Analys av hästskosöm 

Av de 68 sömfragment som hittades under utgrävningen 2007 är endast nitton 

typ-och daterbara (28 %). Av de 68 posterna kommer 35 % från fastigheten 

Kyrkogården 1:1 och resterande 65 % är funna på fastigheten Snauvalds 1:2.  

Av Borgs (1998) 5 typer A-E finns typ A-D representerade. Alla söm vägs för att 

katalogiseras. De intakta huvudena mäts. Huvudets höjd och bredd mäts för att 

kunna jämföras mot de värden Borgs typbestämda söm har i fall typ är osäker 

(Borg 1998:226–227). För att avgöra om fragment utan huvud är söm studeras 

formen på klinga som skall vara platt eller ha en tydlig kvadratiskform. Klingan 

skall ha en tydlig avsmalning ner i spetsen samt. På söm som har väldigt slitet 

huvud kan man undersöka om sömmen har en hals vilket spikar inte har. 

 

Figur 17. Diagram över fördelningen av typbestämd och icke typbestämd söm från 

2007 
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Figur 18. Fördelningen av typbestämda söm från 2007 

4.1.2.1 Typ A 

Det finns tre (4,41 %) söm av typ A representerade i materialet (för närmare 

beskrivning av typ A se). Av dessa är alla funna på ägan Snauvalds 1:2 var av 

två i schakt 23 (fnr.1696 samt fnr.1440) och en i schakt 26:2 (fnr.1076). 

Samtliga söm har de typiska fyrkantiga, romerska t-formade huvudena som 

kännetecknar typ A (Borg 1998:226–227). I schakt 23 hittades i husgrund som 

troligen är från medeltiden. Fyndkontexten i schakt 23 är blandad då man funnit 

både en silverskatt innehållande fem medeltida mynt samt en välbevarad övre 

del till en vikingatida vågskål i brons (Norderäng 2007:10–13). Schakt 26 var 

mycket fyndfattigt och sandblandat ner till 40-50 cm djup. I schakt 26:2, där en 

söm av typ A hittades, kunde man konstatera att det tidigare skett en 

nedgrävning som senare konstaterades vara en vatten ledning som lades ner i 

början av 1960-talet. Fnr.1696 samt fnr.1440 har båda krokig klinga vilket tyder 

på att de antingen blivit utdragna ur hoven vid byte av sko, omskoning eller att 

skon tappats och sömmen fallit av. Sömmen har slitna huvuden vilket tyder på 

att de har använts av en häst som har förflyttat sig på hårt underlag 

regelbundet. Fnr.1076 har en krokig klinga. Det är svårt att avgöra slitage på 

huvudet då den är oregelbunden i formen pga. korrosion. För att datera dessa 

söm har författaren använt Borgs typologi (Borg 1998:226-227). Borg har 
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daterat typ A till 1000-1200-talen vilket stämmer väl överens med de söm som 

hittats i sömhållen på tidiga flikskor (Borg 1998: 223-228).  

4.1.2.2 Typ B 

Åtta söm av typ B finns representerade i materialet från 2007 (10,29 %). 

Sömmen är från schakt 22 (fnr.499 samt tre söm från fnr.512), schakt 23 

(fnr.1625 samt fnr.1795) och schakt 25 (fnr.1228 samt fnr.1244). Samtliga 

schakt ligger inom ägan Snauvalds 1:2. Samtliga söm har det karakteristiska 

trattformade huvudet som kännetecknar söm av typ B (Borg 1998:226–227). 

Sömmen är hittade i schakt som är klassade som husgrunder från nyare tid. I 

schakt 22 hittades stora mängder slagg och det är troligt att någon form av järn 

hantering skedde på platsen. Då fynden ej är inmätta, och fyndnumret inte blivit 

inlagd i databasen med tillhörande rutnummer, kan författaren inte fastställa om 

fnr.499 samt de tre sömmen från låda 512 hittats i slaggkoncentrationen eller 

inte (Norderäng 2007:8-9).  Sömmen med fnr.512 är slitna och börjar vissa 

tecken på vittring. Huvudena är dock i bra skick men tyvärr saknas klingan vilket 

gör det svårt att avgöra dess ursprungliga längd.  Datering på söm av typ B är 

1000-1300-tal. 

4.1.2.3 Typ C 

Det finns sex söm av typ C i materialet. Fnr.1300, 1391, 1263 samt 608 är 

hittade på ägan Snauvalds 1:2 medan fnr.41 och fnr.63 är från Kyrkogården 

1:1. Sömmen från kyrkogården fann man i schakt 20:1 samt 20:2. Schakten är i 

en serie om sju sökschakt som anlades för att undersöka stolphål från 2006 års 

utgrävning (Norderäng 2007:7). På Snauvalds äga kommer sömmen från 

schakt 21, 22 samt 25. Samtliga söm har typ C karakteristiska utseende med 

kupolformat huvud. Sömmen är i bra skick och påvisar slitage vilket tyder på 

användning. Söm, Fnr.1263, har böjd klinga, vilket tyder på att den har suttit i 

en hästsko. Sömmen fnr.1300 uppvisar en hög grad förslitning då huvudet är 

sneslitet vilket tyder på långvarig användning. Fnr.41 har väldigt slitet huvud 

och böjd klinga. Övrig söm har raka klingor. Söm av typ C är daterade till sen 

medeltid och tidig nyare tid ca 1200-1500-talen (Borg 1998:226–226, Ekman 

2007:112–115).  
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4.1.2.4 Typ D 

Det finns endast två söm av typ D i materialet. Typ D kalas även för rombisk 

söm pga. huvudets form. Fnr.75 är hittad i schakt 20:4 på ägan Kyrkogården 

1:1 medan fnr.1286 hittades på ägan Snauvalds 1:2 i schakt 25 (Norderäng 

2007:7–21) Av de söm som återfinns från Västergarn är dessa de enda som 

kan klassas som vintersöm. Fnr.75 har ett snett huvud men i övrigt är klingan 

rak. Fnr.1286 har en något böjd klinga men uppvisar i övrigt inga tecken på 

slitage. Sömmen är typexempel på söm av typ D och dateras till 1100-1400-

talen (Borg 1998:226–227, Ekman 2007:112–115).  

4.1.2.5 Ej daterbar söm 

49 av de 68 identifierade sömmen går inte att typbestämma eller datera. De 

flesta söm består enbart av klinga och hals och det är halsen som gör att de går 

att identifiera som söm då de skiljer sig från spiken vars klinga övergår direkt i 

huvud. Det finns även ett antal söm i materialet vars huvuden är så slitna att de 

av den skull inte går att identifiera (Ekman, A. 2007:112–113) Det finns söm i 

materialet som påvisar användning då de har den typiska formen som söm får 

vid tappsko (sko som hästen tappar eller sliter av) eller byte/omskoning av sko. 

 

4.2 Analys av hästskor från utgrävningarna 2005-2012 

I materialet från seminarieutgrävningarna har femton hästskor hittats. Av dessa 

är det endast fyra som inte går att typbestämma och datera. Av det 

typbestämda materialet finns en sko från senmedeltid medan de resterande nio 

troligen är från 1200-1250 eller något senare. Alla hästskor är från ägan 

Snauvalds 1:2. I den mån det är möjligt kommer författaren försöka se om det 

rör sig om höger eller vänster skor. Detta görs genom att studera slitaget på 

skornas traktarmar. Alla hästar med ett normalt rörelsemönster sliter mer på 

bärrandens på sulans yttre sida. Genom att studera traktarmarna och jämföra 

slitaget gå det att avgöra vilken sida skon suttit på.  Det kommer inte gå att 

avgöra om skorna är fram- eller bakskor då detta är något som man först kan se 

på hästskor tillverkade under slutet av 1800-talet (Ekman 2007:118–120, 154-

157). Alla hästskor vägs och de hästskofragment som består av en hel traktarm 
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mäts. Längden på traktarmen, som mäts från tå till trakt, kan hjälpa till att 

avgöra vilken storlek hästen som burit skon har haft. Detta är ingen 

hundraprocentig metod utan ger en uppskattning om möjlig storlek. Utöver 

traktarmarnas längd så mäts bredden på de hela skorna. Bredden mätts mellan 

traktarmarna där skon är som bredast. Detta gör att det med ännu större 

säkerhet går att avgöra den möjliga storleken på hästen som en gång burit skon 

(Ekman 2007:33). Genom att jämföra måtten på skorna mot dagens 

standardiserade hästskostorlekar kommer författaren kunna avgöra vilken 

storlek hästen i Västergarn hade (Ekman, 2007:120). Skorna jämförs också 

med de skor som Borg (1998) beskriver och som han i sin tur jämfört med fynd 

från bl.a. Lund. Detta gör att författarens tolkning av skorna har större 

trovärdighet.  

 

Figur 19. Diagram över fördelning av hästskotyper från utgrävningarna 2005-

2012. 

 

4.2.1 Flikskor 

Det finns tre flikskor i materialet. Fnr.2 är från utgrävningen 2007 och är i gott 

skick. Flikskon är en högersko och 2/3 av vänster traktarm saknas. Höger 

traktarm har tre sömhål och det förefaller troligt att vänster traktarm hade 

samma antal. Skon saknar hakar pga. slitage. Fnr.2707 (2008) är av den äldsta 
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typen flikskor. Skon är en högersko och saknar nedre del av höger traktarm och 

hake. Då hästen sliter mer på yttersidan av hoven och skon visar en större grad 

av förslitning på dess högra sida gör författaren den bedömningen att det rör sig 

som en högersko (Ekman 2007:52). Vänster hake är intakt och av right-angle-

typ (Clark 2004:81). Skon har tre sömhål på vänster traktarm, två sömhål på 

höger traktarm samt ett sömhål i tån vilket är ovanligt hos flikskor.  Fnr.354 

(2005)  är en del av en fliksko. Det är en traktarm utan hake och det går inte att 

avgöra om skon är en höger eller vänstersko. Det finns två sömhål bevarade. 

Samtliga flikskor är daterade till 1000-1200-tal (Ekman 2007:135–137).  

 

4.2.2 Toffelskor 

Sammanlagt har åtta toffelskor hittats i Västergarn. Det är tre hela skor och fem 

fragment representerade. Fnr.1348 är en hel sko, från utgrävningen 2008, med 

två bevarade söm. Skon är överlagrad med utfällningar så det går inte att 

avgöra om det är en höger eller vänstersko. Skon har inga synliga hakar. 

Fnr.341 är från 2012 och har två bevarade söm kvar i sömhålen. Denna sko är 

också grovt pålagrad och det går inte att avgöra om det är en höger eller 

vänster sko. Båda hakarna är bevarade och av upset-typ. Fnr.308 är speciell då 

den är den enda toffelsko i materialet som har sömränna. Det är en högersko 

som saknar höger traktarm och det finns tre bevarade söm kvar i skon; två på 

vänster och en på höger sida. Skon visar en hög förslitningsgrad i tån. Vänster 

hake är bevarad och är av upset-typ. Sömränna är en uppfinning som betyder 

att man falsar ur den delen av traktarmen där sömraden sitter. Detta gör att 

sömmen inte slits lika kraftigt. Sömrännan är speciell för att det gör att skon går 

att datera till slutet på skotypens användningsperiod då sömrännan 

introduceras för första gången. Skon bör dateras till 1300-1400-talen (Ekman 

2007:144–146). Av de fem fragment som hittats är tre högertraktarmar 

(fnr.1347, 642 och 773) och en vänster traktarm (fnr.1348). Fyndnr.2404 är en 

mycket liten sko utan synliga sömhål och hakar och tyvärr går det inte att 

avgöra om det är en del av en höger eller vänstersko. Det gemensamma för 

dessa fragment är att de har alla gått av i tån, troligen pga. slitage. Toffelskon 
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användes i Sverige under 1100-1400-talen vilket författaren ser som trolig 

datering även för Västergarns toffelskor (Ekman 2007:144–146). 

 

4.2.3 Hästskor av obestämbar typ 

I materialet finns det fyra skor som inte med säkerhet går att typbestämma. 

Fnr.626 från 2006 är värd att uppmärksamma då den är av intresse på många 

sätt. Skon har flera likheter med den s.k. bleckskon. Skon har tre intakta sömhål 

och ett som går att skönja i skons kant. Skon har en hög och tydlig hake vilket 

tyder på att det är en blecksko (Ekman 2007:134–135). På grund av de 

utstansade sömhålen kan skon även vara ett ämne till en fliksko som vid 

utstansning av sömhålen gått av och slängts. Fnr.1194 är från utgrävningen 

2009 och har ett modernt utseende vilket får författaren att tro att skon är en 

smal allmogesko från 1800-talet. Dock har författaren inte med säkerhet kunnat 

fastställa detta (Ekman 2007:172). Fnr.800 är ett litet väl pålagrat fragment. Det 

som får författaren att tolka detta till en hästsko är ett skönjbart utstansat 

sömhål. Fnr.2268 från 2008 består av nedre delen av en traktarm. Det finns 

ingen hake och går inte att datera dock bör den vara från 1700-talet eller något 

yngre. 

 

4.2.4 Hästskornas spridning och placering i undersökningsområdet 

En hästsko är hittad i materialet från 2005 fnr.354. Detta flikskofragment 

hittades i schakt 2 (norr om den romanska kyrkoruinen) som beskrivs som ett 

mycket fyndfattigt schakt och endast två fynd mättes in. En mindre ansamling 

sten hittades i detta schakt vilket har tolkats som någon typ av anläggning 

(Norderäng 2005:9).  
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Figur 20. Schaktplan från 2005 med schakt 2 markerat med röd ring. En hästsko 

hittades här fnr.354 (Norderäng 2005:3). 

Från 2006 års grävning finns enbart en hästsko fnr.626. Skon hittades i schakt 

11 som lades nordväst om kyrkoruinen. Ett flertal stenkoncentrationer 

konstaterades i schaktet, även tänder från människa påträffades men ingen 

gravläggning kunde konstateras (Norderäng 2006:16–17).   Hästskon hittades i 

anslutning till husgrunden i schakt 17 som grävdes ut 2007. 
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Figur 21. Schaktplan över utgrävningen 2006. En hästsko fnr.626 hittades i schakt 11 

(Norderäng 2006:2). 

Två hästskor kommer från 2007 års grävning. Fnr.2 hittades i schakt 17 och 

fnr.800 hittades i schakt 23. Schakt 17 ligger nordväst om-och schakt 23 ligger 

väster om kyrkoruinen. Båda schakten beskrivs närmare ovan men av intresse 

kan nämnas att fnr.2 är funnen i samma kontext som de båda sporrarna 

(Norderäng 2007:5-7, 11-14).  

 

 

 



51 
 

 

 

Figur 22. Schaktplan från 2007 där två skor hittades. Fnr.2 hittades i schakt 17 och 

fnr.800 hittades i schakt 23 (Norderäng 2007:3). 

Den utgrävningen med talrikast hästskofynd är utgrävningen från 2008 med fem 

funna hästskor. Dock återfinns bara fyra fyndnummer då fnr.2707 inte går att 

hitta i databasen från Västergarns utgrävningar. Det är beklagligt då det rör sig 

om flikskon med udda sömhål var av ett i tån (se 4.2.3 Hästskor av obestämbar 

typ). Fynden hittades i schakt 28, 29 och 33. Dessa tre schakt ligger i anslutning 

till varandra och väster om kyrkoruinen. I schakt 28 hittades en stenpackning, 

tydliga stenrader och rester av träplankor. Innanför ytterväggarna hittades en 

stenpackning med stora stenar som tros ha utgjort golvnivån. Mellan dessa 

hittades stora mängder järn och slagg (>200 kg) som har använts som 

fyllmaterial. Fnr.1347 (toffelskofragment) och fnr.1348 (hel toffelsko) kommer 

från fyllmaterialet. Byggnaden bör ha brukats under Nyare tid (Norderäng 

2008:5-7). Schakt 33 (fnr.642 ett toffelskofragment) lades fyra meter från schakt 
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28 ihop om att kunna datera och funktionsbestämma den stenpackning som 

återfanns i schakt 22 från 2007 års utgrävning. Arkeologerna hittade ingen 

tydlig fortsättning på stenpackningen. I schaktets norra kant observerade man 

en recent störning då en katt grävts ner (Norderäng 2008:10–13).  Schaktet var 

mycket fyndfattigt och någon funktionsbestämming och datering gick inte att 

göra. I schakt 29 hittades tre härdar som låg på ett hårt packat lergolv. Delar av 

ler golvet tros ha varit täckt av träplankor och spår av ett 40-tal sådana 

återfanns. C14 dateringen gav ett resultat som placerade byggnaden runt 987-

1048. Hästskon som hittades i schaktet, fnr.2268, har inte gått att datera 

(Norderäng 2008:10–13).  

 

Figur 23. Schaktplan från 2008. 5 skor hittades i schakt 28,29 och 33 (Norderäng 

2008:4). 

I materialet från 2009 finns två hästskor. Dock återfinns bara fnr.773 

(toffelskofragment) i databasen. Fnr.1194 saknas i databasen vilket är 

beklagligt då denna sko inte har gått att datera.  Schakt 35, där fnr.773 
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påträffades, lades över en förhöjning i marken där man trodde sig kunna 

påträffa rester av sylkanter från en husgrund. Dock påträffades bara utrasade 

stenar från en möjlig sådan. I schaktet påträffades också en lerbotten. Man 

hittade bearbetat ben som C14 daterades till 1300-1410-talen. Dateringen av 

det bearbetade benen stämmer väl överens med fnr.773 datering (Norderäng 

2009:5-8).  

 

Figur 24. Schaktplan från 2009 där fnr.1194 hittades i schakt 35 (Norderäng 2009:3). 

Under 2012 utgrävning hittades 3 hästskor. Fnr.308 hittades i schakt 57, fnr.341 

hittades i schakt 58 samt fnr.2404 hittades i schakt 59. I schakt 57 hittades tre 

mörkfärgningar varav den ena i ruta 10 där fnr.308 hittades. Dessa mättes in 

med vid en närmare undersökning av anläggningen i ruta 10 utgick den då 

mörkfärgningen avtog efter endast ett par cm (Kilger 2013:22). Schakt 57 var 

mycket fyndfattigt och. I Anslutning till schakt 57 norra del anlades schakt 58. I 

schaktet hittades fem anläggningar däribland en lerpackning samt en oval 

stensättning. En stor mängd massmaterial hittades i schaktet. Bland de fynd 
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som mättes in finns bl.a. glas- och lerpärlor, keramik, nätsänken samt en 

spinnrockspigg. Anläggningarnas funktion är osäker och ingen närmare 

datering har därför kunnat göras (Kilger 2013:25). Schakt 59 lades norr om 

schakt 57 och schakt 58. Vid undersökningen framkom en större 

stenkonstruktion.  I lagret med matjord, runt denna, tycks det vara omrört då 

fynd av modern karaktär så som knappar och plast framkom. I schaktet 

påträffades en härs och när man utvidgade schaktet påträffades en medeltida 

husgrund. Bland de inmätta fynden hittades ett flertal pärlor i glas, bärnsten 

samt bärnsten och man hittade även en tärning och östersjökeramik  

 

Figur 25. Schaktplan från 2012 års utgrävning. Hästskorna hittades i schakt 57, schakt 

58 samt i schakt 59 som är markerade med en röd ring (Kilger 2013:13). 

 

Under analysen av fynden har mycket intressant information framkommit. Ett 

par av skorna är av stort intresse då de är ovanliga. Dessa kommer att 

diskuteras och studeras närmare i följande kapitel.  
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5 Diskussion  

Analysen av hästmunderingen hittad i Västergarn visar tydligt på att hästen har 

haft en aktiv roll under Västergarns medeltid. Det är intressant att huvuddelen 

av materialet är från Snauvalds 1:2 men de har troligen att göra med att 

Västergarns västra byggnadscentra har legat på denna äga (Carlsson 2011:93–

102).   

 

5.1 Hästen i Västergarn 

Genom analysen av hästskosöm och framförallt hästskorna från Västergarn har 

en tydlig bild av den medeltida hästen framkommit. Bilden av hästen i 

Västergarn bekräftar den bild som litteraturen presenterar om medeltidens 

hästar. Under medeltiden fanns tre huvudtyper av hästar: 

arbets/jordbrukshästen, klipparen och ryttarhästen. Arbetshästen är dåligt 

dokumenterad men började först under 1100-talet användas i större 

utsträckning för bruk av jorden och som timmerhäst i skogen (Clark 2004:4–11). 

Innan dess använde man sig främst av oxar eller stutar inom jordbruket. 

Klipparen var en typ av häst som troligen använts redan under vikingatiden. Det 

är troligt att vikingen inte stred till häst utan red till platsen och sedan stred till 

fots. Ekman anser att strida tungt beväpnad till häst bör ha varit svårt då de 

första belägg för stigbyglar först kommer mot slutet av 700–800-talen. 

Meningarna går isär kring denna fråga då stigbyglar från ca 600-tal finns från 

mellanöstern och från Frankerriket.  Adam av Bremen som missionerade i 

Sverige i slutet på 1000-talet beskrev att ”svearna äro de yppersta krigare både 

till häst och ombord på sina fartyg” (Ekman 2007:12). Adam av Bremen går inte 

in närmare på vad det var för typ av häst men konstaterar att svearna visar 

bristande intresse för ”kungliga hästar”. Ekman tolkar det som mycket troligt att 

de hästar som beskrevs var av en mer robust inhemsk ras som bör ha 

motsvarat Ölandshästen eller Gotlandsrusset (Ekman, A. 2007:12–13). 

Klipparen brukades troligen vid längre förflyttning och som packhäst och var en 

kraftigare typ, troligen liknande dagens nordsvensk-eller dölehäst. Ryttarhästen 

var av ädlare typ än klipparen vilket de gotländska bildstenarna visar (Ekman 
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2007:12–15). Troligen började man under Vendeltid korsa klipparen med en 

ädlare typ av häst införd till Sverige från kontinenten och i och med kyrkans 

intåg och kortsågen kom ryttarhästen in för att stanna (Ekman 2007: 14-15). 

Den medeltida hästen var mycket mindre än dagens hästar och hade en 

mankhöjd jämförd med dagens ponny, 148 cm. Utgrävningar genomförda av 

The Museum of London Archaeology visar att den genomsnittliga 

medeltidshästen hade en mankhöjd på 137 cm (Clark 2004:169–172).   

 

5.2 Västergarnhästens storlek och användningsområde 

Genom att jämföra måtten på hästskorna i Västergarn med på dagens hästskor 

så går det att ge en ungefärlig mankhöjd på medeltidens häst. Måtten på de 

skor författaren har analyserat motsvarar dagens storlek 00 och 3x0. Dessa 

storlekar används i regel på ponnyer med en mankhöjd 120-135 cm vilket 

motsvarar dagens Gotlandsruss (under medeltiden var Gotlandsrusset mindre 

än idag). Detta visar att Västergarns hästar var något lägre än medeltidens 

medelmankhöjd. Även sömmens storlek stödjer detta då flertalet av sömmen 

har en kortare och tunnare klinga vilket används för att sko hästar med små 

hovar.  

Hästskorna från Västergarn visar att det fanns hästar av klippartyp och 

ryttarhästtyp. Det var bara hästar som förflyttade sig längre sträckor som man 

skodde. Det är först under slutet av medeltiden som arbetshästen skoddes och 

då användes skor av mycket enklare typ än de som denna uppsats behandlar 

(Clark 2004:75–81, Ekman 2007: 10-11). Fynden av hästskor från Eketorp III 

jämfördes, under arbetet med boken Artefakterna av Kaj Borg (1998), med 

hästskor från Lund och från andra lokaler på Öland för att se vilken typ av häst 

som användes. Det visade sig att skofynden från Eketorp III var mycket större 

än de skor som hittats på andra lokaler på Öland och som troligen tillhörde den 

inhemska rasen Ölandshäst. Borg tror sig därför kunna påvisa att man använde 

en mindre klippartyp i Eketorp (Borg 1998:224–225). I Västergarn finns det skor 

av samma storlek som de i Eketorp vilket återigen tyder på en användning av 

klippare och ryttarhästar. Det finns också ett stort antal mindre skor vilket gör 

det troligt att man även använde sig utav Gotlandsruss (som är större i 
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mankhöjd än den utdöda Ölandshästen). Fynden av sporrar tyder också på att 

hästarna i Västergarn, till stor del, användes som ridhästar. Sporre fnr.2171a är 

av en typ som användes av krigare vilket visar på att det har funnits ryttarhästar 

i Västergarn. De längre piksporrarna har använts av krigare vilket både fynd 

från London och från Eketorp på Öland visar på (Clark 2004:124–130, Borg 

1998:119–122).  

Även om det inte framkommit några fynd som tyder på arbetshästar i området 

är det tämligen osannolikt att dessa inte fanns representerade på platsen. 

Arbetshästen bör ha använts inom jordbruket men kan även ha använts för att 

transportera last från Västergarns hamn.  

 

5.3 Hästskor, söm och hovslageri i Västergarn 

Vid detaljstudier av skorna och sömmen visar det sig att man i Västergarn inte 

varit noga med att sko om sina hästar eller också har hästarna ofta gått långa 

sträckor på hårt underlag. Samtliga skor med bevarad tådel uppvisar stort 

slitage. Samtliga toffelskofragment är brutna i tån på grund av att tån är så hårt 

sliten att järnet i skon spruckit och gått av. Medeltida hovslagarskrifter från 

London ger råd till hovslagare att klipparen bör skos var tredje månad. Ofta 

skoddes hästen om med samma skor men med ny söm då dessa slits fortare 

än skorna. Stridshästar skoddes var 4-8 vecka för att vara i beredskap i fall 

kungen kallade in sin här (Clark 2004:81–84). Även om det var vanligast att 

hästen skoddes om med ny söm förekom det också att hästar skoddes om med 

gammal söm. Skorna i Västergarn har använts under långtid och har säkerligen 

skotts om ett flertal gånger. Det är osannolikt att hästarna farit illa av detta. 

Ekman framhåller detta kan vara tecken på brist på material eller en ekonomisk 

fråga. Detta är nog inte fallet i Västergarn där man funnit otaliga fynd av järn 

som använt vid husbyggen m.m.   

Många av de söm som finns i materialet har väldigt slitna huvuden. Författaren 

finner det troligt att det finns fler söm av Borgs typ A-D i materialet men att de 

speglar slitaget som finns på hästskorna. Typ B är den söm som slits fortast på 
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grund av formen och storleken på huvudet och då den sömmen är talrikast i 

materialet bör det finnas fler av den typen.  

Det är vanligt att hitta fler hästskosöm än hästskor. Dagens hästskor har som 

standard fyra sömhål på varje traktarm men vid skoning brukar tre sömhål på 

varje sida användas då sex söm är tillräckligt för att fästa skon vid hoven. Under 

medeltiden använde man alla sömhål vid skoning eftersom man ansåg att fler 

söm höll skon på plats längre (Clark 2004:81–84). I England finns det 

beställningslistor bevarade som visar på att hästskosöm ofta köptes in i större 

kvantiteter än skor.  

”At Cuxham, horseshoe nails were always bought in larger quantities than the 

number of horseshoes would seem to warrant: 13 shoes and 100 nails (…) in 

1352, 60 shoes and 700 nails in 1353-4 and 36 shoes and 400 nails in 1354-5.” 

(Clark 2004:83) 

Kung Henry III av England lade han en stor order på hästskor och hästskosöm 

till ”the good people of Gloucester” i april 1242. Orden var på 10 000 hästskor 

och 100 000 hästskosöm. Arkeologen John Clark från The Museum of London 

Archaeology har studerat orderlistor och kommit framtill att man under 

medeltiden använde omkring tolv söm till varje sko. Om en söm slås in fel i 

hoven och måste dras ut går den ofta inte att använda igen. Genom att 

tillhandahålla tolv söm per sko har hovslagaren garderat sig mot felinslagna 

söm (Clark 2004:83–84). Beställningar av detta slag tordes vara långt ifrån de 

kvantiteter av skor och söm som tillverkades och användes i Västergarn men 

beräkningen av antal söm per sko har med sannolikhet varit den samma.  

Skorna som hittats i Västergarn har sex sömhål, tre per traktarm. Fnr.2707 

(fliksko) är något annorlunda då vänster traktarm har två sömhål, höge har tre 

och ett sömhål i tån. Författaren har inte hittat andra exemplar som liknar denna 

sko eller förklaring till dess utseende. Hästskor med sömhål i tån förekommer 

men brukar ha ett jämt antal av tre till fyra sömhål per traktarm. Detta gör att 

författaren funderar kring om detta är en sko som är gjord av en lärling eller en 

sko som av någon anledning blivit felkonstruerad. I modern tid smider man 

ibland skor med sömhål i tån om hästen har problem med t. ex hålväggar (en 

svampinfektion som gör att hornet i hoven blir så mjukt att delar av hoven faller 
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av). För att kunna fästa skon måste man flytta runt hålen (Ekman 2007:50–53). 

Det kan vara en förklaring kring flikskon från Västergarns annorlunda utseende. 

Flikskon uppvisar slitage på både skon och kring sömhålen så skon har, trots 

det annorlunda utseendet, använts. Den är dock inte lika sliten som de övriga 

skorna i materialet vilket kan förklaras om skon har använts som tillfälligt 

sjukbeslag. Även fnr.626 avviker från de övriga hästskorna. Det står klart att det 

är en hästsko men vilken typ av sko det är har varit svårt att avgöra. Skon har 

de karakteristiska utseende som en fliksko ska ha med de utstansade sömhålen 

men ser i mångt och mycket ofärdig ut. Dess utseende påminner om flikskons 

föregångare bleckskon men det kan även vara en halv eller trekvartsko. Om 

skon är en halv-eller trekvartssko skulle även denna sko ha kunnat ha använts 

som sjukbeslag (Ekman 2007:134–137). Halvskon och trekvartsskon är 

omdebatterad då arkeologer är oense om skorna har använts som sjukbeslag 

eller om skon är ett resultat av att järnet var dyrt och svårt att få tag i. Med de 

kunskaper som författaren besitter kommer skon att inte att kunna identifieras. 

 

5.4 Människan och hästen i medeltidens Västergarn 

Hästen hade stor betydelse för medeltidens människor. Hästen fungerade som 

transportmedel, för att bruka jord och skog, som statussymbol och hade stor 

betydelse i krig och vid försvar och bevakning. Det är mycket intressant att läsa 

hur dyr en välutbildad stridshäst var under medeltiden. I England finns det ett 

brev bevarat från hertigen av Cumbria till kung Henry III som skriver om sin 

nyinköpta stridshäst. Hästen kostade mer än en medelstor engelsk bys BNP. 

Det finns historiska texter som visar att riddare sålde hela byar för att ha råd att 

köpa in bra hästar (Clark 2004:4–19).  

Klipparna och ryttarhästarna som fanns i Västergarn under medeltiden var 

dyrbara och människorna har troligen lagt ner mycket arbete på skötsel och 

utbildning. Vid den här tiden var det bara stormän och kungar som hade 

regelrätt utbildning av stridshästar så ryttarhästarna bör ha kommit utifrån. 

Klipparen var en vanlig häst och efterhand som deras betydelse som strids-och 

försvarshäst minskade hade även mindre välbeställt folk råd att köpa klippare 

och använda som rid-och vagnshästar (Ekman 2007:13). 
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 Att ha en ridhäst har ansetts som en statussymbol ända in på mitten av 1900-

talet. Det krävdes pengar under medeltiden då utrustning var dyr att köpa och 

tog tid att tillverka. Bönder som ibland red sina hästar till handelsplatser eller 

kyrkan red utan sadel och använde sig av flätade läder eller bastrep för att göra 

provisoriska huvudlag och träns (Clark 2004:43–53). Högreståndspersoner 

använde utrustning som specialbeställdes till varje häst av hantverkare. Precis 

som att människor ser olika ut i kroppen, och att alla inte kan använda samma 

storlek på kläder, har hästar olika kroppstyper. En häst med kort rygg kan inte 

ha samma sadel som en häst med längre rygg och en häst med stor mun kan 

inte ha samma betsel som en häst med liten mun o. s. v Hästar som gick med 

felinpassad utrustning blev ofta skadade och halta. Detta går att se på hästskor. 

Om en sko är mer sliten på insidan än utsidan bär hästen upp sin ryttare eller 

packning på ett felaktigt sätt vilket kan tyda på att hästen kompenserar andra 

muskler för att avlasta felbelastade kroppsdelar (Clark 2004:169–174).  

Under medeltiden var det främst män som red medan kvinnor och barn satt i 

vagn vid förflyttning. Kvinnor i högreståndsklassen hade dock möjlighet att lära 

sig rida i vissa fall. Kvinnor fick dock inte rida på hästar av manligt kön (valacker 

och hingstar) eftersom dessa var för ystra och det sågs inte med blida ögon av 

kyrkan att kvinnor lärde sig att kontrollera det manliga könet (Branderup 2001:4-

7). Då ston inte användes som riddjur p. g. a deras svåra temperament och 

istadighet var de bättre lämpade för kvinnors nöjesridning. I medeltida konst 

från både Europa och norra Skandinavien avbildas kvinnor ofta ridandes på s.k. 

Gradarii eller Amblers. I dag kallas dessa hästar för gångartshästar (Clark 

2004:6-7). Gångartshästar rörde sig i fler gångarter än skritt, trav och galopp. 

Ofta förekom tölt och pass som är behagligare gångarter att rida i under långa 

sträckor. Det är inte troligt att dessa hästar fanns i Västergarn. Om de fanns i 

Västergarn tillhörde de män med mycket god ekonomi och stort inflytande i 

samhället. Då man idag inte har belägg för stormansbyggnader (även om 

sägner säger motsatsen) i Västergarn går det inte att belägga att man haft 

andra hästar än just klippare, ryttarhästar, gotlandsruss och möjligen 

arbetshästar i området.  

Fynden som författaren har studerat visar på att man i Västergarn har använt 

hästar som har varit rustade för strid. Som nämnts tidigare användes hästskor 
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enbart på hästar som förflyttades och rörde sig under längre tid och sporrar 

användes av krigare för att lättare driva på och koriggera sina hästar. Fynden 

från Västergarn är väldigt lika fynd från Eketorp III och innehåller samma 

fyndkategorier. Eketorp III huserade en ryttargarnison under medeltidens första 

hälft (Borg 1998:212–228, Borg (red.) 1998:52–61). Även fynd från Borgholm 

på Öland har vissa likheter med Västergarn. Kring Borgholms borg tror man att 

det under 1100-talet byggdes en kastal och en vall för att kunna husera ryttare 

(http://wadbring.com/historia/sidor/oland.htm). Då det finns både vall, kastal och 

fynd (vapen och framförallt fotanglar) som pekar på ett rytteri i Västergarn är det 

inte omöjligt att Västergarn har legat under beskydd av en ryttargarnison. Det 

krävs dock fler uppgifter och undersökningar innan detta går att belägga men 

tanken på ett rytteri är mycket intressant. Det är troligt att Västergarn var utsatt 

för någon form av stress då det går från ett blomstrande samhälle med 

kyrkobyggen, handel och på god väg att bli ett urbant samhälle till att klinga av 

och mot slutet av medeltiden bli en rural jordbruksbyggd (Cassel 1999:79–85). 

Detta är intressant när man studerar Västergarns vall som är öppen mot havet. 

Vallen ser ut att skydda från något eller någon som kommer från land snarare 

än från vattnet. Fanns det en konkurrens med andra hamnar, handelsplaster i 

inlandet eller kanske ett hot från självaste Visby?   

 

6 Resultat 

Analysen och tolkningen av de nitton typbestämda hästskosömmen har 

resulterat i att författaren har daterat söm av typ A till 1000-1200-talen, söm av 

typ B till 1000-1300-talen, typ C till 1200-1500-talen samt typ D till 1100-1400-

talen. 49 av sömmen går inte att datera då dessa inte har intakta huvuden eller 

har utsatts för slitage vilket gör datering och typbestämning mycket svårt.  

Hästskorna har delats in efter skotyp. Flikskorna är daterade till 1000-1200-

talen samt toffelskorna till 1100-1400-talen. Fyra skofragment har inte kunnat 

identifieras och dateras. 
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Sporrarnas datering är svår då de är av en relativt vanlig modell som har 

använts från järnåldern och in i nyare tid. Men då de kommer ur en kontext som 

är överhängande medeltida och utifrån jämförelse med referensmaterial har 

författaren daterat dessa till 1300-1500-talen. En närmare datering kan inte 

författaren göra med de kunskaper hon idag besitter.  

 

Vilken betydelse hade hästen i Västergarn som rid- och bruksdjur? 

Genom analys av fynden har författaren sett tydliga spår av slitage på både 

hästskor och söm. Detta visar att de hästar som fanns i Västergarn användes 

som ridhästar i första hand. Om författarens hypotes om ett medeltida rytteri 

stämmer hade hästen en stor och avgörande betydelse både som krigshäst och 

som statussymbol och var tillstor hjälp i orostider. Materialet har inte visat spår 

efter de brukshästar som bör ha funnits i Västergarn. Detta är dock inte 

avvikande mot liknande utgrävningar då man i dag med stor säkerhet vet att 

brukshästen inte skoddes för än slutet av medeltiden. 

 

Vilka typer av hästar fanns i Västergarn? 

Eftersom samtliga fyndkategorier visar att hästen användes som riddjur bör 

Västergarns hästar bestått av klippare, ryttarhästar samt inhemska raser som 

gotlandsruss. Det var bara hästar som förflyttade sig långa sträckor med 

packning eller ryttare på ryggen som skoddes. Skorna från Västergarn är av de 

typer som bl. a har hittats i massgravar från korsbetningsfynden. Sporrar 

användes bara av ryttare från de högre stånden vid nöjesridning, jakt och för att 

få krigshästarna att snabbt förflytta sig framåt.  

 

Vad kan fynden säga om människorna i Västergarns syn på hästar och 

hästhållning? 

Genom att studera slitage på hästskorna och hästskosömmen har författaren 

sett att man skodde hästarna mer sällan i Västergarn. Vad detta beror på är 
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svårt att säga. Dock betyder inte detta att man i Västergarn hade sämre syn på 

hästen eller inte värdesatte hästen lika högt som på andra platser. Då många 

av skorna uppvisar kraftigt slitage i tån och då de flesta av fragmenten gått av 

just i tån visar detta att man skodde hästen sällan. Varför man skodde hästarna 

efter 10-12 veckor i stället för var 6-8 vecka som var brukligt kan bero på att det 

var brist på råmaterial eller att råmaterialet var så dyrt att man lät hästen slita ut 

skon helt innan man skodde om. Hästens ägare bör dock fått hästen omskodd 

med nya söm efter 6-8 veckor då söm slits kraftigt och fortare än skorna.  

Det har varit mycket svårt att studera den rurala hästhållningen i Västergarn. I 

de fyndkategorier som har analyserats finns det inga spår av den rurala hästen. 

De hästar som fanns i Västergarn var urbana med vilket menas att de levde 

nära människan för att snabb finnas till hands.  

 

7 Sammanfattning 

Västergarn har intresserat arkeologer i mer än hundra år. Platsen har varit av 

stor betydelse under lång tid vilket Västergarns båda kyrkor, vall och kastal 

tydligt visar på. Under många år trodde arkeologer att platsen inte användes 

under tidig medeltid men idag finns det flera indikationer som visar på 

motsatsen i form av husgrunder och fynd från framför allt från Högskolan på 

Gotlands seminariegrävningar. Syftet med denna uppsats har varit att belysa 

hästen roll i Västergarn ur ett urbant och ruralt perspektiv. Detta har gjort med 

hjälp av en empirisk studie av hästmunderingsfynd från Högskolan på Gotlands 

seminarieutgrävningar mellan 2005-2012. Under fyndstudien hittades tre 

kategorier fynd: hästskor, hästskosöm och sporrar. Från början undersöktes 

även isbrodd men då det är mycket svårt att säga om dessa är till häst eller 

människa togs dessa inte med i analysen. Dock behandlas de i ett eget avsnitt 

då de kan tyda på att platsen Västergarn användes permanent. Femton 

hästskor hittades varav elva har typbestämts och daterats till 1000-1400-talen. 

Hästskosömmen var problematiska då endast nitton av 68 söm gick att 

typbestämma och dateras enligt Borgs (1998) typologi. Samtliga söm daterades 

till medeltid. De två sporrar som hittades daterades till1200-1400-tal. Samtliga 
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fynd har avslöjat mycket om både Västergarns hästar och människorna som 

ägde och tog hand om dessa och det finns mycket kvar att studera i materialet 

för kommande studenter med hästintresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

8 Litteraturlista  

Atterman, I (1935). Nya Fynd från Hovgårdsberg i Vendel, Fornvännen, Volym 

30, 137-157  

Branderup, B (2000). Akademisk ridkonst: [en ridlära för anspråksfulla 

fritidsryttare], 2:a uppl., Kapson hästböcker, Åkersberga, sid:5-14 

Branderup, B (2001). Ridning på kandar: en praktisk handledning för ryttare, 

Kapson hästböcker, Åkersberga, sid:4-29 

Borg, K (2000). Eketorp III: ett medeltidsarkeologiskt projekt, University of Lund, 

Institute of Archaeology, Lic.-avh. Lund : Univ.sid:52, 169 

Borg, K (red.) (1998). Eketorp: fortification and settlement on Öland/Sweden. 

Artefakterna, Royal Acad. of Letters, History and Antiquities [Vitterhets-, 

historie- och antikvitetsakad.], Stockholm, sid:212-228 

Carlsson, D (2011). Vikingatidens Västergarn: en komplicerad historia, Books 

on Demand GmbH, Stockholm, sid:82-102  

Cassel, K (1999). Västergarns Antikvariska Historia. I: Cassel, K (red.), 

Västergarnsstudier, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. sid:25-31 

Cassel, K (1999). Västergarns Förhistoria. I: Cassel, K (red.), 

Västergarnsstudier, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. sid:49-51 

Clark, J (red.) (2004). Medieval finds from excavations in London. 5, The 

medieval horse and its equipment, c.1150 - c.1450, New ed., Boydell Press, 

Woodbridge, Suffolk, UK, sid:4-172 

Ekman, A (2007). Hästskor: något om hovbeslagets historia i Norden från 800-

tal till sent 1800-tal, Hällsta jordbruksmuseum, Enköping, sid:10-139 

Furugren, B (1990). Från vildhäst till sporthäst: om hästens historia från istid till 

nutid, Bo Furugren, Uppsala, sid:8-46 

Gladitz, C (1997). Horse breeding in the medieval world, Four Courts Press, 

Dublin, sid:15-38 



66 
 

Kilger, C (2013). Medeltida Hus i Västergarn, Rapport från Arkeologisk 

Undersökning 2012, Snauvalds 1:2, Västergarns socken, Gotland, Avdelningen 

för Arkeologi och Osteologi, Högskolan på Gotland, sid:13-15 (opublicerad) 

de Lacy Lacy, C (1911). The History of the Spur, The Connoisseur, sid: 6-20 

Larsdotter, A (2008). Hästens tid: rid- och krigskonst under stormaktstiden, 

Historiska media, Lund, 35-41 

Norderäng, J (2005). Rapport från Arkeologisk Undersökning i Västergarns 

Socken 2005 Snauvalds 1:2 och Kyrkogården 1:1, RAÄ 24, Avdelningen för 

Arkeologi och Osteologi, Högskolan på Gotland, Visby, sid:9 

Norderäng, J (2006). Rapport från Arkeologisk Undersökning i Västergarns 

socken 2006 Snauvalds 1:2 och Kyrkogården 1:1, RAÄ 24, Avdelningen för 

Arkeologi och Osteologi, Högskolan på Gotland, Visby, sid:16-17 

Norderäng, J (2007). Rapport från Arkeologisk Undersökning i Västergarns 

Socken 2007 Snauvalds 1:2 och Kyrkogården 1:1, RAÄ 24, Avdelningen för 

Arkeologi och Osteologi, Högskolan på Gotland, Visby, sid:5-21 

Norderäng, J (2008). Rapport från Arkeologisk Undersökning i Västergarns 

Socken 2008 Snauvalds 1:2, RAÄ 24, Avdelningen för Arkeologi och Osteologi, 

Högskolan på Gotland, Visby, sid:5-13 

Norderäng, J (2009). Rapport från Arkeologisk Undersökning i Västergarns 

Socken 2009 Snauvalds 1:2, RAÄ 24, Avdelningen för Arkeologi och Osteologi, 

Högskolan på Gotland, Visby, sid:5-8 

Sundkvist, A (2001). Hästarnas land: aristokratisk hästhållning och ridkonst i 

Svealands yngre järnålder. Diss. Uppsala universitet, 2001, sid:80-120 

Zachrisson, T (1999). Kyrkolandskapet: In-och Utblickar. I: Cassel, K (red.), 

Västergarnsstudier. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. sid:67-69 

Zachrisson, T (1999). Världen i Västergarn. I: Cassel, K (red.), 

Västergarnsstudier. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. sid:9-16 

 

 



67 
 

Internetkällor 

Sundkvist, A (2002). Herding horses: a model of prehistoric horsemanship in 

Scandinavia – and elsewhere?(elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.isvroma.it/public/pecus/sundkvist.pdf (2013-05-24). 

Wadbring, B (2008). Öland (elektronisk). Tillgänglig: 

http://wadbring.com/historia/sidor/oland.htm (2013-04-29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isvroma.it/public/pecus/sundkvist.pdf
http://wadbring.com/historia/sidor/oland.htm


68 
 

9 Appendix  

Nedan följer en presentation av alla daterade samt typbestämd fynd från 

utgrävningarna i Västergarn mellan åren 2005-2012. Författaren har valt ut 

några söm av obestämd typ för att visa på hur dessa ser ut och varför dessa 

har omöjliga att datera och typbestämma. 

9.1 Hästskosöm 

9.1.1 Typ A 

 

Fyndnr.1696 

 

Fyndnr.1076 
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Fyndnr.1440 

 

9.1.2 Typ B 

 

Fyndnr.499 



70 
 

 

Fyndnr.512 

 

Fyndnr.512 
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Fyndnr.512 

 

Fyndnr.1625 
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Fyndnr.1795 

 

Fyndnr.1228 
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Fyndnr.1244 

 

9.1.3 Typ C 

 

 

Fyndnr.63 
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Fyndnr.41 

 

Fyndnr.608 

 



75 
 

 

Fyndnr.1263 

 

Fyndnr.1391 
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Fyndnr.1300 

 

9.1.4 Typ D 

 

Fyndnr.75 
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Fyndnr.1286 

 

9.1.5 Oidentifierbar söm 

 

Fyndnr.63 
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Fyndnr.70 

 

Fyndnr.70 
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Fyndnr.70 

 

Fyndnr.75 



80 
 

 

Fyndnr.312 

 

 

Fyndnr.322 



81 
 

 

 

Fyndnr.322 

 

Fyndnr.328 



82 
 

 

Fyndnr.545 

 

 

Fyndnr.608 



83 
 

 

Fyndnr.65 

 

 

Fyndnr.782 



84 
 

 

Fyndnr.1625 

 

Fyndnr.1696 
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9.2 Sporrar 

 

Fyndnr.2171 

 

Fyndnr.2171 
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9.3 Hästskor 

9.3.1 Flikskor 

 

 

Fyndnr.2 

 

Fyndnr.2707 



87 
 

 

Fyndnr.354 

 

9.3.2 Toffelskor 

 

 

Fyndnr.642 



88 
 

 

Fyndnr.1347 

 

Fyndnr.1348 



89 
 

 

Fyndnr.1348 

 

Fyndnr.773 



90 
 

 

Fyndnr.341 

 

Fyndnr.308 
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9.3.3 Oidentifierbara hästskor 

 

Fyndnr.2268 

 

Fyndnr.1194 
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Fyndnr.626 

 

Fyndnr.800 
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Fyndnr.2402 

 

9.4 Databaser 

Detta är en presentation av de två databaser om utarbetats under analysen av 

fynden. I databasen från 2007 presenteras samtliga fynd från 2007 oavsett 

fyndtyp.  I databasen för hästskor finns även hästskorna från 2007 

presenterade för att ge en helhetsbild av den kategorin. 
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9.4.1 Databas med samtliga fynd från 2007 

 

Fnr. Dnr. Schaktnr Äga Fyndtyp Material Vikt i g Längd i mmHuvudhöjdHuvudbredd Typ Datering

2 431-4103-07 17 Snauvalds 1:2Hästsko Järn 95 110 Fliksko 1000-1200

63 431-4103-07 20 2 Kyrkogården 1:1Söm Järn 4 36 8 18 Typ C 1200-1500

63 431-4103-07 20 2 Kyrkogården 1:1Söm Järn 1,5 23

70 431-4103-07 20 4 Kyrkogården 1:1Söm Järn 41

70 431-4103-07 20 4 Kyrkogården 1:1Söm Järn 1 34

70 431-4103-07 20 4 Kyrkogården 1:1Söm Järn 3 39

70 431-4103-07 20 4 Kyrkogården 1:1Söm Järn 6 71

41 431-4103-07 20 1 Kyrkogården 1:1Söm Järn 3,5 57

41 431-4103-7 20 1 Kyrkogården 1:1Söm Järn 6 71

41 431-4103-07 20 1 Kyrkogården 1:1Söm Järn 8,5 65 6 14 Typ C 1200-1500

75 431-4103-07 20 4 Kyrkogården 1:1Söm Järn 6 51

75 431-4103-07 20 4 Kyrkogården 1:1Söm Järn 2,5 48

75 431-4103-07 20 4 Kyrkogården 1:1Söm Järn 2,5 41 Typ D 1100-1400

312 431-4103-07 20 4 Kyrkogården 1:1Söm Järn 4 41

339 431-4103-07 Kyrkogården 1:1Söm Järn 2,5 26

322 431-4103-07 20 3 Kyrkogården 1:1Söm Järn 1,5 29

322 431-4103-07 20 3 Kyrkogården 1:1Söm Järn 19

322 431-4103-07 20 3 Kyrkogården 1:1Söm Järn 5 45

322 431-4103-07 20 3 Kyrkogården 1:1Söm Järn 1,5 36

328 431-4103-07 20 3 Kyrkogården 1:1Söm Järn 3,5 37

328 431-4103-07 20 3 Kyrkogården 1:1Söm Järn 2 45

499 431-4103-07 22 Snauvalds 1:2Söm Järn 2,5 25

499 431-4103-07 22 Snauvalds 1:2Söm Järn 4 36

499 431-4103-07 22 Snauvalds 1:2Söm Järn 3,5 26 7 10 Typ B 1000-1300

512 431-4103-07 22 Snauvalds 1:2Söm Järn 3 22 Typ B 1000-1300

512 431-4103-07 22 Snauvalds 1:2Söm Järn 4 23 4 11 Typ B 1000-1300

512 431-4103-07 22 Snauvalds 1:2Söm Järn 2 24 9 9 Typ B 1000-1300

526 431-4103-07 20 7 Kyrkogården 1:1Söm Järn 2 28

526 431-4103-07 20 7 Kyrkogården 1:1Söm Järn 1,5 17

536 431-4103-07 20 6 Kyrkogården 1:1Söm Järn 2,5 33 3 9

545 431-4103-07 20 5 Kyrkogården 1:1Söm Järn

604 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 1,5 28

608 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 1,5 32

608 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 1,5 29  
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608 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 3 41

608 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 4,5 36 16 16 Typ C 1200-1500

614 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 2 26

623 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 2 41

641 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 2 30

647 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 1,5 26

651 431-4103-07 21 Snauvalds 1:2Söm Järn 1,5 28

687 431-4103-07 20 5 Kyrkogården 1:1Söm Järn 3 32

691 431-4103-07 20 5 Kyrkogården 1:1Söm Järn 4

782 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 2 16

782 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 2 29

782 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 4,5 26

793 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 1

800 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 2 29

800 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Hästsko Järn 34,5 Fliksko 1000-1200

1625 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 3 26

1625 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 5 26 Typ B 1000-1300

1696 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 2,5 37

1696 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 1,5 28

1696 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 3 25 Typ A 1000-1200

1696 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 1,5 29

1795 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 1 22 Typ B 1000-1300

1263 431-4103-07 25 Snauvalds 1:2Söm Järn 4 26 Typ C 1200-1500

1228 431-4103-07 25 Snauvalds 1:2Söm Järn 2 34 Typ B 1000-1300

1244 431-4103-07 25 Snauvalds 1:2Söm Järn 1,5

1244 431-4103-07 25 Snauvalds 1:2Söm Järn 2,5 Typ B 1000-1300

1123 431-4103-07 24 Snauvalds 1:2Söm Järn 1 20

1076 431-4103-07 26 2 Snauvalds 1:2Söm Järn 5 30 5 13 Typ A 1000-1200

817 431-4103-07 26 1 Snauvalds 1:2Söm Järn 3,5

1440 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 4 28 5 10 Typ A 1000-1200

1556 431-4103-07 23 Snauvalds 1:2Söm Järn 3,5 26

1391 431-4103-07 22 Snauvalds 1:2Söm Järn 3,5 Typ C 1200-1500

1300 431-4103-07 25 Snauvalds 1:2Söm Järn 5,5 29 Typ C 1200-1500

1325 431-4103-07 26 1 Snauvalds 1:2Söm Järn 3

1286 431-4103-07 25 Snauvalds 1:2Söm Järn 4,5 34 Typ D 1100-1400

1282 431-4103-07 25 Snauvalds 1:2Söm Järn 1,5 40

2171 431-4103-07 17 Snauvalds 1:2Sporre Järn 39

2171 431-4103-07 17 Snauvalds 1:2Sporre Järn 8  
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9.4.2 Databas över hästskor funna 2005-2012 

 

Fnr. Dnr. Äga Schakt Fyndtyp Material Vikt i g Längd i mmVidd i mm Hake Haktyp Typ Datering

2 431-4103-07Snauvalds 1:2 17 Hästsko Järn 95 110 52 Nej Fliksko 1000-1200

642 431-2277-08Snauvalds 1:2 33 Hästsko Järn 100 95 Ja upset Toffelsko 1100-1400

1347 431-2277-08Snauvalds 1:2 28 Hästsko Järn 51 89 Ja upset Toffelsko 1100-1400

2707 431-2277-08Snauvalds 1:2 Hästsko Järn 114 85 42 Ja right-angelFliksko 1000-1200

1348 431-2277-08Snauvalds 1:2 28 Hästsko Järn 197 92 34 Nej Toffelsko 1100-1400

1348 431-2277-08Snauvalds 1:2 28 Hästsko Järn 97,5 Ja upset Toffelsko 1100-1400

2268 431-2277-08Snauvalds 1:2 29 Hästsko Järn 34,5 Nej

1194 431-2020-09Snauvalds 1:2 Hästsko Järn 90 97 57 Nej

773 431-2020-09Snauvalds 1:2 35 Hästsko Järn 53 Ja upset Toffelsko 1100-1400

626 431-3828-06Snauvalds 1:2 11 Hästsko Järn 64,5 Fliksko/Blecksko1000-1200

354 431-3001-05Snauvalds 1:2 2 Hästsko Järn 64 Nej Fliksko 1000-1200

341 431-1079-12Snauvalds 1:2 Hästsko Järn 261 115 30 Ja upset Toffelsko 1100-1400

2404 431-1079-12Snauvalds 1:2 Hästsko Järn 39 89 Nej Toffelsko 1100-1400

308 431-1079-12Snauvalds 1:2 Hästsko Järn 152 115 46 Ja upset Toffelsko 1100-1400

800 431-4103-07Snauvalds 1:2 23 Hästsko Järn 34,5 Nej  
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