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Abstract 

Ringstaholm, a castle in Östergötland was established in 1310 and torn down during a 

rebellion in 1470.  Previous research has shown the importance in castles and fortifications, 

but the animal bone material is rarely examined.  An excavation was conducted in 

Ringstaholm, on an islet in Motala ström in 1912, where animal and human bones were 

found, along with mundane everyday items. Since the excavation in 1912 has the material that 

was found not been examined, and with no written report there is very little known about this 

particular site. 

The aim of this study has been to highlight the meat supply that was in the medieval castle of 

Ringstaholm in Motala ström, but also to examine the human remains that were left at the site 

after the rebellion against the castle. The results derives from the osteological analysis and the 

quantification on the animal bones, where species, age, sex and slaughter traces has been of 

interest in this study. There has also been an analysis on the human bones that were found on 

the site, which gives knowledge on the battle, and also the history of the inhabitants of the 

castle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framsida: Glasskärva från kärl föreställande en ryttare, tillhörande material hittat vid 

Ringstaholm. Taget från SHM. http://catview.historiska.se/catview/media/highres/339943  
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1. Introduktion  

Borgarna hade en funktion som centralenheter i Sverige som skatteinsamlare och de var även 

noder i det politiska och ekonomiska nätverket. Många borgar hade en egen 

livsmedelsförsörjning genom jordbruk och boskapsskötsel – och även handel. I detta arbete 

studeras Borgen Ringstaholm i Östergötland – daterad till 1310-1470.  

Lite forskning har gjorts om Ringstaholm, belägen på en ö i Motala ström, då ingen 

utgrävning har gjorts sedan 1912. Ruinen frilades av Otto Janse i början av 1900-talet, men 

varken rapport eller undersökningar fullföljdes (Lovén 1996:113). Eftersom grävningsledaren 

Otto Janse aldrig skrev en rapport om utgrävningen och borgen, finns inga exakta uppgifter 

om grävlager eller shacktplatser, så fyndomständigheterna för det animala materialet på 

borgområdet är okänt. Två identifierade människoskelett finns i fyndmaterialet, som möjligen 

kan kopplas till borgens förstöring. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka livsmedelsförsörjningen i en medeltida borg genom 

osteologisk analys, och därigenom belysa den lokala försörjningen och handel-och 

skattenätverk i förhållande till borgen. 

Mitt intresse för denna plats väcktes just på grund av bristen på information, och det faktum 

att efterföljande rapport uteblev efter att utgrävningen av platsen var färdig.  

Detta skapar en stor utmaning för den osteologiska analysen, och ökar potentialen för kunskap 

som kan nås genom benfynden. Trots bristen på fältdokumentation har benmaterialet en stor 

potential att bevisa försörjningen som helhet. Mycket information om den medeltida statliga 

strukturen i Sverige finns publicerad. En viktig källa till kunskap om slotten och borgarna som 

var i bruk under mellan- och högmedeltid är Christian Lovéns bok om slott och befästningar. 

Den utgör en viktig referenspunkt i arbetet.  

 

Benmaterialet från Ringstaholm förvaras i SHM:s lager vid svensk museitjänst, 

Riksantikvarieämbetet i Tumba. Det har accessionsnummer 14767.  

Den osteologiska analysen av benmaterialet har utförts på Osteoarkeologiska laboratoriet på 

institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms Universitet. 

Det material som har analyseras är främst djurben, där bedömning av art, ålder, slaktspår och 

anatomisk fördelning har varit i fokus. Mitt mål har varit att avgöra vilka arter som är 

vanligast samt vilken del av djuret som är vanligast i benmaterial från Ringstaholm, men även 

försöka få svar på hur den ekonomiska handeln borgen kan ha bedrivit i materiella ting genom 

att studera matflöde och kopplingar till stad och närliggande borgar.  
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Otto Janse utförde utgrävningen kring borgens ruiner, så undersökningarna vid borgen 

berörde i första hand fasen då Ringstaholm var ett befäst stenhus, det vill säga stenmurar som 

Bo Jonsson lät uppföra 1380. Borgen nämns återigen 1368, då som sätesgård för Valdemar 

Eriksson (Lovén 1996:113), därför är det mest sannolikt att det animala benmaterial som 

hanteras i denna uppsats, kan dateras till 1370 fram till borgen förstörandes 1470, samt att de 

mänskliga kvarlevorna bör vara från slutskedet av borgens brukningstid. Eftersom borgen 

även var i bruk från 1318 är det möjligt att materialet är äldre än 1370, men det är mest 

sannolikt att det analyserade materialet tillhör den period stenborgen användes. 

 

 

Fig. 1. Karta över Motala ström, med platsen för Ringstaholm inringad. Bilden tagen från 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10303100640001  

 

 

 

 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10303100640001
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1.1 Bakgrund 

Den medeltida borgen Ringstaholm var belägen på en holme i Motala ström några kilometer 

norr om Norrköping. 

Under medeltiden var slott och borgar bevakningspunkter, och ofta belägna vid stora sjöar 

och gränser för att kontrollera flödet av handeln i Sverige, samt som militärbaser för försvaret 

(Lovén 1996:27). För att behålla den militära funktionen hos Ringstaholm var 

livsmedelsförsörjningen viktig och genom beskattning av bönderna i staden kunde borgen 

upprätthållas. 

Borgen användes från cirka 1310-1470 och var en relativt liten stenbyggnad med en mur som 

gick runt hela borgen. På grund av vegetation har ruinerna inte undersökts ordentligt sedan 

Janses utgrävning under början av 1900-talet. Ringstaholm nämns för första gången 1310 i en 

diskussion kring nedbrytandet av borgen. Möjligen kan det dock röra sig om 

Knäppingsborgen, det är inte entydligt (Lovén 1996:111, Dahlgren 2011:9). Birger 

Magnusson hade i åtanke att Knäppingsborg skulle bli ett spärrfäste åt Norrköping, men så 

blev inte fallet. Ringstaholm fick det ansvaret och blev det enda fästet i passet mellan Glan 

och Bråviken (Ljung 1965:109). Ringstaholm blev även huvudgård för ett stort givande 

jordbruk i egen drift. Utöver det var även borgen ett administrativt centrum för den 

omfattande sjöfart och export av många produkter såsom järn, och låg i sin samtid mycket 

strategiskt och hade kontroll över sjöfarten mellan Glan och Bråviken (Häger 2001:21, 

Bockgård 2009:118–119). Redan 1318 belägrades och revs borgen, i samband med 

Norrköpings gästabud och därefter nämns inte borgen igen på 50 år.  

År 1368 dyker borgen upp i texter igen, och nämns då som sätesgård för Valdemar Eriksson, 

som var riddare och riksråd och tillhörde folkungaättens Valdemarsgren. År 1377 utfärdades 

ett brev där Bo Jonsson skrivs som den nya ägaren för borgen (Lovén 1996:111–113, Hedvall, 

Lindeblad 2007:55–56).  

Starka borgar anlades på flera ställen i Sverige och Finland under 1300-talet, och ett 

samarbete skapades, där kustborgar och inlandsborgar höll kontakt och information med 

varandra (Lovén 1996:203). När Bo Jonsson tog över Ringstaholm var bebyggelsen en enkel 

borg uppförd i trä. Drotsen ville dock omforma och utöka borgen och efter ett par år hade ett 

befäst stenhus rest sig på holmen. Det är dessa som utgör de ruiner man kan se idag.  

Utöver belägringen 1318 stod borgen emot två bondeuppror under 1400-talet, det första 1434 

då slottet belägrades av Engelbrekts bondestyrkor. Upproret slogs ner, men 1469 behövde 

Ringstaholm kapitulera för andra gången då Totte Karlsson besatt borgen. Ringstaholm 
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belägrades under Erik Karlssons uppror 1469-1470 med hjälp av bönderna genom Karl 

Knutsson (Harrison 1997:75). Under böndernas missnöje brändes borgen ned till grunden och 

den låg därefter öde medeltiden ut (Ljung 1965:109–110, Lovén 1996:113). Borgen blev inte 

återställd för att vara en defensiv plats, men skulle under 1600-talet byggas om för att bli en 

herrgård, men detta genomfördes aldrig (Lovén 1996:113, Beckman 2011:9–11). 

 

Fig. 2. Planlösning över borgen. Foto ATA. 

1.2 Bo Jonsson Grip ”förvaltaren”- och Ringstaholm 

Bo Jonsson var sin samtids utan jämförelse största markägare, med mer mark (och makt) än 

dåvarande kungen. Hans släkt innehöll tidens förnämsta svenska ätter, och hade förbindelser 

med rikets finaste familjer. Bo Jonsson föddes runt 1330 in i adeln, och hade tillgång till den 

finaste utbildningen man kunde erbjuda (Planting 1952:48). Redan i unga år kom Jonsson till 

Magnus Erikssons hov, och på så sätt fick han mer kontakter utomlands samt lärde sig 

nödvändiga språk men fick även kunskaper i ekonomi vilket han skulle ha stor nytta av senare 
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i livet. Redan i 30 års ålder blev han satt som herre på Kalmar slott, med ”rikets nyckel” i sin 

hand, samt blev fogde på Stockholms slott, generalguvernör över Finland och Sveriges rikes 

marsk. Han fick en ställning som motsvarade jarlens och titeln drots som innefattar det högsta 

ämbetet näst efter kungen. Drotsens uppgift var att agera ställföreträdande och utöva kungens 

dömande och verkställande befogenheter när kungen själv var oförmögen. En skriftlig 

fullmakt tilldelades honom där han fick rätt att; ”med fullt välde stånda för konungens gård 

och kost och råda över hans fogdar och alla hans ämbetsmän”, vilket kortfattat gav drotsen 

mandat på att med full rätt styra och ställa självständigt i riket. Trots stora möjligheter blev 

han aldrig krönt till kung (Planting 1952:48–51). Det har spekulerats kring hur han blev så rik, 

och många faktorer pekar på att han drog nytta av pesten som bröt ut i Sverige 1350, som 

ödelade mycket mark och många byar. Det är troligt att han utnyttjade epidemiens förödelse, 

där mark plötsligt stod tom och där ingen längre fanns att bruka den. Genom att köpa marken 

billigt från kyrkan (många skänkte sin mark till kyrkan i hopp om att blidka Gud) blev han på 

så sätt den i historien som ägt mest mark i Sverige (Planting 1952:53, Adolfsson 2007:163). 

Bo Jonsson utnyttjade även den ekonomiska instabilitetet, som gjorde att många borgar sattes 

i pant. Genom att överta och lösa in andras panter på mycket fria villkor blev han även ägare 

av många stora borgar och viktiga slott. Till slut var han markägare av ¾ av dåvarande 

Sverige (Lovén 1996:55). Jonsson strävade efter gårdar och län på Östersjöns och Finska 

vikens kuster, längs handelsvägen. Här satte han statens borgar i stånd, i vilka han förlade 

eget krigsfolk och byggde egna privata fästen. Med Borgholm, Kalmar slott, Nyköpingshus, 

Stockholms slott, Kastelholm samt Raseborg och Viborg i Finland hade han kontroll över hela 

kuststräckan längs den viktiga vattenvägen (Planting 1952:56). 

 

Bo Jonsson kom över Ringstaholm 1377 genom ett byte med Erik Valdemarsson, mot Mörby 

i Kinda härad. När han tog över Ringstaholm var bebyggelsen simpel och helt i trä. Drotsen 

byggde ut Ringstaholm men hade inte sin fasta boplats där, utan platsen blev bostad för hans 

fogde i Östanstång. Borgen blev även ett skydd för Norrköping samt ett kraftfullt lås i 

strömmen för sjön Glan och den uppströms liggande rika bygden runt Roxen och Vättern 

(Lovén 1996:114, Bockgård 2009:117–118).  

 

Detta mäktiga vatten med strömmar och goda fall, först Vättern med Motala å och längre ner 

Norrköpings ström ut i Bråviken, har länge tillhört kronans tillgångar. Drotsen och fler 

adelspersoner tog emellertid stora delar av området som sitt eget genom att bygga kvarnar och 
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fiskerier och ta vinsten själva, vilket gjorde kronan en stor ekonomisk skada (Bockgård 

2009:118).  

Med närheten till tull i vattenvägar hade drotsen bra handelsvägar för det gods han ägde. 

Ringstaholm blev huvudgård för ett stort givande jordbruk i egen drift, på slätten mellan 

Strömmen och Kolmårdsbranten (Bockgård 2009:117–119).  

I sin egenskap av stor läntagare och drots hade Jonsson varit den svenska rådsaristokratins 

ledare och sett till att Albrekts kungamakt hade fått ett mycket begränsat utrymme. När 

drotsen dog 1386 hade han i ett testamente önskat att rådsaristokratins kontroll över 

slottslänen skulle fortsätta, men kungen ville inte gå efter testamentets önskemål utan övertog 

länen för egen räkning (Larsson 1984:30). År 1404 avstod Bo Jonssons son Knut Ringstaholm 

till drottning Margareta, och därefter blev borgen centrum i en förvaltning (Lovén 1996:113).  

 

1.3 Ringstaholm och omgivningen – skatteuppbörd 

Den närmaste medeltida staden i förhållande till Ringstaholm är Norrköping, erkänd (eller 

först omtalad som) stad år 1350 (Ljung 1965:2). Att ett utbyte mellan borgen och staden har 

funnits framgår inte i källorna, men det är inte otroligt att den skatt samt det bedrivandet på 

borgen via Bo Jonssons fogde och efterföljare kan ha anknytning till Norrköpings stad.  

Upprätthållandet av en borg kräver ekonomiska resurser, som kunde inbringas som skatter. 

Fögderi var förr de lokala skattemyndigheternas verksamhetsområde, fögderierna hade sitt 

ursprung i de medeltida slottslänen, där landsområden stod för den borgen som tillhörde 

områdets underhåll (Lovén 1996:113). Eftersom borgen var ansvarig för skatteuppbörden 

inom sitt fögderi var man beroende av skatteintäkter från förvaltningen. Naturavaror och 

hantverk kunde säljas genom handel. (Lovén 1996:29). Ekonomiska medel drog Jonsson även 

in genom export inom sitt nätverk. Drotsen utnyttjade flitigt sina förbindelser med 

hanseaterna, ett handelsförbund med förbindelser kring Östersjöleden, där han sålde säd och 

smör från sina gårdar, dessutom byttes jordbruksprodukter och kreatur mot andra för 

hanseaterna tilltalande varor, ibland koppar från Bergslagen, ibland päls etc. beroende på 

lönsamheten (Planting 1952:58–59). Ringstaholm hade troligen en central roll i Jonssons 

nätverk, men även efter hans död borde borgen ha varit inflytelserik.  

De bevarade medeltida källorna ger ganska små möjligheter att dra några säkra slutsatser om 

beskattningen av lantbefolkningen, om vilken typ av skatter som togs ut och hur de togs ut 
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(Mogren, Svensson 1988:52). Gärdeskatten introducerades som riksgällande 1403, och 

innebar att ett visst antal husdjur skulle läggas som skatt (Sten 1992:203).  

 

Gärdskatten var en gärd bestående av fyra bönder, två rika, två fattiga. Varje vinter skulle de 

ge åt fögderiet 1 nöt, 2 får, 1 svin, 2 gäss, 4 höns, 40 ägg, 40 lass ved, 2 pund smör (13-14 

kg), 1 pund råg (60 liter) och en mark hampa (3-4 hg). Varje sommar skulle man ge hälften så 

mycket. Utöver det skulle varje bonde ge 2 lass hö samt 24 dagsverken om de bodde vid 

borgarna, 12 om de bodde långt ifrån. Dessutom skulle de betala den gamla lagenliga skatten. 

(Sten 1992:202, Myrdal 1999:150).   

Intäkterna bestod först och främst av ordinarie skatter från skatteskyldiga bönder. Ättargälden, 

en gammal skatt som uttogs efter mantal i pengar. Spannskatt, varje bonde betalar 2 span korn 

och 1 spann råg. Laga nöt-gengäldsskatt, 1 nötkreatur, 2 får om året. Gärdsskatten = 

naturprodukter (Raven von Barnekows räkenskaper, Fritz, Odelman 1994:30–32)”. För att 

föda en borg, fogdens jobb att se till att den hålls igång och alltid är redo för stora besök 

såsom kungen (Raven von Barnekows räkenskaper, Fritz, Odelman 1994:53). 

Man kan således förmoda att skatteuppbörden kunde omfatta boskap som antingen 

konsumerades på borgen eller exporterades vidare (som källor anger). Ringstaholm hade dock 

även ett eget jordbruk och egen boskapsuppfödning i en omfattning som är okänd, men som 

kan förmodas ha varit betydande. Detta är en huvudfråga för uppsatsen, att försöka avgöra om 

man kan se osteoarkeologiska mönster som antyder en egen uppfödning eller om det har 

handlat om import av vissa köttdelar till borgen. Även att se om det är vissa åldersgrupper 

som är representerade mer i materialet, vilket kan antyda på den skatteuppbörd där man 

således har tagit boskap i en bra slaktålder som en skatt till borgen. 
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Fig. 3. Bo Jonssons mark. Taget ur Adolfsson 2007:165. 
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1.4 Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll boskapsskötseln och boskapen hade för 

Ringstaholm under senmedeltid. Inga tidigare undersökningar har utförts, benmaterialet har 

legat orört sedan utgrävningen. Genom att belysa boskapsskötseln och köttförsörjningen kan 

man undersöka slottets funktion och relationen mellan borg mot stad och en eventuell 

köttskatt. Om borgen samlade in skatt i form av levande djur eller i kött/köttproduktion kan 

detta möjligen spåras i det osteologiska fyndmaterialet.  

En undersökning av slaktmönstren kan belysa hanteringen av djurkropparna, dvs. slaktdjuren.  

Om slakt av djuren och konsumtion av köttet skett inom samma område, kan man förmoda att 

ben från alla kroppsdelar finns i materialet. Om man däremot slaktat och sedan sålt köttet 

vidare torde ben från köttrikare kroppsdelar vara underrepresenterade på platsen. Man kan i 

de flesta stadsmaterial se en övervikt av vissa kroppsdelar (se t.ex. Vretemark 1997 om 

Skara). Om man inte bedrivit någon privat slakt utan köpt kött färdigstyckat kan man förvänta 

sig att benen från de köttfattigare partierna underrepresenterade (Vretemark 1997:31). En 

viktig målsättning är att försöka undersöka om det finns belägg för export/import av djur vid 

Ringstaholm. Vad säger den anatomiska representationen om slakten vid Ringstaholm? Kan 

man se ett standardutförande i slakten eller finns det en variation? 

2. Metod och material 

En osteologisk analys av det animala materialet från Ringstaholms borg har gjorts med hjälp 

av referensmaterialet på osteologiska forskningslaboratoriet på Stockholms Universitet, där en 

bedömning av de arter som representeras i materialet har utförts. Frågorna som ställdes inför 

analysen var; 

- Vilka djur representeras i materialet?  

– Hur ser den anatomiska representationen ut?  

– I vilken ålder slaktades djuren?  

Slaktspår som är vanligt förekommande i materialet har detaljgranskats.  

Materialet består till störst del av nötkreatur (Bos taurus), får/get (Ovis aries/Capra hircus) 

och svin (Sus domesticus), men även vilt såsom älg (Alces alces) och rådjur (Capreolus 

capreolus) samt fågel och lite fisk. 

I osteologiska undersökningar ingår åldersbedömning som en viktig parameter för att belysa 

slaktmönstren. För att kunna förstå uppsättningen av boskap och säsongsslakt är det viktigt att 

kunna bedöma en ålder för materialet. För åldersbedömning finns två metoder. Den första 
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utgår ifrån epifysernas sammanväxning (Silver 1969, Watson 1978). Den andra, och kanske 

mest tillförlitliga är tandutväxt och tandslitage (Grant 1982).  Även i denna analys har 

åldersbedömning gjorts, i syfte att lyfta fram slaktålder för denna borg och försöka tolka det i 

jämförelse med andra lokaler. Det ligger också en tanke bakom att bedöma ålder genom både 

tandslitage och epifyssammanväxning, och det är för att få ett snävare resultat, samt se om de 

överensstämmer i bedömningarna och argumentera för resultatet.  För att förstå 

djurhållningen inom borgen behöver man förstå slaktåldrarna för djuren. I detta material har 

en åldersbedömning med hjälp av epifyser varit av störst vikt, då epifyser har varit mer 

tillgängliga än underkäkar med intakta tänder.  

Tafonomi kan beskrivas som studien av hur ett benmaterial skapats, förändras och med tiden, 

genom en rad olika processer förstörs, dvs. hur ett osteologiskt material byggs upp och 

reduceras (O’Connor 2000:19). Tafonomiska faktorer som slaktspår, gnag, bränning etc. har 

noterats. Ett material från en boplats har ofta reducerats till en bråkdel av det ursprungliga 

materialet, där fysiska, kemiska samt mänskliga faktorer påverkar (Lyman 1994:438).  

Benens storlek har mätts efter en skala på A-D, med två cm intervall, och frakturmönster har 

bedömts på en skala med 0-2 poäng, där 0 är en färsk fraktur (inträffat under slakten), 2 är en 

torr fraktur (inträffat efter benet slängts), och 1 som en blandning av både 0 och 2 (Outram 

2001:406). Slaktspår registrerades i sex olika kategorier; hugg, brott, snitt, såg, recenta skador 

och gnag. Gnagspåren kan identifieras till gnagare eller karnivorer.  

Benfragmenten var i jämförelse med många arkeologiska djurbensmaterial stora, ca 82 % av 

materialet var omkring eller större än 4 cm. Benen har inte blivit brända, med undantag av 25 

fragment.  

Artskillnaden mellan får och get har under analysen gjorts för horn och metapoder. En metod 

utvecklad av Payne (1969), baserat på mått på metapoder har använts för att skilja får från 

getter. 

De viktigaste jämförelsematerialen kommer från Birka, Skara och Eketorp III. Anledningen 

till att dessa material används som jämförelse till Ringstaholm är att de är relativt samtida 

men främst för att de är olika typer av material, både borg- och stadsmaterial vilket gör 

jämförelse intressant. 

Eftersom några schakt och lager inte registrerades under utgrävningen 1912 har materialet 

inte registrerats efter det, utan lådnummer samt påsnummer har använts. 
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2.1 Osteometriska undersökningar 

Mankhöjdsberäkning på nötkreatur har utförts enligt von den Driesch (1979), där mått från 

huvudsakligen metapoderna har tagits. Könsbedömning gjordes med hjälp av mått på 

metapoder. 

Studier har visat att mellanhandsben kan användas för könsbedömning. Howard (1961) 

noterade att metapoder från tjurar har bredare diafyser i proportion till längden än kossor. Det 

bör påpekas att kastration av ett djur innan den når full mognad normalt leder till 

långsammare fusion (Noddle 1974:198–204). En överlappning mellan könen förekommer 

självklart, där t.ex. kastrerade hanar kan komma att komplicera könsbedömningen (Telldahl et 

al. 2012:121).  

Denna metod har visat sig vara en tillförlitlig metod att applicera på ben (Fock 1966). 

En osteologisk metod efter Boessneck (1969) för att skilja får från get har utvecklats genom 

studier av Payne (1969), där mått från metapoder används för att bestämma arten. Mått på 

bredden från den distala ledytan tas, samt största längden-mått (GL) på metapoden. Man 

måste beakta att metoden inte är fullständigt säker men ett grafiskt hjälpmedel för att skilja 

arterna åt. Denna metod har i detta material endast applicerats på fusionerade metapoder. 

Metoden åskådliggör den generella morfologiska skillnaden mellan metapoder från får och 

get, där de förstnämnda har längre och slankare ben. 

 

2.2 Ålders- och könsbedömning 

Åldersbedömningen av djuren är baserade på tandutvecklingen och slitage, där TWS (tooth 

wear stage) på tandkronans yta studeras individuellt för varje M1, M2, M3 och P4 enligt Grant 

(1982). Värdet för varje molar i käkar kan adderas, och summan ger ett MWS (mandibular 

wear stage). Desto högre poäng en käke får, desto äldre var djuret vid sin slaktålder. MWS har 

endast räknats ut och använts i åldersbedömning om alla molarer varit intakta i käken. 

Generellt sett betraktas de flesta tamdjur som osteologiskt vuxna när deras skelett har 

fusionerats och alla deras tänder vuxit ut. Detta sker vid en ålder av 3 1/2-4 år, även om det 

finns vissa avvikelser kring den exakta åldern (Silver 1969, Bull and Payne 1982).  

För epifyssammanväxning på benen har Silver (1969) och Habermehl (1975) använts. 

Epifyserna har registrerats som ofusionerade (O), håller på att fusioneras (C) och fusionerad 

(F). Åldersbedömning har inte utförts på fågelbenen.  

Ryggradens kropp och disk för nöt fusionerar runt fem års ålder (Silver 1969:285). I 
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resultatdelen har en jämförelse mellan ryggradsfusioneringen och epifysfusioneringen gjorts 

för att se om åldersbedömningen mellan de båda stämmer överens i materialet för nötkreatur.  

Det bör påpekas att poängbedömningen för tandslitage hos nötkreatur inte är en säker 

åldersbedömning, utan snarare bör ses som en summa där man kan bedöma djuret till ungt 

eller gammalt beroende på hur höga poäng underkäken får (O’Connor 2000:89). 

Fusioneringen ger inte heller en exakt ålder för djuret, men kan i vissa fall vara enklare att 

bedöma än tandslitage, samt att rörben förekommer oftare i arkeologiskt material än kranium 

och käkar.  

 

Tabell 1. Fusionering för nötkreatur. Åldrar enligt Silver (1969) och Vretemark (1997). 

Fusionering <18 månader Fusionering 2-3 år Fusionering 3-4 år 

Humerus distal Metacarpal distal Humerus proximal 

Radius proximal Metatarsal distal Radius distal 

Metacarpal proximal Tibia distal Ulna proximal 

Metatarsal proximal   Ulna distal 

    Femur proximal 

    Femur distal 

    Tibia proximal 

 

Tabell 2. Fusionering för får/get. Åldrar enligt Silver (1969) och Vretemark (1997). 

Fusionering <10 månader Fusionering 1-2 år Fusionering 2-3 år Fusionering 3-4 år 

Humerus distal Metacarpal distal Ulna proximal Humerus proximal 

Radius proximal Metatarsal distal Ulna distal Radius distal 

Metacarpal proximal Tibia distal Femur proximal Femur distal 

Metatarsal proximal     Tibia proximal 

 

 

Tabell 3. Fusionering för svin. Åldrar enligt Silver (1969) och Vretemark (1997). 

Fusionering <1 år Fusionering 2-3 år Fusionering 3-4 år 

Humerus distal Metacarpal distal Humerus proximal 

Radius proximal Metatarsal distal Radius distal 

Metacarpal proximal Tibia distal Ulna proximal 

Metatarsal proximal   Ulna distal 

    Femur proximal 

    Femur distal 

    Tibia proximal 
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2.3 Utslaktningsmönster  

För att se om en uppfödning av de domesticerade djuren har skett på borgen har närvaron av 

ben från köttfattiga och de köttrika kroppsdelarna studerats. Detta för att se om det är över- 

eller underrepresenterat och vad man i så fall kan säga om materialet, vilket i sin tur belyser 

slaktmönstren och kötthanteringen vid borgen. Enligt historiska källor utfördes slakten på 

hösten efter betessäsongen, nöt och får i oktober, svin i november/december. Köttet 

konserverades genom torkning, jäsning, rökning, saltning eller kombinationer av dessa 

(Vretemark 1997:167).  

 

Tabell 4. Tabellen visar de benslag som är köttrika respektive köttfattiga. 

Köttrika ben Köttfattiga ben 

Humerus Cranium 

Ulna+radius Metacarpal 

Scapula Metatarsal 

Coxae Phalanger 

Sacrum Talus 

Patella Calcaneus 

Tibia   

Fibula   

Costae   

Vertebrae   

Fig. 4. De mörktäckande delarna visa på de köttfattiga delarna 

hos nöt. Bild tagen ur Vretemark 1997:32.  

2.4. Frakturanalys 

Fragmentmönstret för rörben har studerats för att närmare belysa slaktprocessen- och 

benmaterialets tillkomsthistoria. Här används en metod som presenterats av Outram (2001),  

fresh fracture index (FFI). FFI har används för att urskilja en färsk fraktur från en torr. I 

analysen registrerar man hur brott på benen ser ut, i en skala mellan färskt och torrt (0, 1, 2 i 

poäng). Man kan se skillnad i om benet varit torrt när det spjälkats eller krossats eller om det 

har varit färskt. Brottytan är skrovligare på torra ben, och släta, fina på färska ben. En hög 

andel torra frakturer antyder en hög grad av post- depositionell påverkan.  

2.5 Könsbedömning genom mellanhands- och fotben 

Tack vare en metod Howard utvecklade 1962 kan man genom mätningar på metapoderna få 

fram ett index som kan hjälpa att se kön på boskapen. Mennerich 1968 utförde också en studie 
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på metapoder på en ras som liknar de kortväxta nötdjuren under medeltiden, där man också 

med hjälp av en formel kan skilja på honor och hanar (se tabell 5) (Vretemark 1997:47). Jag 

har valt att tillämpa både Howards och Mennerichs formler för att se könsskillnader i 

materialet, men även för att se om deras olika metoder ger liknande resultat. 

Könsbedömning har utförts på nötkreatur med hjälp av metapoder (Telldahl et. al. 2011), samt 

genom betar på svin. Inga bäckenben har använts för könsbedömning då de har varit 

underrepresenterade och högt fragmenterade 

Tabell 5. Mennerich respektive Howards index som används för tolkning av könsbedömningen på 

metapoderna hos nötkreatur (Vretemark 1997:48).  

Mennerich index   

Index 1: (SD/GL)*100 kor <16,5 < oxe/tjur 

Index 2: (Bp/GL)*100 kor <29,5 < oxe/tjur 

Index 3: (Bd/GL)*100   

Index 4: (Bp/GL)*100   

Howards index   

Index 1: (Bd/GL)*100 kor 24,8 - 33,6 

  oxar 29,3 - 32,9 

  tjurar 32,5 - 37,8 

Index 2: (SD/GL)*100 kor 12,9 - 19,5 

  oxar 14,0 - 18,3 

  tjurar 18,6 - 24,5 

 

3. Resultat 

3.1 Den osteologiska analysen 

Av det utgrävda materialet från Ringstaholm har ungefär en sjättedel av benmaterialet blivit 

undersökt. Urvalet av materialet är slumpmässigt. 6508 fragment har blivit analyserade med 

en vikt på 120,7 kg. Två människoskelett har påträffats i materialet och behandlas i ett eget 

kapitel. Av de analyserade benen var enbart 5 vitbrända, samt 20 fragment eldsvedda.  

Av det totala analyserade har totalt 6105 (94 %) fragment identifierats som djur- eller 

människoben, varav 3221 (50 %) har kunnat artbestämmas. 40 % består av domesticerade 

djur, där nötkreatur, får/get och svin utgjorde majoritet av materialet, men även hund och katt 

fanns i materialet, dock representerade av några få fragment. Benbitarna har varit stora med 
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83 % fragment som är större än 6 cm. Man kan förmoda att man inte genomfört insamling 

genom sållning. 

De vilda djuren i materialet representeras av älg och rådjur, som inte utgjorde mer än en 

knapp procent av det identifierade materialet, med 65 fragment. Bland dessa ben fanns även 4 

fragment av hare. Fågel- och fiskmaterialet var också litet, med 2 % respektive 0,4 % som 

utgjordes av materialet, sammanlagt 137 fragment varav 115 är fågelben.  

Majoriteten av revben och ryggrad har inte kunnat artbestämmas, utan har skrivits som litet 

däggdjur (ldd), som kan bestå av hare, katt och andra smådjur eller mellanstort däggdjur 

(mdd) där svin och får/get troligtvis utgör majoriteten av materialet, men även juvenila 

fragment av stora däggdjur kan förekomma, samt stor ungulat (sung) dvs. hovdjur där häst, 

nöt och älg är troligast. 

Tabell 6. Artfördelning vid Ringstaholm. 

Art 
Vikt 
(gram) NISP MNE 

Älg (Alces alces) 2232 40 7 

Nötkreatur (Bos taurus) 92 933,90 3354 286 

Häst (Equus ferus) 208 3 1 

SDD 372,6 9   

Rådjur (Capreolus capreolus) 644,1 25 4 
Får/get (Ovis aries/Capra 
hircus) 11 461,60 1804 188 

Get (Capra hircus) 447,3 7 2 

Svin (Sus domesticus) 9 257,20 525 143 

MDD 37,2 8   

Hund (Canis) 105 9 4 

Katt (Felis) 36,5 11 8 

Skogshare (Lepus timidus) 4,5 4 1 

LDD 31,7 22   

Obestämt däggdjur 544,4 434   

Sparvhök (Accipiter nisus) 0,5 1 1 

Gås (Anserini) 77,7 17 4 

Höna (Gallus domesticus) 65,5 32 11 

Obestämd fågel 106,3 65   

Gädda (Esox lucius) 4,4 3 2 

Obestämd fisk 14,4 19   

Summa 118 450,5 6388 662 
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Fig. 5. Anatomisk representation av materialet. För nöt och får/get är alla de olika anatomiska delarna 

representerade i stor utsträckning.  

Tabell 7. Anatomisk representation enligt fragmenteringen. 

Anatomi Älg Nöt Rådjur Får/get Svin Fågel 

Kranium 5 138 4 201 65 5 

Tänder   50   29 52   

Ryggrad   485   92 17 1 

Bröstkorg   990   437 17 1 

Främre extremiteter   381 1 190 189 38 

Bakre extremiteter 5 356 2 232 122 27 

Hand/fot 30 483 18 165 62 16 

Summa 40 2883 25 1346 524 88 

 

Kommentar: Nöt inkluderar stort däggdjur och stor ungulat, får/get inkluderar 

mellandäggdjur. 

 3.2 Fågel och fisk 

Av materialet var 115 fragment från fågel. Höna (Gallus gallus domesticus) var den 

vanligaste förekommande arten, som utgjorde 34 %, följt av gås (Anserini) som utgjorde 17 

%. En sparvhök (Accipiter nisus), samt möjligen en duvhök fanns i materialet, vilket var 

intressant, då en rovfågel möjligen kan kopplas till användning för jakt. 

Av fiskmaterialet fanns det inte mycket att gå på. Tre fragment bedömdes som gädda (Esox 

lucius), resten är från obestämd fisk. Att döma av kvantifieringen har fisk och fågel inte varit 

en prioriterad föda men då får man notera att endast en sjättedel av det fullständiga materialet 

har analyserats, så det kan förekomma mer i det resterade materialet. Framförallt bör man ta i 
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åtanke att fågel- och fiskben är små ben som lätt försvinner om man inte sållar. Så det är även 

en faktor som kan ha lett till underrepresentationen av just fågel och fisk i materialet.  

4. Åldersbedömning 

4.1 Ledsammanväxning för nötkreatur 

Genom epifyssammanväxning har totalt 385 ben kunnat bedömas. I figur 6 ser man att 

majoriteten av ben från nöt, där epifyssammanväxning har kunnat bedömmas, är fusionerade, 

och att ungefär 15 % av materialet hade ofusionerade ledytor. Notera att ryggradskotornas 

fusionering inte ingår i jämförelsen, utan tas upp i delkapitel 4.7. 

 

 

Fig. 6. Fusionering av nötkreatur baserat på tabell 1. Åldersgrupper baseras på Vretemark (1997). Grupperna 

visar åldersfördelning med hjälp av fusioneringsstadie på de långa rörbenen.  

 

4.2 Tandslitage 

Även på tandslitagen ser man att MWS-värdet får höga poäng, och att första slaktperiodern 

hamnar på runt 1,5 – 2,5 år för nötkreatur, men flest individer är i spannet 2,5-4 år (se figur 

7). Även om tandslitageanalysen endast kunde utföras på 13 underkäkar så gör detta ett 

likartat resultat som fusioneringen.  

En hög procentandel av nötkreatur som slaktats i tidig ålder (under 2,5 år) är troligtvis en 

reflektion av köttproducerande hushåll snarare än mjölkproduktion (Vretemark 1997, Wigh 

2001, Telldahl 2012). 
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Fig. 7. MWS-värde för nötkreatur.  

 

4.3 Får/get fusionering 

 

För får/get har 282 ben kunnat tilldelas en fusioneringsgrad (figur 8). Även här är majoriteten 

av ben fusionerade, dock består ändå mer än en fjärdedel av ofusionerade ben. Äldre ålder hos 

får/get kan betyda att ullproduktionen var viktigare än köttet, då ull, mjölk och kött var något 

man kunde utnyttja. (Sten 1988:151–152, Puputti 2010:25). Få lamm förekommer i 

materialet.  

 

Fig. 8. Fusionering för får/get baserat på tabell 2. 
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4.4 Tandslitage 

Tandslitagen stämmer överens med fusioneringen, att slaktperioden mellan åldern 1-4 år var 

vanligast (figur 9), dock är detta liksom för nötkreaturen endast ett begränsat antal på 14 

undersöka underkäkar, mot 282 ledytor. 

 

Fig. 9. MWS-poäng  för får/get. 

4.5 Svin fusionering 

För svin har 160 ben bedömds till fusioneringsgrad (figur 10). Här kan man se att vetskap från 

tidigare osteologiska analyser om slaktålder för svin går att applicera, där det är ungefär 50/50 

i fördelning mellan spädsvin och ”unga vuxna” svin. Som man kan se i figur 9 är unga svin 

vanligt, det är en liten andel svin som har uppnått en högre ålder. Svinen kunde ge upp emot 

40 kg kött (Sten 1992:207), och producerade inget användbart förutom kultingar jämfört med 

nöt och får/get, så att slaktåldern ligger lågt hos svin är inte helt oväntat.  
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Fig. 10. Fusionering för svin baserat på tabell 3. 

4.6 Tandslitage 

Svinens MWS-värde hamnar på låga poäng (figur 11), vilket stämmer överens med 

fusioneringen. 

Det är intressant att kultingarna inte visar sig i materialet, har de sålts bort eller har man låtit 

svinen växa till sig, eller är det så att kultingar har fallit bort ur detta material? 

 

Fig. 11. MWS-värde för svin. 
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4.7 Ryggradsfusionering 

 

Fig. 12. Fusionering för kotkropparna för djuren. 

För svin stämmer åldersbedömningen överens med epifysfusioneringen, av de nio ryggkotor 

som identifierats är alla ofusionerade, vilket tyder på slakt av spädsvin. 

Samma gäller för får/get, variationen som man kan se på ryggraden syns även på epifyserna.  

Hos nötkreatur är majoriteten (55 %) av ryggradskotorna ofusionerade, men fusioneringen 

hos nöt ligger på runt 5 år, vilket gör den höga åldern för fusioneringen det svårare att sättas 

in i ett åldersspann, och det är svårt att ta ut kalvar och mjölkkor ur materialet. I jämförelse 

med epifyserna och tandslitaget stämmer åldersbedömningen för nöt, där majoriteten har 

blivit slaktade före 5 års ålder. Åldersbedömningen mellan de olika metoderna tycks stämma 

överens med varandra, och det går nog att säga att materialet ger samma resultat i ålder för 

boskapen.  

5. Åldersbedömning – en jämförelse med Skara, Birka och Eketorp III 

 

En jämförelse med andra lokaler mot Ringstaholms material har gjorts för att studera de 

likheter och skillnader som ett borgmaterial kan uppvisa gentemot stadsmaterial respektive 

borgmaterial från yngre järnålder/tidig medeltid. I denna jämförelse har lokalerna Eketorp III, 

Skara samt Birka använts.  
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5.1 Jämförelse av åldersfördelning för nötkreatur vid Ringstaholm, Skara, Birka och 

Eketorp III 

Ringstaholm påvisar ett mönster som är likt de övriga lokalernas bedömda slaktålder, förutom 

Eketorp III som uppvisar en fördelning i majoriteten yngre slaktboskap jämfört med de övriga 

lokalerna.  

Slaktåldern för nötkreatur hos Ringstaholm var runt 2,5-4 år. Jämfört med Birka och Skara 

skedde nötslakten hos Ringstaholm i en yngre fas, där på de andra lokalerna hamnar på minst 

4 år i slaktålder. Eketorp III har en jämnare åldersfördelning men  många yngre än 3 år som 

majoritet. Fusioneringen visar ingen större skillnad i jämförelsen med de andra lokalerna, 

dock faller Eketorp III inte in i samma mönster som de övriga lokalerna. Eketorp III har en 

produktion av unga djur i förhållande till de andra lokalerna där de flesta djur är mellan 2,5-8 

år. 

 

 

Fig. 13. MWS-poäng i jämförelse med Skara, Birka och Eketorp III. Data taget från Vretemark (1997), Wigh 

(2001) och Boessneck et. al. (1979).  
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Fig. 14. Åldersbedömning genom epifyssammanväxning. Data taget från Vretemark (1997), Wigh (2001) och 

Boessneck et. al. (1979). 

5.2 Får/get  

Skara och Eketorp visar väldigt snarlika resultat i slaktålder, med majoritet av unga djur, 

jämfört med Ringstaholm och Birka där slaktåldern påvisas vara högre än de andra lokalerna. 

För får/get är Skara och Eketorp III lika i utslaktningsmönster, där runt hälften av de 

åldersbedömda är yngre än eller runt 1 år. Birka och Ringstaholm har liknande slaktålder, 

dock är majoriteten för Birka runt 1 år eller äldre, och Ringstaholm har 2,5 år eller äldre.  

Fig. 15. MWS-poäng i jämförelse med Skara, Birka och Eketorp III. Data taget från Vretemark (1997), Wigh 

(2001) och Boessneck et. al. (1979). 
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Epifyserna visar inte samma resultat mellan Birka och Ringstaholm, där Ringstaholm påvisar 

äldre slaktålder än de övriga lokalerna, där slaktåldern är som mest under 2,5 år. Möjligen kan 

olikheterna för åldersbedömningen mellan epifyserna och tandslitagen betyda att en egen slakt 

har skett för borgen, men även att skatt har tagits in i form av kött och därav en skillnad i 

ålder mellan tänderna och epifyserna.  

 

 

Fig. 16. Åldersbedömning genom epifyssammanväxning. Data taget från Vretemark (1997), Wigh (2001) och 

Boessneck et. al. (1979). 

5.3 Svin  

Slaktåldern för Ringstaholm är väldigt lika den hos de jämförande lokalerna, dock finns det 

inga som har bedömts till under 1,5 år vilket skiljer sig från de andra lokalerna. I övrigt är den 

populäraste slaktåldern för samtliga lokaler kring 1,5-2 år. Tandslitagen visar en liknande 

slaktålder, men gör sedan ett hopp för Ringstaholms material till äldre individer.   

För svin har slaktmönstret varit väldigt likt mellan respektive lokaler. Med en tydlig majoritet 

av slaktålder liggandes mellan 1,5-2 år, vilket kan tyda på gödsvin, där avsikten var att nå en 

acceptabel slaktvikt (Vretemark 1997:101).  
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Fig. 17.  MWS-poäng för svin i jämförelse med Skara och Birka. Data taget från Vretemark (1997), Wigh (2001) 

och Boessneck et. al. (1979). 

 

Ringstaholm avviker lite från Skara och Birka under åldersperioden 2-3 år, och Eketorp III 

uppvisar en majoritet i unga svin. Åldersbedömningen med hjälp av epifyssammanväxning 

visar ett likande resultat som tandslitagen, med en majoritet av slakt av svin mellan åldern 

1,5-2 år. 

 

Fig. 18. Åldersbedömning för svin genom epifyssammanväxning. Data taget från Vretemark (1997), Wigh 

(2001) och Boessneck et. al. (1979). 
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6. Slaktspår 

Frakturer och slaktspår på det animala materialet har undersökts med hjälp av en 

frakturanalys. Resultatet visar att frakturerna domineras av färska frakturer, frakturer som 

uppstått av hugg och snittspår som uppstått vid avskrapning av köttet från benen. Baserat på 

de främre och bakre extremiteterna kan man se att huggen ofta ligger nära ledytan för 

respektive ben, vilket har lämnat hand-och fotrotsben intakta. 

Att döma av slaktspåren hos nötkreatur, som ofta finns lokaliserade kring lederna på de långa 

rörbenen, skulderbladen, bäckenet runt höftledskulan, samt fina snittspår på hand- och 

fotrotsben har korna i allmänhet slaktats på ett traditionellt sätt (Lyman 1994:298). Dock har 

ryggraden inte blivit kluven på mitten så som ofta fallet är i boskapsslaktsmaterial, utan runt 

40 % av det representerade nötkreatur-materialet indikerar klyvning av ryggraden. Som man 

kan se i figur 19, hamnar slaktspåren för de långa rörbenen ofta på, eller nära ledytan både 

distalt och proximalt, med några undantag av huggspår mitt på diafysen. Skulderbladet har 

ofta huggits vid cavitas glenoidalis, där nästan alla identifierade fragment består av 

skulderbladets ledpanna eller skulderblad som saknar denna del. Nästan alla delar av 

underkäkar från nötkreatur har slaktspår i form av hugg, och ofta är dessa hugg lokaliserade 

kring underkäkens ramus ridge.  

Benrester med behandlingsspår visar på att djuren slaktats och ätits på borgen. Det medeltida 

samhället byggde på förrådshushållning, vilket innebar planering så att maten skulle räcka 

året om. En utgallring av slaktdjuren skedde under hösten inför vinterstallningen (Sten 

1988:151–152). Den medvetna styckningen i standardiserade bitar antyder att även 

beredningen/konserveringen och transport av kött var en viktig del.  
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Fig. 19. Ben från nöt med karaktäristiska slaktspår, standard i slakten i form av medvetet styckade bitar. 

 

Fig. 20. Slaktspår på de olika anatomiska delarna för nöt, får/get och svin från Ringstaholm.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Slakt

Slakt

Slakt

B
o

s
O

/C
Su

s

Cran

Vert

Bröstkorg

F.E

B.E

Hand/fot

Obest



28 
 

 

Fig. 21. FFI för materialet i jämförelse med storleken på fragmenten. 

Att döma av slaktspåren är majoriteten färska frakturer med 65 % av fragmenten som 

uppvisar tydliga huggspår. 32 % uppvisar både färska och torra frakturer och 3 % visar torra 

frakturer eller frakturer som uppstår under utgrävningen av materialet.  Som man kan se i 

figur 20 består materialet från Ringstaholm av köttdelar, där 97 % visar färska slaktspår. 
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Tabell 8. Köttfördelning för boskapen i Ringstaholm. 

 

Art Bos O/C Sus 

Köttfattigt       

Cal 72 12 10 

Cran 181 227 117 

Hand/fot 36 2 1 

MC  49 68 22 

MT 71 65 19 

MT/MC 17 7 1 

Phalang 196 8 6 

Summa 622 389 176 

Köttrikt       

Cos 987 434 17 

Cox 147 59 26 

Fem 114 44 40 

Fib     7 

Hum 95 37 49 

Pat       

Rad 112 94 40 

Scap 128 46 61 

Tib 98 129 49 

Uln 42 12 39 

Vert 485 92 17 

Summa 2208 947 345 
 

Tabell 9. Slakt på det vilda i materialet. 

 

 

 

 

 

 

Som man kan se i tabell 8 består materialet av mer köttrika än köttfattiga delar för nöt, får/get 

och svin, detta kan bero på tafonomisk påverkan såsom tuggben till husdjur vilket gör att 

köttfattiga delar försvinner på det sättet. Eftersom borgen hade en stor ekonomisk 

Älg Cran B.E Hand/fot   

Slakt 4 3 9   

(-) 1 2 21   

Summa 5 5 30   

     Rådjur Cran F.E B.E Hand/fot 

Slakt 1 1 2 15 

(-) 3     3 

Summa 4 1 2 18 
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utgångspunkt är detta ett resultat som är förväntat, då en stor del av ekonomi ligger i 

naturaprodukter.  

Det vilda materialet uppvisar slaktspår främst på de bakre extremiteterna. 

Gnag fanns på vissa ben, dock inte i stor utsträckning, och inte så oväntat att de flesta ben 

med gnagspår kommer från nöt och får/get eftersom de utgör det mesta av materialet. Att 

gnagspår saknas kan tyda på att benen blivit deponerade ordentligt och inte legat framme på 

marken exponerat.  

 

Tabell 10. Gnagspår på art respektive anatomi.  

Anatomi Alces Bos Capreolus O/C Sus Lepus LDD Aves 

Cran   1   2         

Vert   2             

F.E   5   9 3 1     

Bröstkorg   26   6 3   1   

B.E   8   15 1       

Hand/fot 1 4 3 19         

Obest   2   7       1 

Summa 1 48 3 58 7 1 1 1 
 

6.1 De vilda djuren 

Som säkert är känt genom Östgötalagen och andra källor ifrån medeltid, var det endast 

kungen privilegium att utöva jakt på vilt såsom just älg och rådjur, med undantag av hans 

närmaste män; ”Om någon jagar i konungens parker, var helst de än äro, han har förverkat 

sina hästar och armborst, och därtill 40 marker, och det skall avgöras av häradsnämnden, om 

han ej blir tagen på bar gärning; och det skall vara konungens ensak” (Holmberg, Wessén 

1962:16). Att vilt finns representerat i materialet är dock inte förvånande med tanke på 

Ringstaholms ägare under senare delen av 1300-talet och början av 1400-talet. Sparvhöken 

som finns i materialet är spännande då det kan betyda att jakt med hjälp av fåglar har utövats 

kring borgen, en sport som utövats av eliten i samhället. 

Även i det vilda materialet representerar skeletten endast de köttfattiga delarna hos djuren, 

och därefter dras slutsatsen att konsumtion av vilt kött på borgen inte har förekommit till stor 

del, utan möjligtvis sålts vidare, eller om det handlar om hudtillvaratagning.  
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Tabell 11. Anatomisk representation av det vilda i materialet. 

Benslag Alces Capreolus 

Cornu 5 2 

Mand   2 

Hum   1 

Cox 1 1 

Fem   1 

Tib 3   

MC   3 

MT 6 14 

Pat 1   

Ph 1 6   

Ph 2 6   

Ph 3 7   

Cal 4 1 

Ct 1   

Summa 40 25 

 

7. Osteometriska undersökningar 

Under tidig medeltid (1000-1350) varierar nötkreaturens mankhöjd mellan 106,3-112,7 cm. 

Under sen medeltid (1350-1500) varierar medelvärdet mellan 101,6-106,9 cm (Sten 1994:37). 

Mankhöjden sjönk under medeltiden och återhämtade sig inte innan 1500-tal, för att sedan 

sjunka i storlek igen under 1600-talet, vilket man kan se i analysen som gjordes på Kronan-

materialet där medelvärdet låg på strax under en meter (Myrdal 1999:136, Storå et.al 2013:9). 

Medelvärdet för boskapen på Ringstaholm ligger på 105,5 cm, med min på 99,6 cm och max 

på 113 cm. Detta är förhållandevis stora djur. Mankhöjdsintervallen passar in i variationen 

man kan se i boskapen under 1000-1500, och stämmer överens med borgens brukstid.  
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Fig. 22. Mankhöjd för nöt representerad i cm. Här presenteras antal djur inom olika höjdintervaller. 

För får/get har mankhöjden varierat lite, men har ett genomsnitt på 59,1 cm. Lägsta 

mankhöjden mättes till 53,6 cm och högsta 72,6 cm. I jämförelse med Sabine Stens forskning 

på storleksvariation från järnålder till nyare tid (1994) är variationen i detta material snarlikt 

med Stens analyser på mankhöjd, gjort på material taget från olika lokaler och olika 

tidsperioder.  

 

Fig. 23. Mankhöjd för får/get representerad i cm. Beräknat på MC/MT. Här presenteras antal djur inom olika 

höjdintervaller.  

GL-mått fanns endast att ta från två ben av det representerade svinmaterialet, där mankhöjden 

mättes till 68 cm respektive 69,8 cm.  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

98-102 102-104 104-106 106-108 108-112 112-114

0

1

2

3

4

5

6

7

53-56 56-59 59-62 62-65 65-68 68-71 71-74



33 
 

8

9

10

11

12

13

14

1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

7.1 Nötboskapens metapodanalys och könsbedömning 

Den distala bredden på mellanhandsbenet används flitigt för att bestämma kön hos nötkreatur. 

I Vretemarks avhandling (1997) har en sådan metod använts för att identifiera ko, tjur och 

oxe, där hennes bedömning är att kor ligger mellan 43-54 mm, och oxar samt tjurar ligger i 

intervall mellan 56-65 mm (Vretemark 1997:108). Resultatet från Ringstaholm visar två 

potentiella tjurar/oxar, som mätte 54 mm respektive 56 mm, där bredaste distala metapoden 

mättes (figur 24).  Anledningen till att ytterligare ett diagram gjordes med Howards index 2 är 

för att få ett snävare resultat i könsbedömningen. I figur 25 ändras resultatet i 

könsbedömningen, då det plötsligt är nio potentiella tjurar/oxar som kan representeras i 

materialet. Dock är intervallet för kor stort, och i det intervallet matchar tjurar också, så någon 

säker bedömning för att tjurar är representerade i materialet är det inte.   

I en undersökning på mellanhandsben har en könsbedömning utförts genom både osteometri 

och DNA-analyser, där resultaten kunde bekräfta en skillnad på den distala bredden gentemot 

kön (Svensson et.alt 2007:942–946).  

 

 

Fig. 24. Till vänster: könsbedömning av metacarpaler från nöt med hjälp av Mennerich index 1/Howards index 

2. Till höger: könsbedömning av metatarsaler från nöt med hjälp av samma index.   

Som man kan se i båda diagramen så finns det en potentiell hane. 
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Fig. 25. Till vänster: könsbedömning av metacarpaler från nöt med hjälp av Könsbedömning med hjälp av 

Mennerich index 3/Howards index 1. Till höger: könsbedömning av metatarsaler från nöt med hjälp av samma 

index. 

Även i båda diagramen här finns det en potentiell hane. Slutsatsen man kan dra av detta 

resultat är att kor har varit betydligt vanligare, vilket kan bero på mjölkning. Det som inte 

syns i diagramen är de potentiella kastrerade hanarna, som tenderar att falla under ett liknande 

spann som hos honor. 

7.2 Artbedömning av får/get 

Enligt Payne (1969) kan man genom mått från metapoder urskilja får från getter, eftersom jag 

inte har artbestämt får/get använde jag denna metod för att se om man från ett litet stickprov 

på en handfull metapoder kan säga något om vilken art som var mer vanlig än den andra.  

 

Fig. 26. Artbedömning för metapoder efter Payne (1969).  Fårens metapoder visas genom kortare längd (GL) och 

bredare distal led (Bd).  

10:2 är enligt diagrammet förhållandet mellan får och get på Ringstaholm, vilket antyder att 

får är vanligare i borgmaterialet än get.  
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8. Människan 

 

Två individer har identifierats i materialet, då två överkäkar finns representerade i materialet.  

Den ena individen uppvisar tydliga kroppsliga skador som skett perimortem. Den individ som 

troligtvis har blivit dödad har bedömts till man, runt 25-35 år (enbart baserat på tandslitage). 

Dödsorsak kan vara halshuggning, då det finns indikationer på ett hugg mellan atlas och axis, 

där dens axis kan ha blivit avhugget, samt att det finns ett tydligt hugg på den vänstra sidan av 

underkäkens bakre del, och ett slätt hugg på vänstra sidan av kraniet på mastoidutskottet. Det 

kan handla om ett hugg har skapat huggen på underkäkens och mastioidsutskottet. Under 

vilken period i borgens tid detta inträffade går inte att säga, men att det handlar om ett 

dödsfall under något av de bondeupproren som härjade under borgens tid är det som antas.  

Det som är troligast är att de två individerna är från sista upproret mot borgen, i slutskedet, 

och att de blev lämnade på platsen som ingen intresserade sig i förens under 1600-talet.  
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Tabell 12. Tabell över vilka fyndpåsar det har förekommit mänskliga element. 

Påsnummer Cran Dent Max Mand Vert Sac Scap Clav Cos Hum Rad Cox Fem MT 3 Frag 

11741:1 14 1 1 1 1                     

11741:2         29                     

11741:3                 38             

11741:4             1 2               

11741:5                   2           

11741:6           4           4     2 

11741:7                         3     

11743:1                           1   

11744:1 1                             

11747:1 8   2 2             1         

11747:2 1 1                           

Summa 24 2 3 3 30 4 1 2 38 2 1 4 3 1 2 

 

8.1 Fynd 

En fyndlista har sammanställts från de registrerade fynden som går att hitta på historiska 

museet. Som man kan se i figur 27 är vapen den kategorin med flest fynd från platsen, detta 

troligtvis för att det var det som blev kvarlämnat efter det sista upproret mot borgen 1470.  
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Fig 27. De fynd som har registrerats i databas, här visat i tillhörande kategorier. 

 

Vapenföremål är den största fyndkategorin, vilket speglar sista upproret mot borgen, och 

borgens avslut. I övrigt fanns en del byggnadsfynd och hushållssaker. Husgeråd består av 

kärlfragment samt nycklar, dock finns det inget bland fynden som skulle påvisa en aktiv slakt 

på borgområdet. Det är uppenbart att det arkeologiska fyndmaterialet till stor del är förknippat 

med borgens avslutning. Detta visar att platsen mer eller mindre har övergets. Således är 

benfynden tydligt förknippade med borgen, utan större sentida störningar. 

Tabell 13. Tabell över de vapen som förekom i fyndlistan över Ringstaholm.  

Vapen Antal 

Armborstspännare 1 

Dolk 1 

Doppsko 1 

Fotangel 1 

Kniv 19 

Kula 15 

Parerstång 1 

Pilspets 36 

Skoning 1 

Sporre 1 

Svärd 1 

Yxa 2 

Summa 80 
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9. Diskussion 

Ringstaholm upprorsfäste belägrades under Erik Karlssons uppror 1469-1470 med hjälp av 

bönderna (Harrison 1997:75). Det fanns en orolighet och riktat missnöje mot makten vid 

borgen som skapade uppror.  

Oroligheter och uppror skedde runtom hela landet under mitten av 1400-talet, och att 

Ringstaholm blev överfallet är inte förvånande. Så som jag ser denna borg efter studier och 

analyser kring material och borgväsende har denna strategiska borg haft en makt och stort 

inflytande kring närliggande landskap. En ekonomisk roll har styrt välmående för borgen och 

dess innehavare. Att borgen dessutom nära Norrköping samt Söderköping, och låg i 

”kungens” landskap gjorde den troligtvis mer prestigefylld.  

Det upproret som skedde på borgen var aggressivt, något som kan anas i fallet med de två 

individer som hittats i samband med Ringstaholmsmaterialet där de blivit lämnade på platsen 

utan kristen begravning. En tanke till de män som blev lämnade kvar på borgen är att de 

tillhörde borgen, och inte upprorsmännen. Genom att förnekas begravning kan det tolkas som 

ett straff, och måhända att det rör sig om fogden och hans underman som lämnats efter, för ett 

ultimat straff. Analysen av huggen av den ena individen antyder att denne blev halshuggen. 

Det skulle kunna tolkas som ett straff, att inte se sin mördare i ögonen, få huvudet separerat 

från kroppen, och sedan bli lämnad utan en kristen begravning.  

En av frågeställningarna är om man kan se en export/import av djur och slaktdjur för borgen 

samt vad den anatomiska representationen kan berätta om slakten vid Ringstaholm.  

I de medeltida lagarna kan man läsa att naturavaror var den vanligaste skatten för bönder som 

bodde i förhållande till borgar. Där skulle de ge ett visst antal köttdjur till borgen som skatt 

per år. Det framgår dock inte om djuren är levande när de kommer till borgen, men det är 

mest sannolikt att de är det. Utefter det lär borgens djuransvariga sett efter djuren, och utökat 

omfånget av boskap genom uppfödning, då det fanns en gård och jordbruk i förhållande till 

borgen som sköttes av dåvarande innehavande. Genom detta utökas export av köttdjur och 

inkomst till borgen. Som man kan se i tabell 14 är hela djuret representerat i materialet i stor 

utsträckning. För både nötkreatur och får/get är hela kroppen representerad i relativt jämn 

fördelning, med undantag för bröstkorg som förekommer något mer. Det kan bero på att 

styckning av bröstkorg delar upp revbenen i fler små delar än övrig anatom från djuret. 

Nötkreatur inkluderar de obestämda däggdjuren stor ungulat och stort däggdjur (sung och 

sdd), och får/get samt svin inkluderar mellandäggdjur (mdd).  
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Hos svin är extremiteterna tydligt överrepresenterade jämför med de andra anatomiska 

delarna, med tydlig frånvaro av bröstkorg och ryggrad.  

Vad säger den anatomiska representationen om slakten vid Ringstaholm? Som sagts i 

frågeställningen kan man förvänta sig att ben från alla kroppsdelar finns representerade i 

materialet, och att köttrikare kroppsdelar bör vara underrepresenterade om man sålt vidare 

köttet (Vretemark 1997:31).  I Ringstaholmsmaterialet är alla kroppsdelar representerade 

relativt jämt mellan de olika anatomiska delarna, med undantag av bröstkorg hos nöt och 

får/get samt kranium och bakre extremiteter hos svin.  Det kan betyda att en konsumtion av 

nöt och får/get har varit populärare än svin på borgen, och att svin mer oftare har blivit 

bortsålt, eller inte varit en prioritet att föda upp, men även att nöt och får/get har varit bättre 

förekommande i området. En orsak till detta kan vara tillagning av griskött har varit ”hårdare” 

och inte lämnat lika mycket skelett för undersökning.  

Sållningen har inte varit noggrann i det mått vi skulle använda för en utgrävning av ben idag. 

Majoriteten av benen i materialet har varit större än 4 cm, och de minsta benbitarna har varit 1 

cm eller större. Fiskben saknas i materialet, något som jag tror är på grund av sållning, då 

borgen ligger vid vatten, handeln är stor av mat, så fisken bör ha varit något vanligt på menyn, 

trots det saknas fisken otroligt mycket. De slaktavfall som finns har inte legat tillgänglig för 

djur att gnaga på utan har deponerats bra i marken och förvarats tills idag, och har därför 

nästan inga torra frakturer 

En möjlig tanke kan vara så att även kött som hämtades till platsen var extremiteter och det 

kan delvis/möjligen förklara skillnaden i ålder för får och nöt. Som man kan se i diagrammen 

i jämförelsekapitlet skiljer sig åldersbedömningen mellan epifyser och tandslitage för får/get 

och nöt i Ringstaholm, och detta kan antyda en egen slakt som har skett i förhållande till 

borgen, samt ett skatteintag av djur (möjligtvis de fina, unga djuren). Man kan tänka sig att 

extremiteter har varit intaget genom skatt medan de tänder och kranier som har varit möjliga 

att göra en åldersbedömning på har tillhört den privata slakten, och på så sätt kommer 

åldersbedömningen mellan epifyserna och tänderna skilja sig.  
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Tabell 14. Anatomisk representation visat i procent, för nöt, får/get och svin i jämförelse med Skara, taget ur 

Vretemark (1997). 

 

Som Boessneck et. al (1979) säger om Eketorp III så fokuserade borgen under den perioden 

inte på mjölkproduktion utan mer på köttproduktion, vilket förklarar den unga slaktåldern hos 

boskapen vid Eketorp. Vid Ringstaholm ser mönstret mer ut som en fokus på 

mjölkproduktion än kött, men indirekt finns det kött från gamla djur, detta också kopplat till 

den egna uppfödning av boskap kontra den skatteintäck i form av kött som finns.  

 

 

Fig 28. Anatomisk representation i jämförelse med Skara. Nöt, får/get och svin representerade även med stor 

ungulat, stort däggdjur och mellandäggdjur. 
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Anatomi nöt Ringstaholm Skara kv Tor  Skara kv Sparbanken  

Cran 6 % 45 % 52 % 

Revben+kotor 51 % 25 % 18 % 

F.E 14 % 9 % 11 % 

B.E 12 % 12 % 11 % 

Hand/fot 17 % 9 % 8 % 

    Anatomi får/get Ringstaholm Skara kv Tor Skara kv Sparbanken 

Cran 17 % 29 % 20 % 

Revben+kotor 39 % 18 % 33 % 

F.E 14 % 12 % 15 % 

B.E 18 % 26 % 19 % 

Hand/fot 12 % 15 % 13 % 

    Anatomi svin Ringstaholm Skara kv Tor Skara kv Sparbanken 

Cran 22 % 30 % 41 % 

Revben+kotor 7 % 31 % 20 % 

F.E 36 % 12 % 17 % 

B.E 23 % 16 % 13 % 

Hand/fot 12 % 11 % 9 % 
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I den anatomiska fördelningen i jämförelse med Skara är likheterna stora. Ryggraden och 

bröstkorgen utgör den största andelen i materialet för både Ringstaholm och Skara, vilket 

säger att slakt i stadsmiljö kontra borgmiljö inte skiljer sig markant i detta fall. En anledning 

till att mönstret ser ut på detta vis är på grund av skatten som betalades i natura. När skatten 

skickades till borgen/slottet kunde det anlända i både färdigstyckade köttbitar eller i levande 

djur för egen djurhållning och uppfödning. Det man kan förvänta sig i ett borgmaterial där 

köttet består av inkomna skatter från stadsbygd är ett liknande resultat i anatomisk 

representation som en stadsbygd skulle ge. De skillnader som man kan se i borgmaterial 

kontra stadsmaterial är då troligtvis de djur som blivit slaktade på borgområdet. En avsaknad 

på distala delen på revbenen samt bröstkorg kan påvisa att köttbitar har blivit inskickade till 

borgen.  

Åldern för slaktdjur hos Ringstaholm varierar i den mån att kött från äldre kor verkar ha 

dominerat (både i ålder och i representativitet). Jämfört med Skara är det ett liknande resultat, 

med kött från äldre kor som majoritet i materialet (se fig. 13).  Får/get har en varierad ålder i 

slakten, men här är lammen frånvarande i Ringstaholmsmaterialet jämfört med Skaras 

material (se fig. 15). Svin är jämförelsevis underrepresenterade, med få fragment i materialet. 

I ålder skiljer sig även svin från Skara, där unga svin har varit vanligt förekommande, men i 

Ringstaholm saknas de unga svinen (se fig. 17).   

Ungefär hälften av alla nötkreatur är yngre än 5 år, enligt ryggradsfusioneringen, men 42 % 

visar att nöt överlevde 5 års ålder.  

Att djuren har uppnått en äldre ålder kan bero på att de utnyttjats som mjölkdjur, slakten av 

äldre kor kan delvis ses som bevis på mjölkproduktion och en utslaktning av uttjänta 

mjölkkor. Får var mer populärt för sitt kött, sin ull och mjölk än get, geten användes mest till 

mjölken (Myrdal:1999:258), så i detta fall nu när en artbedömning inte har gjorts mellan 

får/get skulle det vara intressant att se en koppling i slaktålder, se om getter oftare är äldre än 

får i materialet.   
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Fig 29. Fusioneringen för ryggraden. 

Enligt slaktspåren efter analysen på Ringstaholmsmaterialet kan det inte påpekas att 

tillvaratagning av hudar och pälsar har utnyttjats, endast 8 % uppvisar snittspår som skulle 

kunna indikera att djuret har flåtts av sin päls. Många snittspår i allmänhet på metapoderna 

och extremiteterna i övrigt. Dock kan man säga att pälsverk för de vilda djuren i materialet 

har tagits tillvara, som man kan se i fig. 30 är det nästan enbart extremiteter som representerar 

det vilda i materialet.  

 

Fig. 30. Anatomisk representation för det vilda i materialet, samt husdjuren till borgen.  

 

För Sigtunamaterialet var hugg det vanligaste slaktspåret (Hallgren 2011:61), likaså i 

Ringstaholmsmaterialet. Såg förekommer enstaka gånger och verkar inte vara en populär 

slaktteknik att använda till detta material. I jämförelse med materialet från 1600-

talsregalskeppet Kronan (Aalders et. al 2013), där slaktspår på nästan alla bålfragment 

uppvisar slakt med hjälp av såg. Att Kronan tas upp i diskussion är för att inkludera ytterligare 

ett militärt material utöver Eketorp III. Kronanmaterialet består nästan uteslutande av 

köttstycken i form av mestadels ryggrad och bål. I Ringstaholm består materialet av hela 
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djuret, dock är det mycket ryggrad och bröstkorg, men även mycket av resten av djuret.  

Under medeltiden hade inte borgar och befästningar runt om i Sverige den militära struktur 

som man ofta tänker på när man hör ordet borg, utan var mer som en skatteupphållare i 

staden/länet och tillhållsorter för adeln och kungen. På så sätt kan köttförsörjningen till 

borgen vara en viktig del i ekonomin genom egen uppfödning och skatteintäckter där man 

kunde sälja vidare. I jämförelsen med Eketorp III kan man också se skillnader i att slaktåldern 

i det förstnämnda materialet är låg, mycket ungdjur till skillnad från Ringstaholm där unga 

djur saknas i större utsträckning från materialet.  

 

 

Tabell 15. Tabell över den anatomiska fördelningen mot det köttfattiga och köttrika delarna av djuret.  

Art Älg Nöt Rådjur Får/get Svin 

Köttfattigt           

Cal 4 72 1 12 10 

Cran 5 181 4 227 117 

Hand/fot 1 36   2 1 

MC    49 3 68 22 

MT 6 71 14 65 19 

MT/MC   17   7 1 

Phalang 19 196   8 6 

Summa 35 622 22 389 176 

Köttrikt           

Cos   987   434 17 

Cox 1 147 1 59 26 

Fem   114 1 44 40 

Fib         7 

Hum   95 1 37 49 

Pat 1         

Rad   112   94 40 

Scap   128   46 61 

Tib 3 98   129 49 

Uln   42   12 39 

Vert   485   92 17 

Summa 5 2208 3 947 345 

 

Om Ringstaholm förde en uppfödning på borgen framgår inte i historiska källor, det närmaste 

man kan gå på är skatten som allt som oftast betalades i naturaprodukter, och jämföra med 

åldersspridningen hos djuren i materialet för att se ett samband kring uppfödning eller ej. Det 
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är troligast att skatten bestående av boskap har bestått av unga ”mogna” djur och inte gamla 

kor eller får och eftersom nötkreaturen uppvisar ett äldre åldersspann än andra lokaler kan det 

vara en rimlig tanke att tänka sig att det utförts uppfödning för försäljning av mejeriprodukter 

och/eller annat.  

Jakt verkar inte ha varit omfattande aktivitet kring just denna borg. Ben från vilda djur utgör 

strax över 1 % av materialet. I medeltida stadsmaterial är det sällan man påträffar en större 

andel av vilt än runt 1 %, utan det mesta materialen brukar bestå av domesticerade djur. 

Benmaterial från borgar har, i tidigare studier, uppvisat mer vilt än stadsmaterial (Lepiksaar 

1991:130, Sten 1992:211), dock har Ringstaholm en artfördelning som mer liknande ett 

stadsmaterial. 
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10.  Sammanfattning  

I denna uppsats har huvudfrågan berört slakt och skatteinförsel till borgen Ringstaholm i 

Östergötland. Genom en osteologisk analys och historiska källor har en slutsats kring 

skatteväsende och djurhållning under medeltiden kunnat dras.  

Materialet visar en pågående slakt i förbindelse till borgen, med egen uppfödning samt genom 

skatteintag. Man kan se i den osteologiska analysen att djurbenen tyder på en organiserad 

slakt med standardiserade slakt- och styckningsmönster. Unga djur har inte utgjort en stor 

andel, utan äldre djur- ofta över 2 år- har utnyttjats kring borgen, troligtvis för mjölk och ull. 

Genom åldersbedömningen kan man anta ett utnyttjande av både egen uppfödning och 

skatteintäckter i matform, då ålder varierar mellan tandslitage och epifyssammanväxt.  

Denna borg som hade en relativt kort livstid och ett abrupt relaterat till ett uppror mot 

makthavarna har gett en inblick i makt och samhälle genom en osteologisk analys. Det som 

finns att lära av Ringstaholm är vilken inverkan borgen och dess fögderi hade i det medeltida 

samhället, vilket till slut ledde till uppror hos bönderna. Trycket från adeln till bönderna 

genom skatter i form av mat och pengar kom till bristningsgränsen och skapade den effekt av 

uppror som skedde runtom i landet, och även vid Ringstaholm. Detta var en borg som styrdes 

av adel. De livnärde sig på skatteintag av bönderna i området, som troligtvis hade en egen 

skötsel av djur och mark. Detta gav på så sätt mer inkomst. Borgens fall under bondeupproret 

1470 visar på ett stort missnöje, och kan ha resulterat i åtminstone två individers död på ön, 

och att de nekades en kristen begravning. 

För framtida forskning skulle en osteologisk analys på Norrköpings medeltida animala 

stadsmaterial vara intressant att göra, för att möjliggöra jämförelser mellan borgen och staden. 
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