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Abstract: 

Horses on Gotland during the Viking age. Equestrian graves, picture stones and ritual 

depositions  

This paper is an attempt to better understand the use of, and the relation to, the horse on 

Gotland during the Viking age. By studying the extraordinary contexts, such as equestrian 

graves, the picture stones of Gotland and wetland sacrifices, I try to create a broader picture of 

the horse's areas of use. A study of the horse-collar crest from Gotland is compared to the 

ones found on Birka to better understand them. I attempt to see how the everyday use of the 

horse is portrayed in the archaeological material. 

Omslagsbild: Bildsten från Levide kyrka. Från “Om vagnåkarnas färder” av Bertil 

Almgren. Gotländskt arkiv 1946.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som mycket annat i fornhistorien var fascinationen för hästar väletablerad långt tidigare i 

andra delar av världen innan den nådde Skandinavien. Hästen har varit en stor del av många 

olika kulturer och seder som har grund i hästen och dess kapacitet har många likheter. 

 

Hästar har använts som rid- och dragdjur i Sverige sedan bronsåldern där faktisk utrustning 

såsom betsel och liknande föremål av metall kan dateras. Ett etablerat bruk finns varken på 

fastlandet eller på Gotland innan bronsåldern (Burenhult 2000:107). Det finns däremot rena 

artefakter kopplade till hästar från tidigare perioder vilket tyder på en särskillnad från andra 

djur med liknande användningsområden. Det är framförallt den påkostade utrustningen och 

utsmyckningen av hästar som lockat forskarintresse och som i första hand studerats och inte 

de individer som bar dem; huvudlag, betsel, seldon och vagnar har ägnats rikligt engagemang 

(Sundqvist 2001). Det finns minst lika mycket hästutrustning bevarat som inte fått lika stort 

intresse såsom broddar och grimskaft, förmodligen för att de är mer praktiska och 

utseendemässigt bleknar i jämförelse. Dock finns det lika mycket information om hästens 

användningsområde och hantering av hästar i detta material som det gör i det mer 

väldokumenterade.  

 

Fokus för uppsatsen är yngre järnålder på Gotland men jag kommer jämföra med liknande 

fyndmaterial från Öland och Mälardalsområdet från samma tidsperiod. Valet av Gotland som 

avgränsning beror dels på den rikliga mängden fynd av ryttargravar samt de bildstenar som 

tydligt avbildar hästens användningsområden på ett flertal sätt. Genom bildstenarna kan även 

storlek och rastypiska attribut urskiljas vilket sedan kan jämföras med det osteologiska 

materialet från ryttargravar samt offrade hästar i mossar. Jag vill genom det spektakulära 

materialet skapa en större förenad överblick av hästen på Gotland under vikingatiden. Gotland 

utgör en ideal plats för studier kring avelsarbete med hästar då mänsklig inverkan tros styrt 

utvecklingen av det moderna gotlandsrusset samt för att förhindra inavel. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå hästens betydelse och användningsområde på Gotland 

under vikingatiden.  

 

1.3 Frågeställning 

Hur framträder hästens betydelse och användning i ryttargravarna? 

Hur uppvisas användningen av hästar på bildstenar och hur går tolkningen av dem ihop med 

det praktiska utförandet? 

Hur visar sig användningen av hästen i rituella offer och hur påvisas det i det arkeologiska 

materialet? 
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1.4 Metod 

Jag kommer i min uppsats använda mig av en komparativ analysmetod där stor vikt läggs på 

jämförelse av det material och litteratur jag har till förfogande. Jag kommer först titta på de 

ryttargravar som finns på Gotland för att sedan jämföra dem med det osteologiska materialet 

av hästar hittade i offermossar för att urskilja likheter och skillnader som kan ge svar på hur 

och vilka hästar som användes till vad. Jag kommer även undersöka de bildstenar som 

avbildar hästar för att försöka se ett samband mellan fördelningen av genus och hantering av 

hästar. 

 

1.5 Teori 

Det har forskats en hel del om vikingatid på Gotland där många teorier involverade hästar är 

fokuserade på en samhällselit där hästen associeras med prakt, rikedom och krigiska 

egenskaper. Genom att utgå ifrån dessa teorier samt material från bland annat ryttargravar och 

bildstenar kommer jag försöka se mellan raderna för att förstå hästens närvaro och inflytande i 

sin helhet på Gotland. Jag kompletterar detta med en översikt över andra fyndkontexter, offer, 

där hästen förekommer utan vidare spår av samhällselit.  

 

Jag kommer nu ta upp några teoretiska föregångare som varit behjälpliga för denna uppsats: 

 

Ett namn som särskilt inriktar sig på hästen i den svenska arkeologiska forskningen är Annelie 

Sundqvist (2001). Hennes avhandling Hästarnas land handlar om hur hästar har hanterats och 

använts under järnåldern för att förstå den ursprungliga ridkonsten, detta med utgångsläge i 

hästrelaterade artefakter samt ornamentik. Avhandlingen sätter hästen som flock- och 

flyktdjur i första rummet och har både inspirerat och varit behjälplig för denna uppsats genom 

att samla olika aspekter där hästen ingår. 

 

Susane Ziefvert (1992) har skrivit en mycket detaljerad uppsats om samtliga ryttargravar på 

Gotland i en påbyggnadskurs i arkeologi vid Stockholms universitet. Ziefvert analyserar ifall 

ett samband finns mellan ryttargravarna och ett ledande socialt skikt i det gotländska 

samhället. Jag har använt mig av denna uppsats för att få en överblick av förekomsten av 

hästar i gravar på Gotland samt förstå vad hästen hade för status under vikingatiden. 

 

En mycket detaljerad översikt av Gotlands fyndmaterial finns samlat i Die Wikingerzeit 

Gotland skriven av Lena Thunmark-Nylén (1998, 2000, 2006). Hennes verk i fyra volymer är 

skriven på tyska och innefattar bilder av fynd indelade efter grav samt fyndkategori, text och 

beskrivning av gravar och fynd samt en katalog över inventeringsnummer över samtliga fynd 

nämnda i resterande volymer indelade i socken samt fyndkategori. Dessa verk har gett en bra 

översikt över de mer specifika och inte lika väl dokumenterade materialen jag arbetat med. 
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Natalie Bärgmans (2019) uppsats Det är någonting med hästar är en osteoarkeologisk studie 

om hästen som offer med fokus på Gotland, Öland samt Stora Karlsö som jag använt mig av 

för att få en bredare förståelse för hästens användning. Bärgman presenterar ett flertal platser 

på Gotland där hästar spelat en stor roll i offersammanhang samt rituella måltider. 

 

 

2. Häst och ryttare 

2.1 Ryttare i gravar 

Att begrava en häst tillsammans med en 

människa förekommer i Europa långt före 

fenomenet tar sin början i Norden. Då 

ryttargravarna på Gotland kommer till är stora 

delar av Europa kristet och de folkgrupperna, 

så som kelter, germaner och slaver, som en 

gång brukat traditionen har övergivit den för 

länge sen (Bärgman, 2019:11). Ryttargravar 

är en av få arkeologiska kontexter där hela 

och kompletta hästar påträffas i Sverige vilket 

också gör att de förekommer mer frekvent i 

forskningen. Hästar påträffas annars 

tillsamman med människor i båtgravar, 

brandgravar och storslagna gravhögar. 

Individuella gravläggningar av hästar utan 

människor förekommer inte i Sverige men är 

mer frekvent förekommande i bland annat 

Baltikum. Vid fynd av hästar dokumenteras 

vanligtvis ålder, kön och mankhöjd. 

Information om hästen jämförs sedan med 

gravgåvor och information kring individen. 

Hästar tolkas ibland som gravgåvor, där 

hästen representerar makt och status precis 

som rika gravgåvor ofta gör, men oftare som 

kompanjon till människan där en relation 

mellan människa och häst antas funnits (Bärgman 2019:12f). Att anta att en gravlagd häst 

innebär att det är en mansgrav är att föregå det arkeologiska materialet eftersom så ofta är 

fallet, fler män är begravda med hästar än kvinnor. Att gravläggas med häst kan vara ett 

resultat av en elitistisk samhällsstruktur där hästen reflekterar en yrkesrelaterad fördelning. 

Vanligt förekommande föremål i ryttargravar är vapen, ofta svärd, vilket gör att många tolkar 

människorna i ryttargravarna som krigare (Bärgman, 2019). I de fall där kvinnor och barn 

förekommer samt i de gravar där vapen inte varit en del av gravgåvorna tolkas hästen ur detta  

 

Figur:2.1.1 Karta över samtliga lokaler för 

ryttargravar. Grundkarta från Google Maps 
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Inv. nr. Fyndplats Socken Gravinnehåll Gravgåvor Datering  

SHM 2593 Kvie gård Endre 
1 människa 
1 häst 

Yxor, spiralkvast-

beslag, betsel, 

remändesbeslag, 

remsöljor, 

silvertrådsbård 

1000 e. Kr 

genom 

ringspänne 

Mer utförlig 

presentation nedan 

SHM 2685 Bäcks gård Endre 

2 eller fler 

människor 
2 eller fler 

hästar 

Yxa, spjut, 

remdelare, rembeslag 

mm. 

900 e. Kr 

genom 

ringspänne 

Minst en man och en 

kvinna har 

identifierats i graven 

SHM 8424 Valve gård Eskelhem 
1 människa 
1 häst 

Ringspänne 
900 e. Kr 

genom 

ringspänne 

Fyndfattigdomen 

tyder på 

gravplundring 

SHM 8001 
Nära 

Fröjels 

kyrka 
Fröjel 

3 människor 
1 häst 

Ringspänne, 

huggkniv 

1000 - 1150 

e. Kr genom 

ringspänne 

Troligtvis en kvinna 

i graven, kan vara 

två olika gravar 

SHM 

10796:1, 
11106:1 

Broa gård, 

Högbro 
Halla 

1 människa 
1 häst 
1 hund 

Svärdsfäste, pilspets, 

betsel mm. 
750 - 800 e. 

Kr  
Mer utförlig 

presentation nedan 

SHM 

10796:2, 
11106:2 

Broa gård, 

Högbro 
Halla 

1 människa 
2 hästhuvuden 

Betsel, huggkniv, 

rembeslag 
800 - 900 e. 

Kr  
- 

SHM  
11106:7 

Broa gård, 

Högbro 
Halla 

2 människor 
2 hästar 
2 hundar 

Betselstång, hästkam, 

12 förgyllda 

rembeslag 

800 e. Kr 

genom 

betselbeslag 

Mer utförlig 

presentation nedan 

SHM 2309 
Austers 

gård 
Hangvar - 

Ringspännen, 

huggkniv, 

remändebeslag, grov 

enkelkam (häst?) 

rester av silverbårder 

900 e. Kr 

genom 

ringspänne 

Inga skelettdelar 

nämnda bland 

materialet.  

SHM 

20826:375 
Ihre 

gravfält 
Hellvi 

Skelettdelar av 

människa, häst, 

fågel och svin 

Pärlor, pärlspridare, 

knivfragment, spikar 
Ca 700 – 800 

e. Kr  

Övergång vendel- 

vikingatid. 

Kvinnograv vilket 

pärlorna talar för.  

GF 

C9322:497 
Ihre 

gravfält 
Hellvi 

1 människa 
1 häst 
1 hund 

Betsel, hästkam, 

hundhalsband, 

silvertrådsband, 

ringspänne 

900 e. Kr 

genom 

ringspänne 

Mer utförlig 

presentation nedan 

GF 

C9285:505 
Ihre 

gravfält 
Hellvi 
 

1 människa 
1 häst 
1 hund 

Betsel, bukgördels-

beslag, hästkam, 

svärd, två 

spjutspetsar 

900 e. Kr  

Unga man, 12-13 år, 

hästen förmodad 

hingst, ca 3 år, större 

än ett russ 

GF 

C9322:230B 
Ihre 

gravfält 
Hellvi 
 

1 människa 
1 häst 
1 hund 

Nyckel, pincett, 

vävbrickor, 

knivslidbeslag, betsel 
900 e. Kr  

Mer utförlig 

presentation nedan 

SMH 24629 Slite torg Othem 
Skelettrester av 

människa, häst 

och hund 

Betsel, hästkam, 

sluten ringsöjla, 

doppsko till knivslida 

Troligtvis 

medeltida 

Ringsöljan är av en 

typ vanlig under 

medeltid. 

SHM 23391 
Gällungs 

gravfält 
Väskinde 

1 människa 

1 häst 

Kniv, svärd, 

ringspänne, 

silverbård, betsel 

900 e. Kr 

genom 

ringspänne 

Mansgrav, rika 

gravgåvor.  

Tabell 1: Samtliga ryttargravar, person begraven med häst, på Gotland. 
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seende som en viktig del av människornas vardag och personlighet, alltså att man definieras 

utifrån vad man gör och inte vilket kön man innehar i koppling till hästen. 

Samtliga ryttargravar är sammanställda i en uppsats av Susanne Ziefvert från 1992. Enligt 

Ziefvert finns 13 stycken gravar som klassas som ryttargrav på Gotland, en benämning som 

indikerar en skelettgrav innehållande människa och häst där hästens lämningar kan uteslutas 

från förtäring (Ziefvert 1992). Ytterligare en ryttargrav, SHM 23391, är väldokumenterad av 

Denis Bernhus i en kandidatuppsats från 2014 (Bernhus 2014). Ziefvert nämner denna grav 

ytterst kort då utgrävningen aldrig rapporterats utan endast omnämns i en artikel i 

Fornvännen. Ziefvert tar heller inte hänsyn till ryttargravarnas datering vilket är varför även 

vendeltida samt en medeltida ryttargrav är inkorporerade.  

Nedan följer en redovisning av fem ryttargravar som jag anser särskilt intressanta för denna 

uppsats. Det baseras på åldersdateringar från både människor och hästar, de fynd som kan 

relateras till användning och skötsel av hästarna samt gravarnas datering. De icke utvalda 

gravarna består bland annat av två gravar från fel tidsålder, en kvinnograv från vendeltid och 

en mansgrav från medeltiden. Två tolkade dubbelgravar innehållande minst en man och 

kvinna i varje inklusive en häst där det är oklart om det rör sig om dubbelgravar eller enskilda 

gravar med ett omrört material är inte heller av intresse. Ytterligare två mansgravar är inte 

valda eftersom det är oklart om de kan räknas som ryttargravar då den ena endast har två 

hästhuvuden och den andra helt saknar skelettmaterial. Resterande tre gravar innefattar en 

som bär likhet med en utvald grav, en utsatt för gravplundring samt ryttargraven bearbetad av 

Bernhus (2014). 

 

2.2 Presentation av utvalda ryttargravar 

SHM 2593 Kvie gård, Endre socken. 

Graven upptäcktes 1859 i en backe som använts för grushämtning. Fyndet var uppdelat i två 

och låg ca 4,5 meter ifrån varandra. Graven bestod av skelett av en människa och en häst med 

tillhörande fynd av bl a hästens betsel, två yxor, diverse remsöljor och remändebeslag, 

spiralkvastbeslag samt en silvertrådsbård. Silvertrådsbården, samt två ringspännen som 

daterats till 1000-talet, indikerar att detta är en mansgrav då detta tillhört mansdräkten (Geijer, 

Arbman 1940:149). Eftersom fynden är uppdelade i två och ingen ordentlig angivning om 

vilka fynd som hittades var finns att tillgå kan fyndplatsen däremot tolkas innehålla en 

kvinnograv utifrån den stora mängden pärlor, två redskapssöljor med kedjor samt ett 

dosformigt spänne. Fyndplatsen är en del av ett större gravfält och grustäkten, som helt 

demolerat fornlämningen, sträcker sig in över den södra delen. Detta kan innebära att fynden 

tillhört två eller flera olika gravar vilket skulle förklara de olika fynden samt den ovissa 

könsbestämningen.  

 

SHM 10796:1 och 11106:1 Broa, Halla socken  

Graven upptäcktes 1899 av Carl Olsson och utgrävdes av Hans Hansson. Den innehöll skelett 

av en människa, en häst och en hund. Hästen låg placerad i N-S riktning med huvudet åt N. 

Människan låg med huvudet i V, tvärs över hästen med hunden vid dennes fötter. Fynden 
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bestod delvis av ett svärdsfäste, 

pilspets, betsel i hästens mun, 

remhållare, remsöljor samt 

flertalet förgyllda bronsbeslag. 

Dessa bronsbeslag påträffades 

vid hästens huvud och sadelläge 

vilket indikerar en rikt 

ornamenterad utrustning. 

Beslagen är något utöver det 

vanliga även om förgyllda beslag 

förekommer i ett flertal 

ryttargravar. De har utförligt 

studerats och gett en vidare 

inblick i utrustningens 

funktionalitet, hantverk och 

detaljrikedomen i ornamentiken. Graven är av B Nerman daterad till period VII:5, ca 750 – 

800 e. Utgrävaren Hansson daterade graven till början av 800-talet (Ziefvert 1992:15). Detta 

innebär att graven är ifrån övergångsperioden mellan vendeltid och vikingatid. 

Fyndrikedomen från graven stämmer bra överens med vendeltida fynd från fastlandet som 

funnits i både ryttargravar och båtgravar. Kanske är det därför som denna ryttargrav sticker ut 

från resterande ryttargravar från Gotland eftersom ingen annan ryttargrav från Gotland kan 

jämföras med denna. 

Vid utgrävningen försökte Hanson utläsa ifall ryttaren placerats på hästens rygg sittandes i 

sadeln vid gravläggningen. Vanligtvis placeras häst och andra djur på sidan av människan 

men inte detta fall. Hanson kunde inte utläsa huruvida detta tordes stämma men det är likväl 

en udda position för en ryttargrav. Fyndet gjordes även här vid en grushämtning och delar av 

föremålen påträffades vid olika undersökningar av platsen, dels vid utgrävningen av platsen 

samt vid en arkeologisk efterundersökning utförd av Hans Hansson (11106:1) samt av 

upphittaren Carl Olsson (10796:1). Fynden lämnades in vid olika tillfällen och har därför två 

olika inventarienummer.  

 

SHM 11106:7 Broa, Halla socken 

Även denna grav är en del av det större gravfältet Broa och grävdes ut 1899 av Hans Hansson. 

Denna grav innehöll skelettdelar av två människor varav den ena yngre och den andra äldre. 

Graven innehöll även skelett efter två hästar, den ena yngre och den andra äldre, samt två 

hundar, en yngre och en äldre. Andra fynd i graven bestod av söljor med rembeslag, förgyllda 

beslag, en del av ett bett, så kallad betselstång, samt kammar i olika storlekar till både 

människa och häst. Gravgåvorna ger ingen tydlig indikation om könsbestämning då inga 

könstypiska attribut förekom. Beslagen som hittats kan ha varit en del av utrustningen hästen 

burit eller en del av en klädsel men eftersom det så otydligt framkommer hur beslagen legat i 

relation till kropparna går det inte att säga.  

Även denna grav var sedan tidigare störd, i utgrävningsrapporten av Hansson nämns det att en 

brandgrav placerats i mitten (Ziefvert 1992:17).  

Figur 2.2.2: SHM 10796:1 och 11106:1 Förgyllda 

bronsbeslag och hästens betsel bla. Bild från SHM 
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Kort om Broa gravfält 

Broa gravfält har kontinuerligt använts från romersk järnålder fram till vikingatid och 

uppvisar många rika fynd. Gravfältet är beläget mitt på Gotland, både i nord-sydlig och öst-

västlig riktning och har en utbredning på ca 600 m NO-SV och 300 m NV-SO. Det ligger på 

en höjd grusås med utsikt över Roma myr som tidigare varit en sjö. Ca 150 gravar är utgrävda 

och noggrant rapporterade av ca 700 funna. Ett stort antal gravar förstördes vid byggandet av 

Gotlands järnväg under 1870-talet samt även av grushämtning och plöjningsarbeten (Ziefvert 

1992:18). Via Fornsök finns gravfältet på nr RAÄ Halla 46:1 samt RAÄ Halla 48:1.  

 

GF C9322:230B Ire, Hellvi socken 

Denna grav är från Ire gravfält och 

grävdes ut 1942 av Mårten Stenberger. 

Graven innehöll skelett av människa, häst 

och hund. Skeletten av människa och häst 

var placerad i NV- SÖ riktning, människan 

placerad på rygg och hästen placerad med 

benen under sig med bettet mellan 

käkarna. Hunden beskrivs ligga hopträngt 

invid hästen. Fynden bestod bland annat 

av betsel som fanns i hästens mun, 

knivslidbeslag av brons, pincett, nyckel, 

vävbrickor och ett nålhuvud. 17 stycken 

pärlor hittades även varav 12 av kalksten 

och fem i glas. Graven är daterad till 900-

tal enligt Stenberger (Ziefvert 1992:23). 

Flera föremål från denna grav är typiska 

för en vikingatida kvinnograv vilket skulle 

göra denna grav till den enda ryttargraven 

där ryttaren i denna benämning är en 

kvinna. Ziefvert nämner att spikar och 

nitar från graven tros komma från en kista 

medan Thunmark-Nylén omnämner dem 

som spåren efter en vagn (2006:323). 

Kvinnan har gravlagts i en vagn som varit 

påspänd på hästen vid gravläggningen. 

Nitarna bakom hästen och vid kvinnans 

fötter kan indikera en vagnslåda. Nitar och 

häftklamrar fanns även bakom hästens 

bogblad vilket är resterna efter selen den 

burit. Denna grav är alltså inte alls en 

ryttargrav utan en kvinnograv som väl 

överensstämmer med bildstenarnas 

angivelse om att kvinnor kör en hästdragen 

Figur 2.2.3: GF C9322:230B Ire, Hellvi 

socken. Kvinna placerad i vagn. Thunmark-

Nylén 2006:323 
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vagn för resan mot Valhall. Även placeringen av kvinnan bakom hästen jämfört med 

resterande ryttargravar där de ligger jämte varandra ger direkt en stark indikation att detta inte 

är en ryttargrav. 

 

GF C9322:497 Ire, Hellvi socken 

Graven utgrävdes 1942 av Mårten Stenberger på Ire gravfält och innehöll skelett efter en ung 

man, en häst och en hund. Skeletten var placerade i V-Ö riktning med huvudena åt V. Både 

häst och hund är placerad med benen under sig, vilandes på höger sida. Den unga mannen är 

placerad på rygg. Vidare fanns bland annat betsel, kam ämnad till häst, halsband till hunden, 

lekare till hundkoppel, silvertrådsband och 11 st silverflätor. Ringspännet som låg på mannens 

vänstra axel är daterat till 900-tal. Avbildningen av ryttargraven ger en tydlig överblick över 

hur skeletten och gravgåvor samt annat material skapar tydliga ramar om hur materialet ska 

utläsas. Den ger en bra helhetsbild av vad som typiskt tolkas som en ryttargrav. Förutom 

placeringen av kropparna i förhållande till varandra är det tydligt hur ryttarens klädsel fästs 

vid axeln med hjälp av ringspännet och att hunden förmodligen burit ett halsband. Vid hästens 

sadelläge syns två tydliga mörka beslag och vid dess revben en sölja som troligtvis fäst 

Figur 2.2.4: GF C9322:497, efter M Stenberger 1962 (Ziefvert 1992:21) 
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sadelgjorden i sadeln. Kammen placerad precis nedantill är en förmodad hästkam då en 

liknande, något mindre kam, är placerad på mannens högra sida. 

Kort om Ire gravfält 

Ovan nämnda gravar är från Ire gravfält som kontinuerligt använts sedan förromersk järnålder 

fram till slutet av vikingatiden. Gravfältet består av ca 600 synliga gravar där säkert många 

osynliga flatmarksgravar tillkommer. 341 gravar är utgrävda och av de 56 gravarna som med 

säkerhet dateras till vikingatid är 34 av dem mansgravar och 22 är kvinnogravar (Ziefvert 

1992:23).  

 

2.3 Begravningsformen ryttargrav 

Jag har valt att närmare studera dessa fem ryttargravar då de ger en representativ överblick av 

innehållet i ryttargravar på Gotland samt uppvisar den varietet som ofta glöms bort bland vår 

förförståelse kring ryttare som magnifika manliga krigare. Dessa fem gravar visar tydligt att 

det finns en variation av vad som klassas som ryttare samt att även kvinnor och barn finns 

representerade i vad som tydligt anses vara ämnat för män. Männen från Kvie gård och Broa 

gravfält är tydliga exempel på vad som anses vara en typisk ryttargrav. Den största skillnaden 

mellan dem är att mannen från Broa gravfält har en äldre datering och kan vara från 

övergångsperioden mellan vendeltid och vikingatid. Som redan nämnts så tyder den förgyllda 

utrustningen på en säregenhet som inte kan jämföras men någon annan ryttargrav på Gotland. 

Mannen från Kvie gård visar att traditionerna kring ryttargravar fortgår på Gotland fram mot 

vikingatidens slut men att gravgåvorna och praktkläderna förändras med tiden då denna man 

bär klädsel med silvertrådsbård vilket är mer vanligt förekommande kring 1000-talet. 

Gemensamt för dessa gravar är de rika gravgåvorna, vapen och klädda i praktkläder 

tillsammans med sin häst, även den i sin praktutrustning. 

Dubbelgraven från Broa gravfält och ynglinggraven från Ire visar att det inte bara är fullvuxna 

män som får äran av att följas i graven av sin häst utan även de, av den ringa åldern att döma, 

utan krigiska prestationer eller rykten. Kanske representerar de yngre personerna någon äldre 

bortgången släkting som varit förtjänt av att följas i döden av sin häst.  

Kvinnograven från Ire gravfält är särskilt intressant då den visade sig inte vara en ryttargrav 

utan en mer traditionsenlig begravningstyp för elitistiska kvinnor under vikingatiden. Av 

Thunmark-Nylén omnämns den som den enda kvinnograven som blivit begravd på detta sätt 

med häst, andra kvinnogravar i vagn finns dock men dessa utan häst. Dessutom finns ännu en 

kvinnograv från Ire gravfält. Denna är dock från vendeltid men även den innehåller distinkta 

gravgåvor förknippade med kvinnor och skulle förefalla ordinär om det inte vore för att även 

hon fick sin häst med sig i graven. Andra kvinnor begravda med hästar är gravlagda 

tillsammans med en man. Att båda kvinnogravarna är från Ire gravfält är även det unikt då 

detta inte förekommer någon annanstans på Gotland 

Gemensamt för samtliga gravar är att de indikerar en hög social status. Gravskicket ryttargrav 

var inte enbart reserverat för krigande män utan troligtvis användes det för socialt högtstående 

personer i allmänhet. Ryttarna i gravarna presenteras genom gravmaterialet som just ryttare 

där hästens utrustning tyder på mänsklig kontroll och inverkan. Sättet de är placerade i 

gravarna samt fynd av kammar placerade nära hästarna tyder på en human hantering. Varför 
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dessa personer begravdes med hästar vet man inte men hästen och dess utrustning kan ha haft 

en symbolisk funktion och återge uppfattningen om att den döde förbereddes för resan mot 

nästa liv där hästen fick bära krigarna mot Valhall (Ziefvert 1992:28). Vad som med säkerhet 

går att utläsa är att begravningar tillsammans med häst inte sker på några udda gravfält utan 

endast på platser med lång nyttjandetradition. Det är på stora gravfält man finner få 

ryttargravar, alltså är det ett litet urval av eliten som blir begravda på detta sätt. Sammanlagt 

är det nio olika gravfält där de flesta endast innehåller en ryttargrav. Endast tre gravfält, Broa, 

Endre och Ire, har fler ryttargravar och dessa är några av Gotlands största och mest fyndrika 

gravfält. 

 

2.4 Ryttare på bildstenar 

Bildstenarna förekommer under järnålderns yngre period mellan folkvandringstid fram till 

vikingatid, ca 400 - 1100 e.Kr. Stenarna restes på gravfält och vid korsvägar och man menar 

att resandet av stenar sammanfaller med perioder av välstånd på ön (Burenhult, 2000. 232 f). 

Idag står få bildstenar kvar på sin ursprungliga plats. Utifrån dess design och teknik som 

använt kan man datera dem till tre huvudperioder.  Hos stenar daterade till 400- 600-tal är 

cirkelmotiv eller virvelhjul är vanliga vid toppen. 

Ibland förekommer två motställda hästar undertill 

och detta har tolkats som en scen av hingsthetsning. 

Mellan 700-800 förekommer stora segelfartyg och 

scener föreställande offerhandlingar, strider till häst 

och till fots och mytologiska varelser där Sleipner 

förekommer med ryttare på sin rygg. Stenarna är 

även dekorerade med knutbandsornamenterad bård 

som sannolikt är inspirerad av textilier. Runt 1000-

1100 ses bildstenarna tillsammans med runstenarna 

som under denna tid även förekommer på fastlandet 

och är vanligen dekorerade med kors (Burenhult 

2000).  

De ristade motiven på bildstenarna från denna tid 

visar ofta stora likheter med varandra. Hästar med 

ryttare, segelskepp och människofigurer i procession 

är vanligt förekommande. Man anser att stenarna ska 

”läsas” nedifrån och upp. Längst ned vid stenens fot 

förekommer ofta ett större skepp, som symboliserar 

en resa av något slag. I mitten av stenen avbildas en 

händelse eller berättelse där figurer av människor 

och djur är vanliga. Högst upp på stenen avbildas det 

man tros ha eftersträvat, målet av resan eller resan 

vidare till dödsriket genom mytologiska scener. Till 

stor del baseras tolkningarna på de isländska sagorna. 

Därmed finns en risk att man tolkar bilderna utifrån 

ett facit i hand. Att ryttaren på något sätt representerar en hjälte/storman eller på annat sätt 

framgångsrik person är ett rimligt antagande (Widerström 2005). Stenarna ger oss möjlighet 

Figur 2.4.1: Hunninge, Klinte socken. 

Nylén 1978:99 
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att studera skeppstyper, klädnad och inte minst den föreställningsvärld som saknas under 

nordisk förhistoria ur ett etnografiskt perspektiv (Burenhult 2000:232) 

Bildstenarna visar den trognaste bilden av hästen som riddjur under vikingatiden. Genom att 

studera bilderna av hästar och ryttare kan man dra slutsatser om storlek på hästarna, 

rastypiska egenskaper samt praktisk användning och statussymbolik. En snabb överblick av 

de avbildade hästarna ger intrycket av ett centralt djur i fokus för skådespel, uppvisning av 

styrka och en stark profil inom mytologin. Hästen uppvisas ofta i samband med krigiska 

handlingar ofta med ryttare på ryggen och män omkring sig men även i betydligt fredligare 

sammanhang. Utrustningen som hästarna avbildas med är inte särskilt detaljerad men 

representerar fynden av utrustning från ryttargravarna väl. Ryttarens utrustning är däremot 

mer detaljerad och är ett viktigt inslag i vår förståelse kring kläder och utrustning från denna 

tid. Ryttarna avbildas med svärd och sköldar och bär ofta pösiga byxor och någon typ av hatt 

eller hjälm på huvudet (Nylén 1978:90ff). 

På bildstenarna syns inga avbildningar av sporrar, detta trots att sporrar förekommer på 

Gotland och på fastlandet under denna tid. Sporrar förekommer, om än ytterst glest, under 

förromersk och romersk järnålder på fastlandet där användandet sedan helt avtar fram till 900-

talet. Bland gravmaterialet från samtliga ryttargravar finns inga tecken på användning av 

varken sporrar eller stigbyglar, detta trots att flertalet sporrar från 900-talet hittats på Gotland. 

De saknas exakt fyndplats över de få stigbyglar och sporrar man har funnit. Kanske kan man 

anta att exemplaret från Vallstena kanske har sitt ursprung från gravfältet vid Lilla Bjärge, 

eller, kanske mest troligt i offerdepån från Gudingsåkrarna. Detta är det enda fyndet av en 

stigbygel intill ett gravfält (Thunmark-Nylén 2006:324). Sporrarna, samt även stigbyglarna, 

hittas för det mesta en och en och utan någon indikation till gravar. En stel bronssporre 

kommer från Enbjänne i Barlingbo, från vilket en och samma lantbrukare lämnade in föremål 

vid flera tillfällen, vilka troligen kom från sönderplogade gravar. Emellertid framkom det inga 

bevis på att denna sporre skulle ha hört till en grav (2006:324). 

Dessutom framställer gotlänningarna under denna tid en egen avvikande typ av ledad sporre, 

den gotländska charnersporren tillverkad i brons (Sundkvist 2001:136). Sporrar förekommer 

annars som lösfynd på Gotland utan vidare kontext kring fyndet. Ofta har föremålen lämnats 

in av privatpersoner som hittat dem vid åkerplöjning eller på annat sätt framkomna ur jorden. 

Mellandelen av en ledad bronssporre, fann man i en stenhög, enligt uppgift i ett mögligt 

lerkärl, en ledad bronssporre fann man när man avlägsnade en annan stenhög och en ledad 

bronssporre med ett troligen tillhörande remspänne för fästremmen fann man i kulturskiktet 

vid Paviken. En järnsporre från kiselgruvan mellan Visby och Endre har hittats där har man 

vid ett flertal tillfällen gjort fynd från vikingatiden och två järnsporrar återfanns bland fynden 

i den stora vapenofferlokalen i Gudingsåkrarna. Övriga järnsporrar har påträffats i 

kulturskikten vilket gör dateringen svårbedömd då det kan röra sig om tidig medeltid. Vad 

som kan konstateras är att man aldrig har påträffat sporrar i gravar som även innehållit 

begravda hästar på Gotland (Thunmark-Nylén 2006:324). 

Nylén (1978) antyder att avbildningen av ryttarens sits och placering över hästens rygg, ofta 

tungt bakåtlutade med benen sträckta framåt, beror på att de ofta red barbacka, utan sadel, 

detta eftersom denna position underlättar balansen. Avsaknaden av stigbyglar betyder inte 

nödvändigtvis avsaknad av sadel. Flera av ryttargravarna visar beslag kring sadelläget på 

hästen trots att inga stigbyglar påträffats. På fastlandet förekommer stigbyglar frekvent från 

700-talet och har som bruksföremål inte förändrats nämnvärt (Sundkvist 2001:136). På 
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bildstenarna finns inga stigbyglar avbildade så det 

är troligt att man använde sig av en sadel som tillät 

en bakåtlutande position. 

Hur exakt avbildningarna av hästar och ryttare är 

kan vara svårt att avgöra. Utifrån det osteologiska 

materialet man påträffar i ryttargravarna är 

hästarna ofta avbildade större än vad de faktiskt 

skulle varit. Kiesewalters framställde år 1888 en 

metod för mankhöjdsberäkning på häst. Metoden 

utvecklades på monterade skelett och tar därför 

inte hänsyn till mjukdelar och ligament. Detta gör 

att den beräknade mankhöjden bland många 

individer kan har varit något högre (Bärgman 

2019). Hästarna från ryttargravarna uppskattas ha 

haft en mankhöjd på ca 130 cm vilket kan jämföras med dagens gotlandsruss eller 

islandshästen som ofta jämförs med hästarna från järnåldern. Om man jämför en modern 

ryttare motsvarande den genomsnittliga längden för män under vikingatiden, ca 170 cm 

(During 1996:70), ridande på ett gotlandsruss mot avbildningen av ryttarna på bildstenarna 

blir det en skillnad i skala. Avbildningen av hästar tycks vara för stora gentemot 

gravmaterialet. Även betslen i gravarna tyder på att hästarna var mindre än de som avbildats 

(Nylén 1978). För stora bett i hästens mun är obekvämt och gör manövrering av hästen 

klumpig då bettet glider mer än nödvändigt. 

Bilderna kan alltså vara förskönade, eventuellt för att få häst och ryttare att framstå som mer 

ståtlig och imponerande. Trots detta är bildstenarna en av de bästa källorna när det kommer 

till praktisk hantering och användning av hästar under vikingatiden. Även avbildningar av den 

mytologiska varelsen Sleipnir, Odens häst med åtta ben, ger en inblick i hästens betydelse och 

rituella mening. Avbildningar av hästar och Sleipnir förekommer ofta högt upp på stenen och 

som tidigare nämnt antyder detta mer betydelsefulla och även mytologiska scener. Sleipnir 

förekommer med ryttare på ryggen, fallna män som han bär till Valhall, men även omringad 

av människor från marken. Förutom de åtta benen förekommer Sleipnir inte mer annorlunda 

än andra avbildade hästar. Hållningen på kropp och huvud är liknande och inget skiljer dem åt 

storleksmässigt.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4.2: Lillbjärs, Stenkyrka 

socken. Nylén 1978:98 
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3. Häst och vagn 

3.1 Vagnar på bildstenar 

Redan från bronsålderns hällristningar syns 

tecken på vagnar dragna av hästar. Dessa 

består både av mindre tvåhjuliga vagnar samt 

större fyrhjuliga. Gotlands bildstenar 

uppvisar en mängd olika varianter av både 

vagnar och slädar vilket gör att man vet 

relativt mycket om dess utformning och 

användningsområde (Nylén 1978:98f). 

Skeppsgraven från Oseberg i Norge ger ännu 

mer insikt över dåtidens transporter då en 

vagn och flera slädar fanns bevarade. 

Slädarna är mer tidlösa än vagnarna och tros 

varit lämpligare för tyngre transporter främst 

under vintertid då dåtidens vägar var av sämre kvalitet vilket bör ha gjort färd med vagn 

obekväma och riskerat ömtålig last (1978). Vagnarna var ofta utformade med en vagnskorg 

som kunde lyftas av och på vagnsställningen.  

Bildstenarna från Gotland visar alltid kvinnor köra vagnar dragna av en häst. Avbildningar 

visar bland annat en kvinna ståendes i en vagn dragen av en häst som tas emot av en kvinna 

med ett dryckeshorn. Avbildningarna skulle kunna indikera en liknelse till de kvinnor 

begravda i vagnar och att detta var deras sätt att ta sig vidare och resa över till livet efter detta, 

möjligtvis till Valhall (Shenk, 2002:35). Detta på samma sätt som män avbildas med båt eller 

ridandes på häst. 

Arwill-Nordbladh och Hjörungdal tar upp att män och kvinnors plats i det hedniska 

trossystemet var olika och att de därför reser till dödsriket Valhall på olika sätt, kvinnor med 

vagn och män med häst eller båt (Arwill-Nordbladh, Hjörungdal 2000:452ff). På bildstenarna 

gestaltas kvinnor och män tydligt på olika sätt. 

Enligt Eva- Marie Göransson framställs genus av människorna på bildstenarna genom 

skillnader i formgivning främst genom kroppslinjer och dräkter men även genom frisyrer och 

gester (Göransson 2000:456ff). De manliga figurerna är absolut fler än de kvinnliga och 

bestäms främst av förekommande skäggväxt. Kvinnorna är avbildade med en S-formad 

kroppslinje som kan iakttas när man drar en vertikal mittlinje genom kroppen inklusive 

dräkten. Vidare beskriver Göransson att manlighet på bildstenarna framställs på två sätt, 

krigaren och båtsmannen, som framställs med en rak kroppslinje delad i två i de brett åtskilda 

benen. Männens attribut beskrivs uppbyggas av vapen, skepp och hästar vilket även anger 

dess position i samhället. Attributen är samtliga saker som lätt kan fråntas en man och 

Göransson menar att även manligheten kan fråntas en man medan kvinnans kvinnlighet är 

mer inkorporerad och inte kan stjälas eller ges bort. Figurer som lånar attribut över 

genusgränser framställs exempelvis genom att typiskt manliga positioner på bildstenen 

innehas av en kvinna eller kvinnor som kör en hästdragen vagn ståendes (Göransson 2000). 

Figur 3.1.1 Levide kyrka. Kvinna kör vagn med 

dryckeshorn i handen. Almgren 1946:1f 
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Det tyckt alltså att i de fall där kvinnor avbildas med hästar på bildstenarna är det tydligt 

kopplat till en kvinnas resa till dödsriket som alltid sker med vagn.  

Kanske kan den vendeltida kvinnan som blivit begraven som ryttare lånat attribut från den 

annars mansdominerande sidan precis som med positionerna på bildstenarna där man normalt 

ser en mansfigur? Har kvinnan i ryttargraven lånat typiskt manliga attribut i graven eller 

saknas det en vagn i denna grav? Kanske speglar denna gravläggning utan vagn ett 

levnadssätt med hästar som ansågs typiskt för män men som ändå utfördes av kvinnor. 

Förmodligen skiljer sig sederna mellan tiden för kvinnan begraven som ryttare och den 

vikingatida kvinnan begraven i vagn och bör kanske inte liknas och jämföras på detta sätt utan 

en vidare grund av andra skillnader mellan vendel-och vikingatida samhällsstrukturer. Likväl 

är de båda kvinnogravarna ytterst intressanta och förblir de enda gravarna av sitt slag på 

Gotland.  

Hur kommer det sig då att det finns så 

många ryttargravar från vikingatiden 

men endast en vagnsbegravning med 

häst. Rent praktiskt känns det inte 

svårare att begrava ett vagnsekipage 

med häst som att begrava en häst och 

ryttare förutom att vagnsekipaget blir 

något längre, ca 4 meter för 

vagnbegravning, se fig. 2.2.3, och 1.5 – 2 

meter för ryttargrav, se fig. 2.2.4. 

Thunmark - Nylén (2006:320) har 

dokumenterat alla begravningar med 

häst som daterats till vikingatiden och 

endast en av dem, som ovan nämnt, var 

en vagnsbegravning. Gotlands vikingatid 

måste haft ett överflöd av kvinnor som av 

status och makt varit förtjänt av en begravning i vagn tillsammans med häst så som mytologin 

och bildstenarna berättar. Ändå finns det inga fler fynd av kvinnor och hästar begravda 

tillsammans. Vad som däremot finns är små vågformade bildstenar som kan representera 

vagnen och kvinnan. I en masteruppsats av Elin Stenqvist (2014) undersöker Stenqvist 

funktionen och betydelsen av små vågformiga bildstenar som tidigare omnämnts som 

kiststenar. 

De vågformade bildstenarnas föregående tolkning som 

kiststenar kopplas ihop med fastlandets Eskilstunakistor och det 

är just tolkningen av dem som gett upphov till termen och inte 

faktiska bevis att de använts som kiststenar. Tidigare har de 

vågformade bildstenarna främst beskrivits som resta efter 

kvinnor, placerade ovanpå gravar i par eller som fyrsidiga kistor 

och som möjliga offeraltare. Bildstenar av kiststenstyp har i 

olika texter tolkats som minnesmärken över kvinnor.  

Stenqvist nämner att forskare observerat att mindre våldsamma 

bilder förekommer på de vågformade bildstenarna i jämförelse 

Figur 3.1.2: Barshaldershed i Grötlingbo, Nylén 

1978:103 

Figur 3.1.3: Typisk form 

på kiststen, även kallad 

vågformad bildsten.      

Nylén 1978:160 
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med de stora svampformade. Samt att vagnsgravar på kontinenten, med endast ett undantag, 

är kvinnliga och noterar att vagnmotiv endast förekommer på kiststenar medan skepp endast 

förekommer på de svampformade (2014:50ff). Stenqvist beskriver dock att vagn som ett för 

kiststenar återkommande motiv är problematiskt då det endast baseras på två stenar, de från 

Grötlingbo Barshaldershed (figur 3.1.2) och Alskog kyrka.  

De små vågformade stenarna kan i detta fall tolkas som en representation av en vagn till en 

kvinnograv. Detta skulle delvis förklara avsaknaden av vagnsbegravningar. Om graven i sig 

representeras av en vågformig bildsten behövs kanske varken en faktisk vagnsbegravning 

eller en avbildning av en vagn på bildstenen då hela stenen representerar vagnen. 

Förekomsten, placeringen och avsaknaden av vissa motiv antyder att de vågformade 

bildstenarna inte bara tillverkades som medvetet annorlunda formmässigt utan även 

bildmässigt. Tidigare har vagnmotivet beskrivits som unikt för de vågformade, vilket skulle 

styrka tesen om att de är en skildring av en vagn, men detta förekommer även på mindre 

svampformiga dvärgstenar. Det är alltså möjligt att genus var kopplat till storlek snarare än 

till form och avbildningar (Stenqvist 2014:50ff), alltså att kvinnor fick mindre stenar resta 

efter sig och män fick större. Relaterat till vagnsbegravningar är det mer troligt att den mindre 

storleken på de små vågformade stenarna beror på att de representerar vagnen och att det 

endast är kvinnor som kör vagn, inte att man kategoriskt indelar bildstenar efter genus med 

avseende på storleken. 

 

3.2 Selbågskrön 

Då inga vagnsbegravningar med häst finns 

dokumenterade på Gotland, förutom 

kvinnograven från Ire omnämnd som 

ryttargrav, är det svårt att få en helhetsbild 

av de vagnskörande kvinnorna eller hästen 

som dragdjur för dessa vagnar. Det som 

tyder på att vagnsekipagen varit lika ståtliga 

och viktiga som de framställs på 

bildstenarna är den utrustning som finns 

bevarat, nämligen selbågskrönen. 

Selbågarna är uteslutande gjorda av brons 

och har ofta varit förgyllda. De rikt 

smyckade selarna antyder att hästen som 

dragdjur varit en statussymbol och ger en 

inblick i vagnen och slädens olika 

användningsområden.  

Funktionsmässigt är selbågskrönet placerat 

högst upp på hästens rygg med hål för att 

hålla tömmarna stadiga och inte trassla in sig 

i resterande utrustning. Hästens utrustning 

har främst studerats utifrån dess ornamentik 

Figur 3.2.1: Karta över samtliga lokaler för 

selbågskrön. Grundkarta från Google Maps 
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och inte dess funktion eller funktionalitet. Selbågskrön förekommer huvudsakligen i två 

utformanden, hål för en respektive två tömmar. Hålen är små vilket föranleder slutsatsen att 

två tömmar inte kunde dras och effektivt användas genom ett hål. Detta betyder att 

selbågskrönen med ett hål förmodligen varit en del av ett par, två hästar som sida vid sida 

körs med korstömmar alternativt med sammanlänkade bett då endast en töm för varje häst 

behövs för att styra ekipaget. Selbågskrön med två hål har varit en del av utrustningen för 

hästar som ensamma drar en vagn och dessa är de vanligast förekommande i Sverige och 

endast de som förekommer på Gotland. 

På Gotland förekommer selbågskrön av typerna 

A och B. Typ A består av enkla krön, 

förmodligen gjutna i ett stycke, och förekommer 

med profilerade lister kring hålen och figurer 

mellan hålen i form av djur och människor. 

Figurerna beskrivs som realistiskt skulpterade. 

Exempel på selbågskrön av typ A är figur 3.2.2 

och 3.2.3. Detta verkar vara en tidlös design då 

den är återkommande oavsett datering och fyndplats. 

Liknande selbågskrön som figur 3.2.2 finna även 

från fastlandet. Typ B består av standardiserad 

ornamentik i form av längsgående ribbade remsor 

och slingor som ansluter till, eller bildar en 

djurmask framtill på krönet. Mindre avbildningar 

av djur kan även förekomma över varje hål. 

Gjutningen av typ B kan ha gjorts i två delar, där 

den främre och bakre delen sedan gjuts 

samman. Exempel på typ B är figur 3.2.4. 

Enligt Thunmark-Nylén (2006:334) ska elva 

selbågskrön hittats på Gotland. Samtliga är av 

typiskt skandinavisk karaktär och är gjutna i 

brons. I denna uppsats redovisas 8 vikingatida 

selbågskrön dokumenterade av Thunmark-Nylén i 

Tabell 2, samt ytterligare ett från Visnar ängar. 

Typindelning av selbågskrön som Thunmark-

Nylén använder sig av skapades av M. Strömberg 

vilken delar in selbågskrönen i olika typer 

beroende på utformning samt dekoration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.2:  Typ A, GFA2214. 

Thunmark-Nylén 2000:268 

Figur 3.2.4: Typ B, SHM 7793. Bild 

från SHM 

Figur 3.2.3 Typ A, SHM 6912. Bild 

från SHM 
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Inv. nr. Fyndplats Socken Beskrivning Datering Typ 

SHM 

31752 
Botvalde Stånga Två fragment, runstensstil 1000- tal A 

SHM 

31677 
Botvalde Stånga Två fragment Järnålder B 

SHM 7793. Klintebys Klinte 
Djurmasker och flätade band, 

Borrestil 

Äldre 

vikingatid 
B 

SHM 

24301 
Enbjänne Hogrän - 

Yngre 

järnålder 
A 

SHM 6912. - Gotland Mansfigur, fåglar Vikingatid A 

GFA3693 - Gotland Ornerad med slingor, inköpt 1883? - B 

GFC2360 Rovalds Eskelhem 
Bruten på mitten, naturalistisk djur 

ornamentik 
- A 

GFA2214. Hammars Lokume Enkelt profilerad list kring hålen - A 

Tabell 2: Vikingatida selbågskrön från Gotland 

Ytterligare ett selbågskrön hittades i Visnar ängar, Alskog socken, i samband med 

undersökningar av fragment av två bildstenar och kringliggande forntidsbebyggelse. 

Selbågskrönet hittades välbevarat i en brandgrav och daterades till 800-tal (Wennersten 

1973:117). Den är av typ A och är dekorerad med någon form av bårdornamentik. Att denna 

inte finns med i något register eller är en del av samlingarna från SHM eller GF är 

förunderligt. 

 

Då ingen koppling till annan fyndkontext finns kring selbågskrönen är det svårt att veta hur 

man ska förhålla sig till dem och vad de kan berätta om brukandet av hästen men kanske 

framförallt om kvinnornas roll kring hästar. Ofta tolkas selbågskrönen som gravfynd men 

utan annan fyndkontext framstår denna tolkning som ytterst övergripande motiverad utan 

vidare förståelse eller insikt. Det går helt enkelt inte att säga vad selbågskrönen från Gotland 

är för slags fynd. 

Vad som kan utläsas är att förutom att samtliga fynd är lösfynd förekommer de inte på de 

större gravfälten Ire, Broa och Endre där ryttargravarnas närvaro är som störst och även där 

den kvinnliga vagnsbegravningen återfinns. Hästen i graven saknar också selbågskrön vilket 

får en att undra varför kvinnan i graven fått med sig så pass rika gravgåvor och inte hästen. 

Varför liknas inte vagnshästens utrustning med den rika utrustningen från hästarna i 

ryttargravarna? Selbågskrönen kan medvetet deponerats på annan plats eller offrade i annat 

sammanhang än vid begravning vilket skulle förklara de besynnerliga fyndomständigheterna. 

Kanske har de blivit deponerade på annan plats för att representera en vagnsbegravning eller 

det symboliska värdet av en vagnshäst. En häst utan utrustning är inte lika användbar och 

offrandet av utrustning kan visa på en uppoffring av resurser och kraft. 

För att få en bättre förståelse av selbågskrönen på Gotland väljer jag att jämföra 

fyndkontexten kring selbågskrönen hittade i Birka på Björkö. Där förekommer selbågskrönen 

i en helt annan kontext vilket kan ge ledtrådar till hur det skulle kunnat se ut på Gotland och 

varför det inte gör det. 
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3.3 Selbågskrön från Birka 

Från Birka har fyra selbågskrön i brons hittats. 

Dessa är samtida med selbågskrönen från 

Gotland och liknar dem i både gjutningsform 

och ornamentik.  

Två selbågskrön av typ B hittades i grav Bj 

750 (Adelsö 118:1), en ca 14 meter i diameter 

och 1,5 meter hög kammargrav. Högen var 

belägen på höjdryggen i den sydöstligaste 

delen av Hemlanden på Björkö. Bj 750 är en 

av de 677 gravar som Hjalmar Stolpe 

undersökte i Hemlanden under 1870-talet och 

är en av de mest innehållsrika och exklusiva gravarna från hela 

Birka. Högen dolde en ca 2,5 x 2,0 meter stor träkammare i 

vilken förmodligen en man och en kvinna gravlagts. På en 

avsats i kammarens östligaste del låg en häst. Gravinventariet 

var otroligt rikt och bestod förutom av de två selbågskrönen av 

smycken, glasbägare, textilarbeten med guldtråd, spelpjäser av 

glas, vapen, samt allehanda redskap (Arbman 1943). 

Kammargravar av denna sort förekommer inte på Gotland 

under vikingatiden. Selbågskrönet är mycket likt det som på 

Gotland hittades vid Klinte som daterats till äldre vikingatid 

(figur 3.2.4). Att notera är att det endast fanns en häst i 

kammargraven när selbågskrönen indikerar på nyttjande av 

två. 

Ett selbågskrön av typ A hittades i grav BJ 348 (Adelsö 120:1). Detta är en brandgrav vars 

kulle var 5,7 meter i diameter och 0,75 meter hög. Vid utgrävning framkom ett mycket svart 

lager av brännskadad jord där i mitten hittades en trasig lerkruka. Förutom det något skadade 

selbågskrönet hittades bland annat pärlor av bergskristall, glas och ben, flertalet järnnitar och 

spikar samt ett hänge av brons dekorerat med en tupp (Arbman 1943). Av gravgåvorna att 

döma är personen i graven en kvinna. Spikarna och nitarna av järn kan ha varit en del av en 

kista eller eventuellt vagnskorg som personen placerats i. Detta fynd är att likna med det 

gotländska fyndet från Visnar ängar som även det beskrivs funnet i en brandgrav. 

I grav Bj 942 (Adelsö 118:1) fanns ett selbågskrön av typ A. Även denna grav var en 

kammargrav som bestod av en stor kammare, ca 3 meter lång och 2 meter bred. Endast 

tänderna från skelettet fanns bevarat. Selbågskrönet var försedd med enkla kamförsedda bågar 

som slutar i starkt stiliserade djurhuvuden. Även en del mycket rostade järnföremål tros ha 

tillhört selbågskrönet även fast de idag är oigenkännliga som beslag till en eventuell sele 

(Arbman 1943).  

Ytterligare ett selbågskrön hittades på Björkö av Hjalmar Stolpe kring åren 1871 - 1873 då 

arkeologiska undersökningar företogs i Svarta jorden samt runt om på Björkö. 

Undersökningarna gav en stor mängd fynd vilka registrerats under inventarienummer 5208. 

Figur 3.3.1 Selbågskrön från grav Bj 750, 

Birka. Bild från SHM 

Figur 3.3.2 Borrestil. 

Liknande selbågskrönet 

SHM 7793, se figur 3.2.4 
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Dessa är alltså lösfynd utan vidare fyndkontext. Fynden är till största del hantverks- och 

boplatsrelaterade, exempelvis kammar, smycken, olika typer av kärl och redskap samt en 

mängd spår efter tillverkning av dessa föremål. Selbågskrönet är av ben eller horn och avviker 

därför från samtliga selbågar från både Björkö och Gotland.  

Samtliga selbågskrön från Björkö hittades i gravar eller tolkades som offrade gravgåvor. 

Detta stämmer väl överens med den förutfattade meningen kring selbågskrön som grundas av 

andra fyndomständigheter från Skandinavien och från kontinenten. Är Birka en bättre 

representation över hur fyndkontexten kring selbågskrön bör se ut under vikingatiden? Varför 

ser då fyndkontexten på Gotland så pass annorlunda ut? Selbågskrönen är en tydlig indikator 

på att Gotland och fastlandet skiljer sig åt när det kommer till gravläggningar av kvinnor som 

varit en del av hästeliten och blivit hedrad med en vagnbegravning som kan föra dem vidare 

mot Valhall, så som kan urskiljas på bildstenarna. Kvinnor som på fastlandet blev begravda 

med hästar, selbågskrön och i vagn, blev på Gotland hedrade på andra sätt utan varken 

kammargravar eller i vagn. 

 Det är troligt att kvinnors bortgång markerades och hedrades med en avbildning på de små 

vågformade bildstenarna som en representation för vagnen och kammargraven, och där 

selbågskrönen offrades eller begravdes på annan plats och i annat syfte. Detta skulle i så fall 

förklara avsaknaden av de nära på mytiska fyndomständigheterna till Gotlands selbågskrön 

men samtidigt påvisa dess betydelse för kvinnornas roll som en del av Gotlands hästfolk. 

Jämförelsevis kanske det inte är så konstigt att fler selbågskrön påträffats på Gotland än i 

Birka då fyndförhållandena är så pass varierande och betydelsen och behovet av hästar varit 

så olikartad, och essentiell på Gotland. Trots att flertalet selbågskrön från Gotland och Birka 

är samtida skiljer sig nästan allt kring dem. Hästens begagnande och det gotländska 

vikingatida samhällets vördnad kring hästar torde ligga till grund kring dessa skillnader. 
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4. Hästoffer 

4.1 Våtmarksoffer 

 

 När det kommer till rituella sammankomster 

och ritualer som inkluderar hästoffer är det 

framförallt i våtmarker hästar påträffas. Delvis 

för att hästar är stora djur och lämnar efter sig 

en stor mängd ben, men också för att hästen 

under lång tid ansetts som ett närmast heligt 

och andligt djur. 

Våtmarksdepositioner medför en del särskilda 

utmaningar när det kommer till 

bevarandeförhållanden, både hur väl materialet 

bevarats i våtmarken men också metodiken 

som brukas vid utgrävning. Eftersom 

våtmarksdepositioner sänks ned i någon form 

av vatten kan den stratigrafiska tillförlitligheten 

vara svårbedömd, detta beroende på om 

material och kroppsdelar sänkts ner i stilla eller 

rinnande vatten. I stillastående vatten är 

förutsättningarna för en orörd stratigrafi 

betydligt bättre. Även eventuell växlande 

fuktighetsgrad, torvtillväxt samt torvens 

reaktion på eventuell utgrävning kan försvåra 

bedömningen av våtmarksdepositioner 

(Bärgman 2019:5).  

De benrester som påträffas efter djurkroppar i 

rituella kontexter varierar från hela skelett till enstaka ben som i den arkeologiska litteraturen 

vanligtvis delas in i grupper. Dessa grupper består av hela skelett, kranier och/eller under 

käkar, huvud och fötter samt köttrika och köttfattiga ben (Nilsson 2009:88). Samtliga grupper 

kan förekomma vid en fyndplats och flera av grupperna kan varit offrade vid samma tillfälle. I 

våtmarker är det vanligast att deponera hela djur samt kranier tillsammans med de köttfattiga 

skenbenen inklusive hovarna. 

Skedemosse är Sveriges mest spektakulära våtmarksoffermosse och har varit en central plats 

för möten och skådespel under brons- och järnåldern. Skedemosse är ur geologiskt synpunkt 

inte en mosse utan en myr och de offrade föremålen har lagts ner i öppet vatten.  

Den största fyndkategorin i Skedemosse är ben som uppskattas till närmare ett ton där en 

mängd olika arter är representerade, både vilda och domesticerade (Telldahl 2012:24ff). 

Hästen är det vanligast förekommande offret och omkring 100 individer har identifierats. De 

förekommer i koncentrationer om utvalda benslag och hästben förekommer i regel om 

grupper av kranium, fotpartier och svanskotor. En annan typ av koncentration där hästben 

förekommer är märgkluvna småben samt matrester (2012).  

Figur 4.1.1 Platser där våtmarksoffringar av 

häst förekommit på Gotland. Grundkarta 

från Google Maps 
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Meningen bakom namnet Skedemosse föreslår en ytterligare koppling mellan hästoffer och 

platsen förutom den ritualiserade slakten. Det första momentet av namnet tros härstamma från 

det fornnordiska ordet skeið som betyder slagsmål mellan hingstar eller kapplöpning med 

hästar, det har föreslagits att dessa tävlingar användes för att avgöra vilka hästar som skulle 

offras och vilka som skulle användas till avel (Shenk 2002:16).  

 

4.2 Hästoffer på Gotland  

Våtmarkoffer av häst på Gotland är få förekommande i jämförelse med fastlandet och Öland. 

Endast tre platser där offer definierade som våtmarksfynd av häst har påträffats på Gotland. 

Dessa är Stormyr i Bäl socken, Lillmyr i Barlingbo socken samt Stymle myr i Eke socken 

(Bärgman, 2019:18). 

En av anledningarna till skillnaderna av kvantitet av våtmarksfynd mellan Öland och Gotland 

kan vara exploateringen av Öland under 70-talet vilket föranledde flertalet arkeologiska 

insatser över större områden. Detsamma kan inte jämföras på Gotland vilket antyder att det 

kan finnas ett liknande stort material på Gotland men att det ännu inte är funnet.  

 

Stormyr (RAÄ Bäl 101:1) - Dagens Stormyr är en del 

av ett jordbrukslandskap i Bäl socken och är en av få 

platser på Gotland som tolkats som plats för 

våtmarksoffringar. Platsen hittades 1943 av M 

Stenberger. Enligt fornsök är platsen runt våtmarken 

tom på andra fynd vilket alltså indikerar att platsen 

annars varit otillgänglig. På fornsök beskrivs platsen 

som en offerplats där en kort kommentar om fynd av 

människa, häst, nötboskap och eventuellt svin finns att 

tillgå. Bärgman (2019) beskriver vidare att fynden 

består av minst fem hästar, fyra nötdjur och ett okänt 

antal människor (2019:32). Materialet beskrivs även 

som omrört vilket omöjliggör stratigrafisk och 

typologisk datering. Även eventuella konstruktioner 

eller lösfynd är sedan länge bortplöjda. Vidare har 

inga fynd fått en datering via C-14, detta planerades 

dock till 2020 men resultat finns ännu inte att tillgå 

vid skrivandet av denna uppsats. Stormyr är således 

ingen självklar offerplats under vikingatiden men mycket talar ändå för att platsen använts 

under en längre tid men att bruket av platsen förändrats.  

Kranierna av häst och nöt beskrivs som observerade in situ vilket Bärgman tolkar som de 

enda kroppsdelar som bedömts ligga där de ursprungligen deponerats, alltså att resterande 

material framkommit i samband med plöjning. Det ena kraniet påträffades samman med en 

halskota, rimligtvis atlaskotan men detta är inte specificerat. Detta skulle innebära att 

kroppsdelar med viss andel ligament och kött sannolikt deponerats och inte skeletterade 

skallar vilket också tyder på att djuren styckats (2019:34). Tecken på att djuren kan ha 

använts som bruksdjur framkommer av skeletala förändringar, finns att utläsa ur den 

Frigur 4.2.1: Karta över Stormyr i 

Bäl. Karta från FMIS 
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osteologiska analysen. Hos både häst och nöt finns spår av upprepat våld mot huvudet i 

samband med dödstillfället.  

Eftersom ingen datering finns tillgänglig är det svårt att förstå myrens utbredning vid 

offertillfällena. Bärgman menar dock att det är osannolikt att det vid ett enda tillfälle offrats 

eller dumpats kroppsdelar av så många djur och människor.  

 

Lillmyr (RAÄ Barlingbo 16:1 & 16:2) - Lillmyr är 

precis som Stormyr idag lokaliserat mitt i ett 

jordbrukslandskap. Flertalet föremål dök upp innan 

en arkeologisk utgrävning utfördes 1906. Dessa 

bestod bland annat av sex ihopböjda tveeggade 

svärd daterade till vikingatiden och fästet till ett 

sjunde, samt två trasiga, halvklotformiga 

sköldbucklor, även dessa daterade till 

vikingatid.  En bit från denna plats fann man delar 

av två mänskliga kranium, samt åtskilliga ben av ett 

par hästar och tre får (Roos 2014:20f). Hästbenen 

har daterats till vendeltid, kraniumfragmenten till 

folkvandringstid och svärden som påträffades till 

vikingatid. Detta indikerar en lång tradition av 

offrade i myren. Det tyder även på att typen av 

offringar förändrats där djur och människooffer var 

vanligare under tidigare perioder och att man under vikingatiden övergår till att endast offra 

vapen och föremål i myren.  

Stymle myr - Fynden från Stymle myr har främst omtalats av geologen Munthe som under 

1900-talets början hade ett väletablerat samarbete med arkeologin på Gotland. Enligt denne 

ska fynden gjorts 1910 och ska bestått av armbågsben och strålben från häst, dessa har 

sedermera C-14 daterats till yngre järnålder (Bärgman, 2019:19). Ingen ytterligare 

information finns att tillgå om Stymle myr och platsen finns inte dokumenterad på fornsök. 

Det är alltså oklart om det faktiskt rör sig om en offermosse som använts kontinuerligt eller 

om det är en plats där offer har utförts endaste ett fåtal gånger. 

 

Samtliga myrar och platser för våtmarksoffer på Gotland är små och har en liten kontext att 

arbeta med. När man sedan skalar ner fynden för att fokusera endast på vikingatiden blir 

fynden ännu färre och materialet osäkert. Även de mest fyndrika våtmarksdepåerna på 

Gotland bleknar i jämförelse med Öland. Detta säger något om människornas sätt att förhålla 

sig till offer på de olika öarna under denna tid men även hur vi ser på våtmarksdepåer i dagens 

forskning och vilken skillnad ett större material gör för engagemanget och vidare 

utgrävningar. Kanske är det så att det finns lika spektakulära våtmarksoffer på Gotland men 

att dessa ännu gömmer sig i jorden utan indikationer på att de existerar? Eller kanske var 

traditionerna så pass skilda under folkvandringstiden fram till vikingatid att man i snabbare 

takt avvecklade våtmarksoffer på Gotland och ersatte dessa med andra liknande tillställningar 

för ritual och blot.  

Figur 4.2.2: Lillmyr i Barlingbo. Karta 

från FMIS 
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Slakt av häst för olika ändamål lämnar 

olika spår i form av skär-och slagmärken 

på benen. Avhudning lämnar ofta spår på 

kraniet och fotbenen medan skärmärken 

från styckning visar sig på lederna. 

Avsaknad av tungben indikerar att 

tungan skurits bort även om resterande 

kranium hittas intakt. Under vikingatiden 

är det främst kranier och underkäkar som 

hittas i offersammanhang (Nilsson 

2009:92ff). Många av de kranium som 

hittats har fått skalltaket inslaget vilket 

skulle kunna innebära att hästarna dödats 

på det viset. Andra teorier är att de 

förblödde till döds av sticksår genom 

bringan och att ett slag i pannan endast 

fungerat som bedövning (Monikander 

2010:65f). Spår av betydligt grymmare slakt finns också, bland annat i Nydam mosse, 

Danmark, där offrade hästar återfunnit med spår efter en mängd djupa hugg efter svärd eller 

yxor riktade både mot kropparna och huvuden. Tydliga spår av halshuggning återfinns på ett 

kranium från Eketorp på Öland (2010).  

Hästben är även en välrepresenterad kategori inom byggnadsoffer, en specifik depositionstyp 

där offer placeras i botten av stolphål till nya hus eller under golvet (Bärgman 2019:13f). 

Hästen i boplatsmaterial är ovanligt i den meningen att hästben oftast utgör en mycket liten 

del av eventuellt benmaterial och ofta inte förekommer alls. Detta är sant även på Gotland 

med undantaget för Vallhagar i Fröjel socken, vilket är en utgrävd folkvandringstida by 

(Bärgman 2019:20). 

 

Mankhöjd och Gotlandsrusset 

Telldahls studie (2012) fokuserar till stor del på hästarnas storlek och rastypiska egenskaper 

och indikerar att de offrade hästarna vid Skedemosse var av typisk storlek för den inhemska 

järnåldershästen. Hästarna från Eketorp var däremot av slankare typ och betydligt större i 

mankhöjd och bedöms därmed som en annan ras som mer liknar den som påträffas i 

Centraleuropa under denna tid (Bärgman 2019:17). Huruvida detta korrelerar med 

fyndplatsen och dess betydelse, historia och förbindelser med Europa går i dagsläget inte att 

säga. Hästar från fastlandet har i regel högre mankhöjd än hästar från Öland och Gotland. 

Detta antyder att aveln av hästar på Öland och Gotland redan under järnåldern var oberoende 

inflytande från fastlandet samt att upphovet till det moderna Gotlandsrusset kan ha formats 

för ett specifik nyttjande mer lämplig för öborna under denna tid. 

Häst som mat  

Det är dock tydligt att hästkött har haft en viktig del vid rituella handlingar och att det varit en 

viktig del av de måltider som var inkorporerade i ritualer.  

Figur 4.2.3 Skelett av häst med indelning av 

köttfattiga (grå) och köttrika delar (vit). Nilsson 

2009:96 
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Vilka djur som hittas på en boplats och vilka av dessa djur som utnyttjas för arbetskraft, jakt 

eller konsumtion kan säga mycket om de människor som levde där samt dess ekonomi och 

samhällsstruktur. Djurben är en stor källa till information som denna men en storskalig analys 

medför viss typ av problematik. Hästen är ett unikt exempel på det och visar hur ett djur med 

stort ekonomiskt värde kan förminskas och fullkomligt försvinna bland övriga djurben. 

Hästens skrala förekomst i arkeologiska benmaterial framstår snarare som en udda avvikelse 

som kan indikera något särskilt (Bärgman 2019:3). 

Att äta av häst vid rituella måltider omnämns på ett slentrianmässigt sätt i forskningen som 

om det var en mycket viktig del av den hedniska tron och att man inte åt hästkött till vardags. 

Detta bygger förutom på arkeologiska material och i sagalitteraturen att hästen hålls för helig, 

men även på nutidsmänniskans starka avstånd mot att äta häst som enligt Monikander (2010) 

till stor del härstammar från gamla kristna seder. Att äta häst beskrivs av påve Gregorius 732 

som orent och även i Njals saga beskrivs det att ätande av häst är förbjudet för kristna 

(2010:65). Monikander menar att fördomen mot hästkött kan ha sitt ursprung i det kyrkliga 

förbudet samt att det inte är sammankopplat med hästköttets betydelse i den hedniska tron.  

Under järnåldern deponeras huvud och hovar medan resten av djuret åts i gemensamma 

blotsmåltider. Den gemensamma måltiden var en mycket viktig del av offerritualen då 

närvaron av gudarna ses vara som starkast men också som bekräftelse på delaktighet i 

gruppen. Hästkött tros ha förtärts genom kokning eller stekning. Stekning på spett anses enligt 

vissa ha starkare anknytning till Oden som spjutgud och att stekt kött ämnades åt eliten medan 

resterande deltagare kokade köttet (Monikander 2010:66). Däremot specificeras det i flera 

texter och även från Gutasagan att köttet enbart kokas vid den stora blotfesten på Gotland och 

att deltagarna kallas ‘kokkamrater ty de sjuda alla tillsammans’ (2010:66). 

På vissa platser har man både slaktat, tillagat och konsumerat köttet intill offerplatsen för att 

sedan deponera resterna tillsammans med hela djur, större eller mindre delar av djur samt 

ibland människor och föremål (Nilson 2009:82).  

Det vanligaste sättet att få kontakt med gudar och förfäder ur religionshistorisk synvinkel är 

att offra någonting av betydelse, såsom mat, dryck och föremål. Tanken om gemenskap är 

viktig och uttrycks vanligtvis genom en måltid där både människor och gudar deltar där 

speciella delar av djuret sparades till gudarna. Den offentliga bloten hölls vanligtvis på större 

kultplatser ofta förknippad till en tingsplats eller en hall (Nilson 2009:85ff). Det var 

framförallt tamdjur som offrades men även vilda djur finns representerade. Offer av hästar 

och grisar är mycket vanligt förekommande vilket i mytologin associeras med gudar som Frej 

och Oden. Konsumtion av hästkött i rituella sammankomster tycks ha kontinuitet under hela 

järnåldern, detta trots att måltidsrester från häst blir mer sällsynt på boplatser under yngre 

järnålder och vikingatiden. Detta stärker tolkningen att hästen enbart konsumerades under 

rituella sammanhang (2009). 

 

4.3 Tänder och järnringar 

Offrandet av ringjärn är en annan typ av offerkontext där hästen har spelat en intressant roll. 

Ett flertal depåfynd av ringjärn har hittats på Gotland där storleken på fynd, antal ringar, samt 

ringarnas storlek varierat. De förekommer i alla storlekar från ett par centimeter till 25 cm i 
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diameter och de mindre ringarna återfinns ibland påträdda på de större. Ringarna har grävts 

ned i horisontella lager, ofta med de större ringarna underst och överst med ett eller flera lager 

av mindre och sammanlänkade ringar emellan (Thunmark-Nylén 1998:459). 

Vid två depåfynd fann man mellan lagren av ringjärn obrända hästtänder som väckte 

uppmärksamhet då man tidigare aldrig påträffat denna kombination. Den ena depån hittades i 

Rosarve, Havdhem socken (SHM 7802) och innehöll 6 stora ringar, eller möjligtvis några fler 

med en diameter på 11,5-22 centimeter, samt 6 små ringar, 2,2 – 3,8 centimeter. Tre av de 

små ringarna var fästade vid en av de stora. De stora ringarna låg underst och hästtänderna i 

rad ovanför. Överst låg de små ringarna. Den andra depån med tänder hittades i Nystugu, 

Tingstäde socken (SHM 16357) och innehåller sju intakta ringar samt en skadad ring där 

storleken varierar från 5,2 centimeter till 10,5 centimeter i diameter. De båda minsta ringarna 

sitter på en av de större. Detta fynd hittades tätt intill och längs med en stensträng och alldeles 

intill ringarna fann man hästtänder (1998:459). Samtliga fynd av ringjärn på Gotland finns i 

Thunmark-Nyléns verk Die Wikingerzeit Gotlands (2000:1049) 

Det råder delade meningar om vad deponering av ringjärn haft för betydelse (Dardel 2001). 

Det finns flera tolkningar om att järnen främst användes som ett rangel för att avge ljud. 

Andra tolkningar lutar mer åt att ringjärnen är en symbol och användas som hängen eller 

amuletter och bärs likt torshammare, och att ringen är en symbol för Oden. Bland annat ses en 

procession avbildad på en bildsten med en ledande ryttare bära ringar i händerna, se figur 

2.4.1. i ett av Eddans kväde står det ”Oden avlagt ed på ring” vilket indikerar att ringen var en 

trohetssymbol för vilket även använts under tidigare perioder, folkvandrningstid och 

vendeltid, då ringar burits på svärd som kan tros ha med edavläggning att göra. Detta nämns 

även i de isländska sagorna som en symbol för svearna (Nylén 1978:66). Sannolikt finns det 

flertalet variationer på ringarnas betydelse genom århundradena. 

Ingen vidare tolkning finns om nedläggningen av hästtänderna tillsammans med ringjärnen, 

tydligt är dock att ringjärnen och tänderna är deponerade som ett offer samt att de burit på ett 

symbolkapital där strukturen kring nedläggningen varit av stor vikt (2001). Även att de två 

fynden med hästtänder är skiljaktiga från resterande fynd. Ringjärnen tros vara ämnesjärn 

som är på väg att bli något där nedläggningen i jorden tyder på en icke mänsklig inverkan på 

materialet. Tänderna kan ha bidragit som symbol av förändring av det kombinerade 

materialet. 
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5. Hästar på Gotland under vikingatid 

Det råder inga tvivel om att hästen på Gotland under vikingatiden haft stor betydelse och 

många varierande användningsområden. Spåren efter hästen återfinns inte bara i välbevarade 

skelettgravar och offermossar utan även i det mindre outforskade materialet som 

selbågskrönen och tillsammans med offrade ringjärn. 

Selbågskrönen från Birka framkom i en tydlig fyndkontext, gravfynd, som sedan översattes på 

fynden från Gotland. Även om ornamentiken och det praktiska användandet av selbågskrönen 

är överensstämmande bör jämförelserna kring fyndkontexten stanna där. Selbågskrönen från 

Gotland representerar en komplexitet kring hästars kraft och nyttjande på ett mycket unikt sätt 

och kan helt enkelt inte jämföras med selbågskrönen från Birka då fyndkontexten är så pass 

varierande. På Gotland förekommer de i en närmare mystisk kontext medan de på Birka 

behandlas som vilken exklusiv och självklar gravgåva som helst. Jag anser att det är att 

missunnsamma de gotländska selbågskrönens egentliga komplexa betydelse genom att likna 

dem vid andra selbågskrön från fastlandet. Eftersom det finns så pass lite forskning på 

selbågskrönen utifrån fyndplatser med omgivande landskap är de ännu inte etablerade inom 

en tydlig fyndkategori som överensstämmer med dess komplexitet kring offrande av 

kraftbärande utrustning som hästarna frambringar, samt kopplingen vagnar och de kvinnor 

som kört dem. Selbågskrönen förtjänar bättre status i detta sammanhang. 

Ytterligare forskning och problematisering kring selbågskrönen och de små vågformade 

bildstenarna krävs för att få djupare förståelse av dem som en representation av vagn i en 

kvinnograv. Varför endast en skelettgrav innehållande kvinna placerad i vagn och häst 

påträffats är underligt. Att denna under lång tid tolkats som en ryttargrav är mycket 

missvisande trots att fyndomständigheterna tydligt pekar på en annan typ av grav 

innehållande häst. Det saknas inte vagnsbegravda kvinnor då de små vågformade bildstenarna 

fungerar som en representation av vagnen. Även selbågskrönen utgör en representation för 

vagnen som mycket troligt även hör kvinnan till. Selbågskrönens fyndplatser på Gotland 

indikerar en rituell offring av betydelsefull utrustning som säkerligen korrelerat med en 

kvinnas bortgång och vagnsbegravning. 

 

Precis som i skelettgravarna påträffar man i brandgravarna en hel del beslag som tros komma 

från träns och seldon burna av hästar, samt andra indikationer på förekomsten av hästar i 

brandgravar. Bronsbeslag till tre eller fler mer eller mindre kompletta 

utsmyckningsmunderingar känner man till från brandgravar. I brandgravar utan sådana 

typiska beslag från träns kan till exempel ett beslag från en hästkam indikera att man även 

brände hästar på bål (Thunmark-Nylén 2006:324). Detta har inte diskuterats vidare i 

uppsatsen då det inte kunnat konstateras med C-14 att fynden innehåller hästar från 

vikingatiden. 

 

Sundkvist (2001) tar upp hästoffer och påpekar att flertalet forskare påstått att främst “bra” 

hästar offrats eftersom sämre individer varken visar på makt för den gravlagde eller genom 

uppvisning av status vid våtmarksoffringar. Kan det verkligen varit lönsamt att ge skrala 

gåvor till högre makter för möjlighet till förmåner? Sundkvist presenterar sedan en annan 
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forskningsbild där den osteologiska analysen av hästben från vattenhålet i Eketorp på Öland 

visar att det förekommer många unga hästar som haft sjukdomen spatt. Denna sjukdom gör att 

nybildning av ben sker kring hästens glidleder i hasen (hästens bakknän) vilket gör hästen stel 

och halt. Spatt syns främst på skelettet men hältan och stelheten den för med sig kan även ett 

otränat öga uppfatta. Varför vissa hästar drabbas av spatt kan bero på genetiska anlag men 

också av för hård belastning och överansträngning (evidensia.se). Spår av spatt är ofta 

förekommande bland fynd av hästar från järnåldern. Sundkvist menar att hästar med spatt 

offrats tyder på att det är hästens symboliska värde som var det viktigaste i offerritualer och 

att de mest värdefulla bruksdjuren därför inte valdes (Sundkvist 2001:67).  

Telldahl (2012) ifrågasätter detta i sin avhandling som i huvudsak syftade till att undersöka 

patologiska förändringar på skelett från främst häst och nötdjur som använts som drag- och 

riddjur. Förändringarna på skeletten kan visa hur djuren brukats och bedöma allmän 

hälsostatus. Telldahl har främst arbetat med material från Skedemosse och ringborgen 

Eketorp på Öland men även Stormyr i Bäl och Lillmyr i Barlingbo på Gotland. Analysen 

tyder på att Sundkvists hypotes inte stämmer då endast 10,8 % av de individer som 

analyserats vid Skedemosse uppvisade någon form av skeletal förändring och påpekar 

samtidigt att just spatt är lätt att upptäcka i arkeologiska material (2012:8), dels för att det är 

ofta förekommande och dels på grund av den markanta skillnaden en sammanfogad led utgör.  

Vidare framför Telldahl en teori om att spatt eventuellt kan härledas till att små hästar brukats 

som ridhästar till fullvuxna ryttare, teorin bygger på jämföranden med moderna islandshästar 

som ofta liknas vid järnålderns hästar så som Gotlandsrusset och tros ha gemensamma 

föregångare. Spatt förekommer dock hos flertalet hästraser oberoende belastning eller inte, 

dock förmodas hög belastning öka risken (Bärgman 2019:16f).  

Det finns ingen dokumentation om att hästarna i ryttargravarna lidit till följd av långa och 

tunga ryttare med spatt som konsekvens men det är heller inte säkert om sjukdomen var lika 

känd och uppmärksammad under 1800-talets senare hälft då de flesta ryttargravar hittades och 

grävdes ut. Efter jämförelsen mellan hästarnas storlek i ryttargravarna och avbildningar av 

ryttare på bildstenarna är det tydligt att hästarna inte var lika stora som de avbildade hästarna 

på bildstenarna utan av mindre typ lik dagens gotlandsruss och islandshäst. De mindre 

hästarna hade i vilket fall som helst förutsättningarna för att utveckla spatt. De flesta hästar 

från ryttargravarna bedöms vara av den mindre och troligtvis inhemska rasen men framförallt 

en häst tyder på att vara importerad eller i alla fall härstamma från någon annan stans än 

Gotland. Denna häst beskriv som större och nättare i kroppstyp och kan indikera en medveten 

handel och avelsarbete för att förbättra och eventuellt göra hästarna större så som bildstenarna 

visar.  

 

Kan gotlänningar under vikingatiden ses som ett hästfolk? Samtliga invånare på Gotland 

under vikingatiden bör ha kommit i kontakt med hästar och haft en säregen relation och 

nyttjande av dem. Hästar ses främst som bruksdjur för eliten vilket grundas av hästarnas 

framkomst i ryttargravarna men det är alltså mycket troligt att samtliga invånare hanterat och 

haft nytta av hästar. Inte nog med att hästar i ryttargravar även förekommer tillsammans med 

barn och att kvinnor har en tydlig koppling till hästen som vagnsdragare, är det tydligt att 

även bildstenshuggare var välbekanta med hästen. Deras avbildningar av hästen som 

bruksdjur är så pass realistiska att de idag kan hjälpa oss förstå hästens uttrycksfullhet och 
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ryttarkonsten som utvecklades på Gotland för mer än tusen år sedan. Gotlands landskap 

gjorde hästen till ett optimalt packdjur till nytta för alla som inte var bosatta vid kusten. De 

offerfynd av häst som hittats på Gotland, som haft sin peak och sedan bedarrat under något 

tidigare perioder fram till vikingatid, tyder på att hästen under lång tid varit en betydelsefull 

del av rituella och högtidliga ceremonier och att man avstår från förtäring av häst förutom 

under dessa mycket specifika ceremonier. Att hästen haft en så säregen roll i det vikingatida 

samhället på Gotland samt att den innehar så pass många roller sporrar föreställningen om ett 

etablerat hästfolk. 

 

 

6. Sammanfattning 

Uppsatsen syftade till att få en bättre förståelse av hästens betydelse och användningsområde 

på Gotland under vikingatid. I uppsatsens olika kapitel har jag försökt svara på mina 

frågeställningar för att slutligen i kapitel fem analysera och sammanföra materialet. Mitt syfte 

med denna uppsats var att förstå hästens betydelse och användningsområde på Gotland under 

vikingatiden. Mina frågeställningar var: 

Hur framträder hästens betydelse och användning i ryttargravarna? 

Hur uppvisas användningen av hästar på bildstenar och hur går tolkningen av dem ihop med 

det praktiska utförandet? 

Hur visar sig användningen av hästen i rituella offer och hur påvisas det i det arkeologiska 

materialet? 

Det samanställda och mycket varierande materialet visar direkt en mycket bred och skiftande 

nyttjande av hästens många användningsområden. 

De 13 av Ziefvert sammanställda ryttargravarna samt ryttargraven beskriven av Bernhus kan 

jag konstatera att en av dem är medeltida, två har vendeltida dateringar samt att kvinnograven 

från Ire inte alls bör ses som en ryttargrav då kvinnan i graven inte varit ryttare. Hon är den 

enda kvinnan på Gotland som blivit begraven i en vagn tillsammans med en häst och skiljer 

sig därför mot samtliga ryttargravar men även andra kvinnogravar som förmodats begravts i 

vagn men då utan häst. De andra utvalda ryttargravarna jag valde att studera närmare gav en 

varierad och bredare syn på hästen som rid- och krigsdjur men även djupare insikt av hästens 

symbolvärde och vilka människor som fick hästar med sig i graven. Gravtypen ryttargrav är 

mycket speciell och endast de tillhörande eliten i samhället, att döma av kläder, gravgåvor 

samt hästens rika utrustning, blev begravna på detta sätt. Unga som äldre återfinns i gravarna 

och det gäller även för hästarna. Mycket tyder på att hästen som symbol och färddjur hade 

stor vikt vid gravläggningen och var en del av manens resa mot Valhall. 

På liknande sätt hade hästen en stor roll för kvinnors resa till dödsriket men denna såg 

annorlunda ut. Istället reste kvinnan med vagn. Det kan därför ses som konstigt att endast en 

grav återfunnits innehållande en kvinna i vagn med häst när det finns elva vikingatida 

ryttargravar. Svaret på det kan ligga i selbågskrönen som hittats på Gotland och är en viktig 

del av hästens utrustning när det kommer till körning. Selbågskrönen är gjorda i brons och har 
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ofta varit förgyllda och de har varit en central del av uppvisningen av makt gällande hästar. På 

bildstenarna ses endast kvinnor köra vagn och det är därför troligt att vagnar med tillhörande 

utrustning hör kvinnor till. Selbågskrönen är samtliga hittade som lösfynd vilket gör 

omständigheterna kring dem tämligen mystisk. I jämförelse med selbågskrönen från Birka på 

Björkö som samtliga hittats i gravar är det tydligt att Gotlands selbågskrön har en annan ännu 

okänd betydelse eftersom de är så utspridda i landskapet och inte kan kopplas till annat 

sammanhang än till avsaknaden av kvinnliga vagnsbegravningar. De, likt de små vågformade 

bildstenarna, representerar vagnen och kvinnan och dess relation till hästen. 

Det är alltså tydligt att hästen som riddjur tillhört mannen och som dragdjur för vagn till 

kvinnan under vikingatiden. 

De avbildade hästarna på bildstenarna framställs till största del som mycket realistiska och 

kan absolut ses som en bra källa när det kommer till hästens användningsområde, rituella 

betydelse och den status hästen för med sig. Det enda som är att ifrågasätta är storleken på 

hästarna jämte ryttarna i viss avseenden då vissa avbildningar verkar vara för stora i relation 

till det skeletala materialet från ryttargravarna och offermossarna.  

Fynden av offrade hästar från Skedemosse ger en relativ inblick i avvecklingen av offrandet 

av hela hästar som med tiden avtar där man under tidig vikingatid endast offrar de köttfattiga 

delarna av hästarna som en del av rituella måltider. Detta överensstämmer väl med fynden 

från Stormyr på Gotland som trots mycket färre fynd visar en liknande fördelning av 

offerfynd av häst. Dessutom är spåren av avlivningstekniken likartad från dessa platser, något 

som inte endast har med våtmarksoffer att göra men säkerligen är en del av rituellt hanterande 

av hästen vid blotmåltider.  

Hästen har nyttjats över hela Gotland och spår efter dem finns överallt men kanske inte på de 

mest uppenbara av sätt. Det är i de små beslagen vi hittar spåren efter rikedom, kraft och 

status och i det icke existerande materialet kring boplatser att hästen värderades högre än till 

förtäring vilket gjorde hästen unik. Vilken relation man haft till hästen har till stor del berott 

på den sociala maktfördelningen men hästen har trots allt nyttjats för många olika ändamål 

under lång tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

7. Referenser  

Almgren, Bertil, 1946: Om vagnåkarnas färder. Gotländskt arkiv 

Arbman, Holger 1943 Birka: Untersuchungen und Studien 1 Die Gräber (Text). Stockholm 

Arwill-Nordbladh, Elisabeth, Hjörungdal, Tove. 2000: Genusperspektiv i nordisk arkeologi. Arkeologi i Norden 

2. Natur och kultur. Stockholm. 

Bernhus, Dennis. 2014: Krigaren och valkyrian. Rika vikingatida män och kvinnor på gravfältet Gällungs i 

Väskinde på Gotland. Stockholms universitet.  

Burenhult, Göran (red.) 2000: Arkeologi i Norden 2. Natur och kultur. Stockholm. 

Bärgman, Natalie. 2019: Det är någonting med hästar: En osteoarkeologisk studie av hästen som offer på 

Gotland, Stora Karlsö och Öland. Uppsala Universitet. 

Dardel, Erik. 2001: Ringjärn. Cirkelformigt järn från yngre järnålder i Dalarna, på Gotland och i Mälardalen. 

D-uppsats i Arkeologi. Stockholms universitet 

During, Ebba. 1996: Osteologi - Benens vittnesbörd. ARKEO-förlaget. Gamleby 

Geijer, Agnes, Arbman, Holger. 1940: En detalj i den gotländska mansdräkten under vikingatiden. Fornvännen. 

Göransson, Eva- Marie. 2000: Människor i bildstenstid. Arkeologi i Norden 2. Natur och kultur. Stockholm. 

Monikander, Anne. 2010: Våld vid vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern. Stockholm. 

Nilsson, Lena. 2009: Häst och hund i fruktbarhetskult och blot. Järnålderns rituella platser. Halmstad 

Nylén, Erik. 1968: Planerad forskning: kring en snart avslutad publikationsserie om den öländska offerplatsen 

Skedemosse. Fornvännen. 

Nylén, Erik. 1978: Bildstenar. Visby.  

Roos, Denise. 2014: Människor deponerade i våtmark och grav; en analys av äldre järnålderns och 

vikingatidens deponeringstraditioner. C-uppsats i arkeologi. Stockholms universitet.  

Shenk, Peter. 2002: To Valhalla by Horseback? Horse Burial in Scandinavia during the Viking Age. Master’s 

Thesis. University of Oslo. 

Stenqvist, Elin. 2014: Små vågformade bildstenar: lika men ändå så olika. Vol. I, Vol. II. Masteruppsats i 

arkeologi. Stockholms universitet 

Sundkvist, Anneli. 2001: Hästarnas land: Aristokratisk hästhållning och ridkonst i Svealands yngre järnålder. 

Uppsala. 

Telldahl, Ylva. 2012: Working Animals and Skeletal Leisons: Paleopathology of Cattle and Horse in Iron Age 

and Medieval Öland, Sweden. Theses and Papers in Osteoarchaeology No 7. Stockholm 

Thunmark-Nylén, Lena. 1998: Die Wikingerzeit Gotlands II Typentafeln. Stockholm 

Thunmark-Nylén, Lena. 2006: Die Wikingerzeit Gotlands III:1,2 Text. Stockholm 

Thunmark-Nylén, Lena. 2000: Die Wikingerzeit Gotlands IV:3 Katalog. Stockholm 

Wennersten, Monica. 1973: Bildstensundersökning vid Visnar ängar i Alskog. Gotländskt Arkiv 45. 

Widerström, Per. 2005: Kommentarer till ett bildstensfragment från Burs gård, Källunge socken, Gotlands 

kommun och län. 

Ziefvert, Susanne. 1992: Ryttargravar på Gotland: Ett försök till analys av vikingatida fynd miljöer. Stockholms 

universitet. 

 

https://evidensia.se/djurvardguiden/spatt-hos-hast/ Hämtad 14 Okt 2020 

https://historiska.se/birka/digitala-resurser/filer/pdf/Birka_I_Text.pdf
https://evidensia.se/djurvardguiden/spatt-hos-hast/


31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


