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”Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och 

vänder sig om och sliter sönder er” (Matteusevangeliet 7:6). 

 

Abstract 

This thesis is an osteological analysis of the bone assemblage from the quarter Hjärtat 4 in 

Halmstad, dating about 1320-1500 AD. The main aim was to quantify taxa and body parts, estimate 

sex and age at death, calculate withers height, identify taphonomic processes and record 

pathological conditions. Using this information, the next step was to analyze husbandry decisions 

and make an attempt to unfold the relationship between the medieval people and their domestic 

animals. 

 The results were correlated with current research in the field, and this made it possible 

to draw some more general conclusions. Cattle, sheep (goat) and pigs were kept in the town, as well 

as hens and geese. In supplement, animals were brought in from the surrounding countryside. 

Several species of fish, wood-grouse, roe deer and hare was also identified. The most important 

source of meat was cattle, and during the medieval times the husbandry was more and more 

becoming a question of quantity, rather than quality. Thus, cattle increasingly became items to be 

traded rather than members of the household. Pigs were also affected in a similar way, with a 

progressively intensified husbandry. It’s likely that this change was followed by a shift in the 

relationship between man and pig that focused on the animal as an exchangeable meat producer. 

 Sheep was another important contributor to the diet. The results from this analysis 

didn’t yield enough information to allow more conclusions to be drawn about the human – animal 

relationship. This is also the case of dog and horse, others species identified in the assemblage, by a 

few fragments. 
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1. INLEDNING  

1.1 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskapen om den medeltida djurhållningen i Halmstad. Det finns 

en mängd osteologiska analyser av medeltida stadsmaterial, men med den här studien skulle jag 

vilja ta ett nytt grepp och föra diskussionen ett steg längre. Jag vill visa på hur man kan integrera 

osteologiska data i ett fördjupat resonemang kring husdjurens välbefinnande, och därmed 

djurhållningsstrategier, synen på husdjur samt relationen mellan människa och djur.  

 

Undersökningen har målsättningen att besvara två huvudsakliga frågeställningar: 

 

Hur karaktäriseras djurbensmaterialet från kv. Hjärtat 4 i det medeltida Halmstad, avseende 

artsammansättning, benslagsfördelning, köns- och åldersfördelning, tafonomi, mankhöjd och 

patologiska förändringar? 

 

Hur kan den här formen av data användas i en diskussion kring djurhållning och människans 

relation till husdjuren i det medeltida Halmstad? 

 

 

1.2 FORSKNINGSHISTORIK 

Redan under 1800-talet utfördes de första osteologiska analyserna av medeltida stadsmaterial, och 

det finns alltså en stor mängd osteologiska studier som rör Sveriges medeltida städer (för en 

överblick se Vretemark 1997: 8f). På senare år har speciellt två osteologer varit tongivande inom 

den medeltida djurbensforskningen; Maria Vretemark och Sabine Sten. Ett viktigt verk är 

Vretemarks avhandling Från ben till boskap (1997) som bearbetar det animalosteologiska 

materialet från Skara (ca 1050-1400 e.Kr.), men även omfattar en ingående översikt över analyserat 

animalosteologiskt material från medeltida städer i Sverige. På grund av den utförliga 

redovisningen av metodik har också Vretemarks avhandling använts som jämförelse vid analysen 

(trots att dateringen alltså inte direkt överensstämmer med kv. Hjärtat). 

 I Halland finns osteologiska analyser av medeltida stadsmaterial bla från Ny Varberg 

(Lepiksaar 1965; Jonsson 1992). Från Halmstad finns ett fåtal animalosteologiska analyser utförda, 

däribland en större analys av knappt 125 kg ben från Kv. Hertig Knut (Holmgren 1978) med en 

datering till mitten av 1500-talet, en mindre analys av knappt 1,5 kg ben från norra delen av 

Köpmansgatan (Andersson 1979) daterat till mitten av 1600-talet, samt en undersökning utförd av 

Sabine Sten omfattandes ca 760 kg djurben från kvarteret Karl X, datering 1300 -1600-tal. Stens 

undersökning utmynnade dessvärre inte i någon rapport, endast i en populärvetenskaplig artikel i 

Föreningen Gamla Halmstads årsbok (Sten 1980). 

 Osteologiska studier som behandlar relationen mellan människa och djur är inte 

speciellt många. Ämnet behandlas bla i Just Skin and Bones? New Perspectives on Human-Animal 

Relations in the Past (Pluskowski mfl. 2005), en antologi som dock inte helt domineras av artiklar 

inom osteologi, utan även arkeologi. I övrigt så behandlas temat även i nedan anförd litteratur för 

paleopatologi (Davies mfl. 2005; Mikliková & Thomas 2008). 

Studiet av patologiska förändringar i det animalosteologiska materialet har ofta blivit 

styvmoderligt behandlat; ibland har de dokumenterats och ibland inte, ofta utan någon vidare 
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motivering. Standardverket för patologier i animalosteologisk material utgörs av Animal Diseases in 

Archaeology (Baker & Brothwell 1980). Av lite modernare datum är tex Diet and health in past 

animal populations (Davies mfl. 2005) och Current Research in Animal Palaeopathology 

(Mikliková & Thomas 2008), som båda är sammanställningar av artiklar. Störst intresse inom detta 

forskningsfält har ägnats åt paleopatologiska bevis för förekomsten av dragdjur (främst oxar). Ett 

urval av de viktigaste studierna är tex Higham mfl. (1981), Bartosiewicz mfl. (1997), Fabis (2005) 

och Telldahl (2005). 

Det finns exempel även på svenska studier som dokumenterat och tolkat förekomsten 

av patologiska förändringar. En sådan studie är tex Vretemarks (2000) analys av benmaterialet från 

Gamla Lödöse. I en ännu opublicerad rapport har Magnell (in press) utförligt avhandlat de 

patologiska fragment som framkommit i samband med undersökningen av det medeltida kv. 

Blekhagen, Lund. I sammanhanget kan också nämnas en kandidat-uppsats (Boethius mfl. 2003), 

framlagd vid Lunds Universitet, som behandlar det animalosteologiska materialet från Askallén, 

Lund. I uppsatsen används de patologiska förändringarna i en diskussion kring hur man skött 

husdjuren. Ansatsen är därmed delvis lik den som föreligger i denna studie, men Boethius har ett 

stort fokus på känslomässiga aspekter av husdjursskötseln. 
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2. MATERIALBESKRIVNING 

2.1 DEN MEDELTIDA STADEN HALMSTAD 

Det ursprungliga Halmstad låg ett par kilometer längre upp längs ån Nissan, idag kallat Övraby och 

endast markerat av en kyrkoruin. Staden flyttades till sitt nuvarande läge i början av 1300-talet. Det 

ursprungliga Halmstad (Övraby) växte upp i en kommunikativ knutpunkt, där kustvägen mötte 

vägar som ledde inåt landet, tex Nissastigen. I närheten låg dessutom en broförbindelse över Nissan. 

Avståndet från havet utgjorde i detta stadium ett skydd mot anfall i politiskt oroliga tider (Nilsson 

1968: 5, 20ff).  

 

 
Figur 1. Översiktskarta som visar Halmstads läge före 

(Övraby) och efter (Broktorp) flytten av staden 

 i början 1300-talet (Nilsson 1968: 29). 

 

När staden flyttas till sitt nuvarande läge har antagligen fördelarna med att ligga närmare kusten 

vägt tyngre än skydd mot anfall. I samband med flytten så flyttar man även bron över Nissan till 

den nya staden (Nilsson 1968: 30, 57). Halmstad blev därmed en viktig exporthamn för bla järn och 

boskapsprodukter från Småland. Men även andra näringar var viktiga, såsom laxfiske och kvarndrift 

i Nissan (Augustsson 1980: 8). De äldsta bevarade privilegiebreven utgörs av skyddsbrev. Det 

första brevet utfärdas 1307 av Kristoffer, hertig över södra Halland. Då gäller det den äldre staden 

(Övraby) som definieras som ”villa forensis”, handelsstad. Det första belägget för det nya Halmstad 

består av ett privilegiebrev från 1322, utfärdat av den samme Kristoffer som vid det här laget kan 

titulera sig kung Kristoffer II. För nästa privilegiebrev, 1327, står i stället Knut Porse, även han 

hertig över södra Halland (Nilsson 1968: 32, 44). 

Den medeltida staden utplånades i stort sett vid en stor stadsbrand 1619, då endast 

stadskyrkan, slottet och tre hus klarade sig (Augustsson 1980: 10). Vid återuppbyggandet skapades 

den nuvarande, regelbundna, renässansstadsplanen (Nilsson 1968: 91). Den första kartan över 

Halmstad är en spionkarta från 1644 (Augustsson 1980: 51). Detta innebär att vi främst är 
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hänvisade till arkeologiska, och i viss mån historiska, källor för att rekonstruera stadsbilden i det 

medeltida Halmstad. Stadens torg låg troligen ungefär där Stora Torg ligger idag, även om det var 

mindre till storleken. För övrigt dominerades stadsbilden av stadskyrkan, tillägnad S:t Nicolaus, 

samt två munkkloster. De senare utgjordes av dominikanerkonventet S:ta Katarina och 

franciskanerkonventet S:ta Anna.  Franciskanerklostret grundades dock så sent som 1494, medan 

dominikanerna haft ett kloster redan i Övraby (Nilsson 1968: 91-110). S:t Nicolai byggdes troligen 

under 1400-talet, på platsen för den tidigare stadskyrkan (Augustsson 1980: 98). Norr om staden låg 

det  också ett S:t Jörgens hospital (Nilsson 1968: 140). 

När det gäller livet i det medeltida Halmstad är de skriftliga källorna magra. 

Stadsbranden 1619 och rådhusbranden 1880 förstörde många viktiga dokument (Nilsson 1968: 90). 

Det skriftliga materialet domineras av brev som rör stadens förhållande till överheten eller 

ägoförhållandena till hus och gårdar. Detta gör det svårt att komma den jordbrukande borgaren inpå 

livet. Vi får anta att borgarna i Halmstad, som i andra städer, odlat små lyckor och hagar och drivit 

boskap på bete på omgivande ängar. Att borgarna hållit djur bekräftas emellertid redan i det första 

skriftliga dokumentet som rör det nya Halmstad, privilegiebrevet från 1322. Där fastställs att 

borgarna får rätt till fri fämark på båda sidor om Nissan (Nilsson 1968: 150). Arkeologiskt har man 

kommit fram till att den äldsta bebyggelsen är koncentrerad till området runt kyrkan och Stora Torg 

där huvudgatorna möttes. Den dendrokronologiskt äldsta dateringen kommer från kv. Hjärtat (1387) 

(Augustsson 1980: 92).  

När det gäller det arkeologiska läget i Halmstad så präglades stadskärnan under 1900-

talet av kraftig exploatering och nybyggnation (Augustsson 1980: 10). 1970-talet blev startskottet 

för systematiska undersökningar som prioriterade dokumentation av allt fyndmaterial, anläggningar 

och stratigrafi (Augustsson 1980: 88). Dessa undersökningar utfördes med en slags modifierad 

stick-kontext.  Eftersom grävningarna i stadskärnan under 1990-talet var få så finns det följaktligen 

även få undersökningar som utförts med kontextuell metod (Bjuggner 2000: 9). 
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2.2 KVARTERET HJÄRTAT 

Materialet som använts i uppsatsen kommer från kvarteret Hjärtat 4, som låg mitt i den gamla 

stadskärnan, precis jämte torget. Dateringen sträcker sig från den nya stadens grundande (tidigt 

1300-tal) till runt år 1500. På platsen har det legat tätbebyggda tomter, som varit kontinuerligt 

bebyggda från 1300-talets början. Tomtindelningen har under hela perioden varit oförändrad och 

markerats av en liten gränd. Det undersökta området var beläget inne i kvarteret, och alltså inte ut 

mot gatan (Jeppson 1994).  

 

 
Figur 2. Halmstads nuvarande gatunät, med 

 kv. Hjärtat 4 markerat med pil (Augustsson 1980: 59). 

 

Djurben utgjorde den klart största fyndkategorin, 49 426,8g ben, varav 20 159,1g kan knytas till 

anläggningarna. 

 

Fas Vikt (g) Antal fragment 

I 10 015,8 514 

I B 12 541,8 940 

II 10 881,9 673 

III 4 185 315 

IV 11 802,3 1299 

   

Totalt 49 426,8 3741 

Tabell 1. Materialets fördelning på de olika faserna.       Tabell 2.  Andelen bestämda ben. 
 

Den arkeologiska undersökningen utfördes under hösten 1986 av personal från Stiftelsen Hallands 

Länsmuseer. Undersökningsytan omfattades av 63m² som handgrävdes av arkeologer.  Efter 

bortschaktning av yngre fyllnadsmassor så delades ytan in i rutor om 2 x 2m och man grävde sedan 

ner i sterilen med en metod som kombinerade stick- och lagergrävning. Detta innebär att man 

grävde ca 20 cm djupa stick (sammanlagt 5 st) eller ned till ett tydligt lager. Därför har fynd av 

Fas Vikt (g) % Antal fragment % 

I  8 407,2 83,4 314 61,1 

I B 9 580,5 76,4 455 48,4 

II 8 361,4 76,8 332 49,3 

III 3 360,1 80,3 157 49,8 

IV 8 938,7 75,7 536 41,3 

     

Totalt 38 647,9 78,2 1794 48 
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samma typ, som hittats i samma ruta och samma stick, getts samma HM-nummer. Fynd från 

anläggningarna har däremot getts egna fyndnummer. Ingen sållning utfördes, men massorna 

undersöktes på hackbord (Jeppson 1994: 2f). 

Utgrävningen är utförligt rapporterad och plan-, sektions och profilritningar är 

renritade. Man tog fyra prover för dendrokronologisk datering, men bevaringsförhållandena var 

sådana att endast ett kunde användas. Bevaringsförhållandena för organiskt material var ganska 

dåliga pga att lagren var sandiga (Jeppson 1994: 2f). 

Man har urskiljt fyra faser, där fas I är äldst och fas IV yngst. Detta baserar man på 

konstruktionernas stratigrafi och daterbara fynd (Jeppson 1994: 6-21). Beskrivning av faserna och 

översiktskarta över arkeologiska undersökningar i närområdet finns i Bilaga 1 och 2. 
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3. METODBESKRIVNING 

3.1 INDELNING AV MATERIALET I FASER 

Metoden vid utgrävningen har alltså varit ett slags ”stick”-teknik, vilket innebär att flera lager 

många gånger har grävts tillsammans. I nuläget betyder det att ben från helt olika kontexter, med 

olika dateringar, ligger blandade i samma påsar. Stefan Larsson (1993: 41) beskriver situationen 

som att anläggningar därmed tilldelats högst källvärde, medan lager mest setts som något som 

ligger mellan konstruktionerna. Detta stämmer bra med undersökningen av kv. Hjärtat, där man 

tilldelat fynd från anläggningar specifika fyndnummer, till skillnad från fynd från lager som samlats 

i stick. Larsson (1993: 43) menar att resultatet blir en bild av anläggningarna som ”svävande i ett 

vakuum”. Som tidigare nämnts är det endast knappt 30 kg ben (av totalt nästan 50 kg) som kan 

knytas till anläggningar. Resten svävar alltså i Larssons stratigrafiska ”vakuum”. 

 Trots de uppenbara problem som bäddas in i materialet med ovan nämnda teknik, så 

betyder det inte att materialet är oanvändbart. De äldre grävningarna kan med rätt metoder 

producera ny kunskap, men en medvetenhet om problemen gör att vi kan ställa rätt typ av frågor 

som är möjliga att besvara (Roslund 1997: 39f). I Halmstad är kanske denna attityd extra viktig. Här 

återstår nämligen få större sammanhängande ytor med kulturlager, pga utschaktningar. Några mer 

omfattande undersökningar är därför osannolika under den närmaste framtiden, vilket gör att vi 

måste bearbeta det redan uppgrävda materialet (Bjuggner 2000: 60). 

Vid den osteologiska analysen finns då tre alternativ; att inte använda stick-grävda 

material alls, att behandla hela det uppgrävda materialet som en enhet eller att försöka knyta de 

kontextlösa benen till olika lager och fasindelningar. Jag har här valt det sista alternativet, helt 

enkelt för att det från Halmstads inte finns ett tillräckligt stort material grävt med kontextuell metod. 

Det andra alternativet, att behandla hela materialet som en enhet, är i mina ögon inte heller ett 

alternativ. Det går att bearbeta materialet på andra sätt. Men det är tidskrävande och innehåller ett 

inte obetydligt mått av tolkning, vilket självklart gör det viktigt att vara självkritisk och öppen med 

tillvägagångssättet. 

 Benmaterialet från kv. Hjärtat 4 kan alltså delas in i två grupper: de ben som hittats i 

anläggningar, och som därför tilldelats speciella fyndnummer och inte blandats med ben från andra 

kontexter, samt de ben som framkommit i lager som inte klassificerats som anläggningar och därför 

har blandats och förlorat sin ursprungliga kontext. Den första gruppen, benen från anläggningar, är 

väldokumenterad och kan knytas till de fyra olika bebyggelsefaserna. Benen från anläggningarna 

utgör 29 267,7g av benmaterialet. Resterande 20 159,1g ben kan endast spåras tillbaka till ruta och 

stick, samt i vissa fall tillbaka till lager om det finns närmare upplysningar om 

fyndomständigheterna i fyndregistret. 

 Min ambition har varit att i största möjliga mån försöka dela in de kontextlösa benen i 

faser. Utan tvekan blir det en grov indelning, och säkert får man räkna med vissa felmarginaler. Jag 

har arbetat mycket med profiler och planer för att få en uppfattning om stratigrafin på platsen. Det 

finns profilritningar från tre av fyra schaktkanter (den fjärde kanten ritades inte pga. en recent 

störning). Dessutom finns alltså fyra planritningar, en för varje stick och fas (utom stick 5). Med 

hjälp av dessa och fyndregistret, som innehåller höjdangivelser för varje fyndpåse samt i vissa fall 

korta notiser om lagrens karaktär, har jag försökt attribuera fyndnumren till olika faser. Indelningen 

finns i Bilaga 2.  

 Drygt 12,5 kg av de kontextlösa benen (dvs. över hälften) kommer från ett lager som 

troligen är det som omnämns i rapportens ”Stratigrafi-kapitel”. Problemet är att detta benrika lager i 

rapporten benämns som kommandes från det ”äldre skedet”. Man skulle här alltså kunna mena 
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antingen fas I eller II, eller båda. I profilerna ser lagret ut att ligga mellan fas I och II. På grund av 

detta, samt benens avvikande bevaringsgrad, har jag valt att behandla dessa ben som en egen 

kategori. Med andra ord behandlas benen alltså utifrån 4 faser, samt ytterligare en grupp ben som 

tidsmässigt verkar ligga mellan fas I och fas II, hädanefter kallad fas I B. 

 Resultaten av den osteologiska analysen redovisas alltså uppdelat i de fem faserna, 

bortsett från ålders- och könsfördelning, samt patologiska förändringar. Att dessa undersökningar 

inte delats upp beror på att underlaget för de olika faserna varit allt för litet för att kunna ge en 

representativ bild. Detta medför naturligtvis källkritiska problem som måste tas hänsyn till i 

tolkningen av platsen. Materialet spänner över ca 180 år, och genom en sammanslagning av 

materialet omöjliggörs en studie av förändringar under olika perioder. De resultat vi får är därmed 

en sammanslagning av dessa 180 år. Notera även att fas III är den fragment- och viktmässigt minsta 

fasen. I flera fall har fragmenten från fas III varit för få för att kunna anses som representativa. Det 

finns i dessa fall diskuterat under respektive tabell/diagram. 
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3.2 DEN OSTEOLOGISKA ANALYSEN 

3.2.1 IDENTIFIERING OCH REGISTRERING 

Den osteologiska analysen har utförts med stöd av referenssamlingen på zoologiska museet i Lund. 

Benen har bestämts till element, sida, art, ålder och kön, och datan har förts in i databasen Access. 

Utöver detta har även en noggrann dokumentation av patologier, vädring, gnag och slaktspår 

genomförts.  

Får och get är osteologiskt mycket svåra att skilja åt, men har i de fall det varit möjligt 

bestämts enligt Boessneck (1969). Mjölktänder från får och get (dp4-) har bestämts enligt Payne 

(1985: 144), notera dock att denna metod ifrågasatts av Zeder mfl. (2010). Förhållandet mellan får 

och get har inte haft hög prioritet i analysen och i de flesta fall har ben från får och get bestämts till 

får/get. I bearbetningen av datan har alla ben från får och get behandlats som en grupp.  

 Fragment från fisk har identifierats med hjälp av Annika Cardell och hennes privata 

referenssamling. Fågel har bestämts med hjälp av samlingen på zoologiska museet i Lund. Då fåglar 

kan vara mycket svåra att skilja åt, och referenssamlingen inte är anatomiskt uppbyggd, samt i vissa 

fall ofullständig, har ett fåtal fågelben från vilda arter förblivit obestämda. 

 

 

3.2.2 KVANTIFIERING OCH ANATOMISK FÖRDELNING 

Vilken metod som bäst lämpar sig för kvantifiering, och därmed beräkningar av olika arters och 

kroppsdelars inbördes fördelning i ett material, är ett fortfarande olöst problem inom osteologin. 

Det är främst tre olika metoder som debatterats; NISP (Number of Identified Specimens, antal 

fragment), vikt, och MNI (Minimum Numbers of Individuals, minsta individantal). Varje metod har 

sina för- och nackdelar (O’Connor 2008: 54ff).  

 Här har jag valt att använda NISP i mina beräkningar av artfördelning, anatomisk 

fördelning och ålders- och könsbedömningar. Liksom Vretemark (1997: 33f) menar jag att 

individbegreppet är ointressant i ett stadsmaterial, för att inte tala om att stratigrafin är alltför 

komplex i en stadsmiljö för att möjliggöra MNI-beräkningar (se diskussion kring detta hos Grayson 

1973). Vikt å andra sidan påverkas av tex bevaringsgrad samt huruvida materialet är väl rengjort 

eller ej (Vretemark 1997: 34). I materialet från kv. Hjärtat ser vi en skiftande bevaringsgrad, och 

därmed varierande vikter. Detta gör vikt-metoden mindre lämpad för den här studien. Inte heller 

NISP är utan felkällor och vissa menar, inte utan grund, att metoden snarare ger en bild av det 

osteologiska materialet än av djuren det kommer från (O’Connor 2008: 55). NISP är den metod som 

jag anser är bäst i den här undersökningen. 

 Anatomisk fördelning har räknats på ett urval av benen som representerar olika 

kroppsdelar (jmf Vretemark 1997: 30ff). Deras relativa förekomst har därefter räknats ut och satts 

in i diagram. 
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3.2.3 ÅLDERSBEDÖMNINGAR 

Vid ålders- och könsbedömningar utgör Ageing and sexing animal bones from archaeological sites 

(Wilson et al 1982) huvudverket (för en överblick över forskning i ämnet av mer modernt datum, se 

tex Ruscillo 2002). Åldersbedömningar har främst baserats på undersökningar av tänder. Hos yngre 

djur kartlägger man tandframbrott och kan på så sätt ganska väl avgränsa åldersgrupper. I denna 

studie har Habermehls (Habermehl 1961, såsom återgivet i Vretemark 1997: 38) kartläggning av 

tandframbrott använts. De djur som fått alla sina permanenta tänder kan istället åldersbedömas 

utifrån tandslitage. Detta görs genom att matcha slitagemönstret i molarerna på ena sidan av 

underkäken mot ett antal olika stadier utarbetade av Grant (1982). För att koppla tandslitaget till 

åldersintervall har jag här följt Vretemark (1997: 37ff) som sammanställt slitagepoäng och åldrar 

baserat på Habermehl (1961) och Benecke (1988). 

Åldersbedömningar baserade på tandframbrott anses allmänt som relativt säkra. 

Tändernas utveckling styrs främst av genetiska faktorer. Mindre säkra är bedömningar grundade på 

tandslitage och epifyssammanväxning, som är mer benägen att påverkas av faktorer som miljö, diet, 

hälsa och kastrering hos djuret (se tex Vretemark 1997: 35f). Trots detta är tandslitage och epifyser 

ett bra komplement till bedömningarna utifrån tandframbrott. Epifysernas status har dokumenterats 

i materialet med beteckningarna fui (fusion incomplete), fuc- (fusion complete minus, dvs epifysen 

har växt fast men skarven syns fortfarande) och fuc (fusion complete). En grov kronologi har sedan 

använts för att relatera datan till åldersbedömningar, där kroppens olika epifyser delats in i tre 

grupper baserat på om de växer fast tidigt, mellan eller sent (utifrån Vretemark 1997: 41). 

Indelningen i tre grupper finns redovisad i Bilaga 3. 

 Vid bearbetningen av åldersbedömningarna bör man ha de källkritiska aspekterna i 

åtanke. För det första vet vi inte om de ålderskaraktäristika som gäller för moderna husdjur även 

gäller för dem under medeltiden. Det råder dessutom en stor variation avseende 

epifyssammanväxning och tandframbrott mellan olika raser inom samma art. Oftast vet vi också 

mycket lite om under vilka förhållanden djuren levt, samt är hänvisade till enstaka lösa fragment 

från individer (Silver 1963). Många gånger ger tänder och epifyser lite olika bilder av 

ålderssammansättningen. Därför bör man separera bedömningarna, och i de fall de skiljer sig åt, 

lägga större vikt vid bedömningar av tänderna (Vretemark 1997: 35f). Bedömningar baserade på 

epifyser ger färre ungdjur än de baserade på tänder, vilket kan förklaras med att epifyserna från 

juveniler är mer utsatta för tafonomiska processer än tänder. Därmed är det tafonomiska svinnet 

större för epifyser än för tänder (Magnell, via mail 23/5 2011). I diskussionen är det därför 

åldersbedömningarna av tänder som använts. 

 

 

3.2.4 KÖNSBEDÖMNINGAR OCH MANKHÖJDSBERÄKNINGAR 

Könsbedömningar av nötboskap har gjorts utifrån följande indikationer: Morfologiskt har 

hornkvicken bedömts enligt Grigson (1982). Vretemark (1997: 105) menar även att det i 

Skaramaterialet går att använda hornbasens omfång som könsindikator, med en gräns mellan könen 

vid ca 150 mm. Även coxae har bedömts med utgångspunkt i morfologiska skillnader på pubis och 

ilium, utifrån Vretemark (1997:43). Denna metod utesluter djur under 1 års ålder. 

Mätningar och könsbedömningar har även utförts på metacarpus från nöt. Mått har 

tagits enligt anvisningar i von den Driesch (1976) och könsbedömningarna har gjorts med hjälp av 

Mennerichs index 1 och 2 (Mennerich 1968). Mennerichs metod skiljer dessvärre inte mellan oxar 

och tjurar, vilket försvårat mankhöjdsberäkningarna. Dessa har utförts enligt Fock (1966: 73f). De 
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ben som bestämts som kommandes från hannar har beräknats utifrån faktorn för tjurar, ett ben gick 

dock inte säkert att könsbedöma men är att döma av mankhöjdsberäkningarna en hanne och har 

därför multiplicerades med faktorn för tjurar. Man bör dock ha klart för sig att 

mankhöjdsberäkningarna är uppskattningar, då metapoderna inte bildar en konstant andel av 

mankhöjden. Här finns en skillnad mellan kön, ålder och olika material (Boessneck 1956, såsom 

återgivet i Danell 1994: 101). Könsbedömningar baserade på metacarpus visar bara individer över 

2,5 år (Vretemark 1997: 108). 

 Får (get) har könsbedömts utifrån könskaraktäristika på coxae, enligt Boessneck 

(1969). Denna form av bedömning inkluderar bara de djur som är gamla nog att ha hunnit utveckla 

könssärskiljande drag, vilket här är får över 1 års ålder (Vretemark 1997: 43). Svin har 

könsbedömts utifrån de permanenta hörntänderna, och i de fall tanden saknas utifrån alveolens 

form. Tänderna är lätta att skilja åt på form och storlek. Mjölktänderna går dock inte att 

könsbedöma, vilket gör att det endast gått att könsbedöma svin över ca 9-10 månaders ålder 

(Vretemark 1997: 48). 

 

 

3.2.5 PATOLOGIER 

Patologiska förändringar har haft en hög prioritet i analysen och dokumentationen har utförts dels i 

separat tabell i Access, och dels genom uppförandet av speciella patologi-blanketter. Blanketternas 

främsta syfte var att möjliggöra en fylligare beskrivning av de enskilda benen, samt att göra enkla 

teckningar av speciellt intressanta fall. Utöver detta har patologiska ben även fotograferats med 

systemkamera och utvalda ben har CT-skannats. 

 I sökandet efter en diagnos har Baker & Brothwell (1980) och Archaeology Image 

Bank varit de främsta redskapen. Även artiklarna i Davies mfl. (2005) och Mikliková & Thomas 

(2008) har varit till god hjälp. Man bör dock ha i åtanke att vi endast ser en liten del av alla de 

sjukdomar som drabbade djur i gångna tider. Det vi kan göra är att försöka rekonstruera den 

minimala förekomsten av sjukdom såsom den manifesteras i det arkeologiska materialet (Siegel 

1976: 376). Alla sjukdomar avsätter inte spår i skelettet, och de som gör det är inte alltid helt lätta 

att diagnostisera (Vretemark 2000: 44). 

 

 

3.2.6 TAFONOMI 

Tafonomi är studiet av de processer som skapar, modifierar och delvis förstör det osteologiska 

materialet, från det levande djuret till den osteologiska rapporten. Dessa processer reducerar och ger 

upphov till skevheter i den information som kan utvinnas ur materialet (O’Connor 2008: 19ff). Här 

kan tafonomi hjälpa oss att bättre förstå avfallshanteringen och närmiljön i det medeltida kv. 

Hjärtat. 

Slaktspår har delats in i två grupper; huggmärken (chop) och skärmärken (cut). Detta 

är en enkel indelning, men skiljer mellan spår av styckning och slakt (O’Connor 2008: 45). 

Slaktspårens placering på benen har inte prioriterats i denna undersökning. Gnagmärken har inte 

heller haft hög prioritet, men har dokumenterats med närvaro/frånvaro. 

För att beskriva och dokumentera weathering (vädring) i benmaterialet så har Anna 

Behrensmeyers (1987: 151ff) uppdelning i sex stadier använts. Enligt denna metod bedöms 

däggdjursben, och alltså inte tänder, fågel- och fiskben. Modellen har dock modifierats något för att 
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passa in på det aktuella materialet. En beskrivning av de olika stadierna finns i Bilaga 3, men skalan 

bör kanske främst ses som ett instrument för att beskriva den relativa skillnaden i bevaring mellan 

olika kontexter i materialet. 

 

 

3.2.7 TOLKNINGEN AV DEN OSTEOLOGISKA ANALYSEN 

I analysen av ett stadsmaterial är det kanske extra svårt att studera relationer mellan människa och 

djur. Detta beror på att konsumtion och produktion inte alltid skedde på samma plats, i vissa fall 

föddes djuret upp på ett ställe, slaktades på ett annat och konsumerades på ett tredje (Vretemark 

1994: 57). På så sätt kom städernas egen boskap att blandas med djur från den omgivande 

landsbygden. Därför är det många gånger svårt att veta om vi studerar bondens eller stadsbons 

agerande. 

Ytterligare ett problem när man studerar olika arters funktion och roll i samhället är att 

de klassificeringar vi har av husdjuren kanske inte överensstämde med de man hade under 

medeltiden. På samma sätt som man brukar säga att eskimåer har sexton olika ord för snö så 

medeltidens fransmän nästan lika många för häst, vilket vart och ett syftade på olika djur med olika 

funktion (Cohen 1994: 60). Detsamma gällde i Sverige, där vi kan se en indelning i tex: sömare, 

rännare, slädhästar, gångare och örs. För omgivningen har det alltså varit tydligt vilken typ av häst 

det rört sig om, samt vilken funktion denna haft och vilken status den medfört (Myrdal 1986: 102f). 

Den osteologiska tolkningen slår ihop alla dessa kategorier av djur i grupper som vi själva kan 

relatera till. Detta är ett dilemma som är svårt att lösa, men man bör vara medveten om tolkningens 

begränsning.  
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4. RESULTAT  

4.1 ARTFÖREKOMST 

4.1.1 HUSDJUR 

Köttdjur 

Materialet från kv. Hjärtat domineras helt av nötboskap, får (get) och svin. Nötkött har oftare stått 

på bordet än får och fläsk under hela perioden, men det finns en viss variation mellan faserna. Det 

är svårt att se någon tydlig trend, andelen svin i födan ligger runt 20% under hela perioden, får (get) 

minskar däremot och nöt går först upp i fas II och III, för att sedan minska igen i fas IV. De senare 

faserna är i stort samstämmiga med resultaten från kv. Hertig Knut (datering mitten av 1500-talet). 

I diagrammet nedan ser vi artsammansättningen (räknad på antal fragment) under de 

olika faserna (se även tabell i Bilaga 4). Materialet från undersökningen i kv. Hertig Knut har lagts 

in som en jämförelse (Holmgren 1978). Den inbördes relationen mellan husdjuren i materialet från 

kv. Karl X är mig veterligen inte beräknad. 

 

 

 
Diagram 1. Relativ artfördelning av de stora köttdjuren under de olika faserna baserat på antal fragment, fas I (n=308), 

fas IB (429), fas II (326), III (139), IV (435). Materialet från Kv. Hertig Knut (datering mitten av 1500-talet) har lagts in 

som en jämförelse (Holmgren 1978). 
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Häst 

I svenska medeltidsstäder är fynd av häst (E. caballus) bland mat- och slaktavfall ovanliga. I de fall 

man hittar hästfragment är det främst i kammakeriavfall eller som nedgrävda kadaver (Vretemark 

1997: 143). I materialet från kv. Hjärtat hittades två fragment från häst: 

 
Fas (anl.) Element Del Sida Fusering Slaktspår Gnag Vädring 

III Ph I Komplett - Fuc Chop Hund? 3 

IV:3 Scapula Tuber Sin - - - 1 

                      Tabell 3. Fragment från häst (E. caballus). 

 

Fragmentet från fas III utgörs alltså av en förstafalang med ett tydligt huggspår distalt/plantart. 

Samma fragment ser också ut att ha tuggats av en hund. Det andra fragmentet är från en husgrund i 

fas IV och skulle kunna vara slaktavfall. Även i kv. Karl X och kv. Hertig Knut har man funnit 

några få hästfragment, utan slaktspår (Holmgren 1978; Sten 1980: 10). I kv. Karl X har benen 

tolkats som råvara till benhantverk. 

 

Figur 3. Häst (E. caballus.), falang I, plantar vy.  

Observera gnag av hund och huggspår (markerat). 

 

 

Hund och katt 

I materialet finns ett fragment som med största sannolikhet kan bestämmas till hund (C. familiaris). 

Det rör sig om en fragmenterad underkäkstand (C-, sin), och bortsett från ett fåtal spår av hundgnag 

på ben från andra arter, så är det de enda spår som finns kvar av husdjuret. Katt finns inte 

representerat alls i materialet. Från tidigare osteologiska undersökningar av medeltida stadsmaterial 

från Halmstad vet vi dock att både hund och katt fanns i staden (Holmgren 1978; Sten 1980: 10). 
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4.1.2 VILDA DJUR 

Från den osteologiska undersökningen av materialet från kv. Karl X i Halmstad har man identifierat 

kronhjort, rådjur, bäver, räv och skogshare (Sten 1980: 10). Rådjur och hare förekommer även i 

materialet från Hertig Knut (Holmgren 1978). I materialet från kv. Hjärtat finns följande vilda 

däggdjursarter representerade; rådjur, kronhjort (?) samt skogshare. 

 

Hjortdjur (Cervidae) 

Vilda däggdjur är ovanliga i de medeltida stadsmaterialen, men rådjur är ofta det mest frekvent 

förekommande hjortdjuret (Vretemark 1997: 145ff). I materialet från kv. Hjärtat fanns åtta fragment 

från rådjur (C. capreolus). Ytterligare ett möjligt fragment identifierades (från fas II), men pga. 

osäkerheten i bedömningen har det utelämnats ur tabellen. Sju av åtta bestämda fragment kom från 

samma kontext, IV:3, och ett från III:1 (husgrund i fas III).  

Anläggning IV:3 är en husgrund i fas IV (datering 1400-tal). Rådjursfragmenten 

kommer från minst en individ och har alla slaktspår, främst i form av huggmärken. Alla sju 

fragment från denna fas är mycket välbevarade, saknar gnagspår, samt kommer från såväl 

köttfattiga (metapoder) som köttrika (kotor, ulna, femur) delar av djuret. 

 Förutom de bestämda rådjursbenen fanns från samma kontexter ett fragment med 

osäker bestämning som troligtvis är hjort (C. elaphus), samt diafysen av en radius som endast 

kunde bestämmas till hjortdjur (Cervidae). Dessutom finns i fyndregistret en rosenkrans (anl. II:1, 

källarfyllning i fas II), som jag tyvärr inte haft möjlighet att bestämma då hornet behandlats som en 

artefakt och inte magasinerats med benen. 

 
Anl.  Art Element Del Sida Fusering Slaktspår Vädring 

II:1 Hjortdjur Cornu Rosenkrans     

III:1 Hjort ? Vertebra Lu Fragment    2 

III:1 Rådjur Ilium Rectusgrop Sin   3 

IV:3 Rådjur Mt 0-0,25 Sin Fuc Chop+cut 1 

IV:3 Rådjur Vertebra Th  Fuc Chop 1 

IV:3 Rådjur Mc 0-0,5 Sin Fuc Chop 1 

IV:3 Rådjur Ulna Olecranon Sin  Chop 1 

IV:3 Rådjur Mc 0,5-1 Dex Fuc Chop 2 

IV:3 Rådjur Femur 0,5-1 Dex Fuc Chop+cut 1 

IV:3 Rådjur Vertebra Th  Fuc Chop 1 

IV:3 Hjortdjur  Radius 0,5-0,75 Sin Fui Chop+cut 1 

Tabell 4. Fragment från hjortdjur (Cervidae), hjort (C. elaphus) och rådjur (C. capreolus).  

 

Hare (L. timidus) 

Skogshare (L. timidus) är i medeltida stadsmaterial ofta den vanligaste förekommande vilda arten, 

men utgör trots det en ytterst liten del av materialet (Vretemark 1997: 146ff). I materialet från kv. 

Hjärtat hittades ett fragment från skogshare (anl. I:8, grop i fas I), distala hälften av humerus. 

Fragmentet hade tydliga huggmärken. 
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4.1.3 FÅGEL 

I alla faser förekommer både höns (G. gallus) och gås (A. anser). Då man inte sållat massorna vid 

utgrävningen gäller, liksom för fisk, att vi får räkna med ett ganska stort bortfall av fågelben. 

Vretemark (1997: 151) menar dock att insamlingsmetodiken i mindre utsträckning påverkar den 

inbördes fördelningen mellan olika fågelarter, eftersom ekonomiskt intressanta arter är ungefär lika 

stora. I fas I B, III och IV ser vi en svag dominans av ben från höns, i relation till förekomsten av 

gås. I övriga faser, fas I och II, är förhållandet det omvända. Dock är det även i dessa två faser som 

man tillvaratagit minst antal fågelben (5 ben i varje fas). I andra medeltida svenska städer är det, 

med få undantag, höns som dominerar över gås (Vretemark 1997: 151). 

 Av vilda fåglar identifierades endast ett fragment från tjäder (T. urogallus). Detta kan 

jämföras med kv. Hertig Knut där Holmgren (1978) identifierade knölsvan, and, tjäder samt 

sjöfågel (ev. mås). 
Fas Höns Gås Annat Obestämt Totalt 

I 1 3  1 5 

I B 10 4  9 23 

II 1 2  2 5 

III 7 3  4 14 

IV 9 8 Tjäder 6 24 

Totalt 29 20  22 71 

Tabell 5. Fragment från fågel, fördelning på art och fas. 

 

4.1.4 FISK 

Fiskbenen är få i materialet, troligtvis främst beroende på insamlingsmetodiken. Trots detta får man 

nog föreställa sig att fisken spelat en viktig roll i det medeltida Halmstad, med sin närhet både till 

havet och till ån Nissan. De arter som identifierats är kolja (M. aeglefinus), plattfisk 

(Pleuronectidae), laxfisk (Salmonidae), gädda (E. lucius), torsk (G. morhua) och sill (C. harengus). 

Det stora flertalet fragment kommer från fas IV (husgrund), från fas I B och III fanns vardera ett 

fragment. Detta kan jämföras med materialet från kv. Karl X som innehöll torsk, plattfisk, tonfisk, 

abborre och gädda (eventuellt finns fler arter i det opublicerade registret) (Sten 1980: 9). I kv. 

Hertig Knut analyserades inte fiskmaterialet, men Holmgren (1978) noterade torsk. 

 
 

Fas: anl. (BenId) Art Element Antal Storlek 

I B (1189) Kolja Cleithrum 1 40-50 cm 

III:1 (456) Plattfisk Os anale 1 25-30 cm 

IV:1 (414) Pisces Obestämt 1  

IV:3 (83) Pisces Fenstrålar 6  

IV:3 (132) Pisces Fenstrålar 11  

IV:3 (312) Pisces Fenstrålar 24  

IV:3 (368) Pisces  Obestämt 1  

IV:3 (2025) Plattfisk Vertebra 1 Liten 

IV:3 (2026) Laxfisk Vertebra 1  

IV:3 (2027) Gädda Vertebra 1  

IV:3 (2028) Gädda Vertebra 1 Medelstor 

IV:3 (2029) Torsk Ceratohyale 1 Ca 35 cm 

IV:3 (2030) Sill Dentale 1 Ca 30 cm 

IV:4 (133) Pisces Fenstrålar 22  

Tabell 6. Fragment från fisk (Pisces). 
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4.2 ANATOMISK FÖRDELNING OCH SLAKTSPÅR  

4.2.1 NÖT 

Den anatomiska fördelningen av fragment från nöt är i stort sett densamma under de olika faserna. 

Alla kroppsdelar finns representerade (förutom femur i fas III), vilket tyder på att djuren slaktats på 

plats. Att diagrammet visar en hög andel kotor och kraniefragment beror främst på att antalet kotor 

och ben i kraniet är överrepresenterade i förhållande till ben i övriga kroppen. Den relativt höga 

andelen fragment från metatarsus och tarsus kan delvis förklaras med att dessa ben oftare bevaras 

än andra ben. 

 

 

 
Diagram 2. Den inbördes relationen mellan fragment från utvalda kroppsdelar hos nöt. Kranium (cran), kotor (ve), 

humerus (hu), radius och ulna (ra+ul), metacarpus och carpus (mc+ca), femur (fe), tibia och fibula (ti+fi), metatarsus 

och tarsus (mt+ta). Fas I (116), fas I B (135), fas II (149), fas III (54), fas IV (149). 

 

 

En analys av slaktspåren på fragment från nöt visar på en hög andel huggmärken, men mycket få 

skärmärken. Flest huggmärken finns i fas I B (52,5 %), minst i fas III (26,8%). Även skärmärken 

uppvisar viss variation mellan faserna. I fas I-II har mindre än 1% av benen skärmärken, i fas IV har 

hela 4,3% av fragmenten skärspår. 

 

 
Fas (n) Hugg % Skär % Hugg + skär % Totalt (%) 

Fas I (170) 70 41,2 0 0 1 0,6 41,8 

Fas I B (219) 111 50,7 2 0,9 2 0,9 52,5 

Fas II (212) 66 31,1 2 0,9 0 0 32,1 

Fas III (97) 23 23,7 2 2,1 1 1 26,8 

Fas IV (253) 91 36 11 4,3 7 2,8 43,1 

Tabell 7. Fördelningen av fragment med slaktspår hos nöt. 
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4.2.2 FÅR (GET) 

Det som sagts ovan angående den anatomiska fördelningen hos nöt gäller i stort sett även för får 

(get). Faserna avviker inte från varandra, bortsett från två undantag. Fas III utgör den största 

avvikelsen i diagrammet, men eftersom antalet fragment här endast är åtta får man nog anse kurvan 

som otillförlitlig. Bortsett från detta avviker även fas IV med relativt färre fragment från kraniet och 

fler från tibia och fibula. Viktigast är kanske att vi i alla faser utom fas III har en representation av 

ben från hela kroppen. 

 

 

 
Diagram 3. Den inbördes relationen mellan fragment från utvalda kroppsdelar hos får/get. Kranium (cran), kotor (ve), 

humerus (hu), radius och ulna (ra+ul), metacarpus och carpus (mc+ca), femur (fe), tibia och fibula (ti+fi), metatarsus 

och tarsus (mt+ta). Fas I (70), fas I B (96), fas II (50), fas III (8), fas IV (57). 

 

 

Även fragmenten från får (get) uppvisar en stor andel huggmärken, och få skärmärken. Vi ser dock 

en viss skillnad mellan faserna, med flest huggmärken i fas I (41,6%) och minst i fas III (18,8%). 

Även i förekomsten av skärmärken finns en viss skillnad, med flest skärmärken i fas IV (8,4%) och 

minst i fas II och III (0%) 

 

 
Fas (n) Hugg % Skär % Hugg + skär % Totalt (%) 

Fas I (89) 32 36 3 3,4 2 2,2 41,6 

Fas I B (125) 33 26,4 4 3,2 0 0 29,6 

Fas II (60) 16 26,7 0 0 0 0 26,7 

Fas III (16) 3 18,8 0 0 0 0 18,8 

Fas IV (83) 22 26,5 7 8,4 2 2,4 37,3 

Tabell 8. Fördelningen av fragment med slaktspår hos får/get. 
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4.2.3 SVIN 

Benslagsfördelningen hos svin är inte lika samstämmig mellan faserna, här ser vi en ganska stor 

variation. Vi har inte längre en representation av fragment från hela kroppen; i fas III saknas radius, 

ulna och femur helt, och i fas I saknas metacarpus, carpus, femur samt metatarsus och tarsus. Detta 

skulle kunna vara grundat i olika slaktstrategier i de olika faserna. Tydligast är detta i fas I där de 

köttfattiga delarna från nedre delen av benen helt saknas, något som kan förklaras med att slakt inte 

skett på platsen.  

 

 

 
Diagram 4. Den inbördes relationen mellan fragment från utvalda kroppsdelar hos svin. Kranium (cran), kotor (ve), 

humerus (hu), radius och ulna (ra+ul), metacarpus och carpus (mc+ca), femur (fe), tibia och fibula (ti+fi), metatarsus 

och tarsus (mt+ta). Fas I (37), fas I B (62), fas II (36), fas III (20), fas IV (65). 

 

 

Liksom hos de andra arterna uppvisar fragmenten från svin en hög andel huggmärken (22,2-38,9%), 

men få skärmärken (<5%). 

 

 
Fas (n) Hugg % Skär % Hugg + skär % Totalt (%) 

Fas I (49) 12 24,5 2 4,1 0 0 28,6 

Fas I B (85) 21 24,7 1 1,2 0 0 25,9 

Fas II (54) 19 35,2 2 3,7 0 0 38,9 

Fas III (26) 6 23,1 0 0 1 3,8 26,9 

Fas IV (99) 17 17,2 3 3 2 2 22,2 

Tabell 9. Fördelningen av fragment med slaktspår hos svin. 

 

 

  

cran ve hu ra+ul mc+ca fe ti+fi mt+ta

  
  
  

  
 

Anatomisk fördelning - Svin 

I

I B

II

III

IV

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 



23 
 

4.3 ÅLDERSBEDÖMNINGAR 

4.3.1 NÖT 

Av nöt fanns två underkäkar som kunde bedömas utifrån tandframbrott och tolv käkar vars 

tandslitage kunde poängsättas. Bland de tolv käkar som poängsatts saknades det i tre käkar en tand, 

i dessa fall har en uppskattning av den saknade tandens slitage gjorts utifrån de befintliga tänderna. 

Åldersbedömningarna visar att de flesta nötkreaturen slaktats efter 2,5 års ålder. Allra flest djur 

ligger i åldersintervallet 4-8 år. Vi ser dock att inte alla kalvar överlevt ett halvt års ålder, en bild 

som styrks av tre lösa dp4- med obetydligt slitage som enligt Grant (1982) förts till slitagestadium b 

och c. Då lösa tänder inte inkluderats i diagrammet är dessa mjölktänder inte representerade. I 

benmaterialet var fynd av ben från riktigt små spädkalvar heller inte ovanliga. 
 

 
                           Diagram 5. Åldersbedömningar av nötkreatur utifrån tänder i underkäken (n=14). 
 

Epifyserna har behandlats i tre grupper (se kap Metod). Även detta diagram visar att ett fåtal kalvar 

slaktats, men här börjar en mer systematisk utslaktning redan efter ca 1,5 års ålder. En jämförelse 

med åldersbedömningar från Skara visar en god överensstämmelse i bedömningarna utifrån tänder, 

men en viss skillnad i bedömningen utifrån epifyser, där Skara har en större andel utslaktade djur i 

åldern 1,5 till 3 år (Vretemark 1997: 82ff). 
 

 
Diagram 6. Åldersbedömningar av nötkreatur utifrån epifyser (tidig grupp n= 24, medel n= 60, sen n= 43). 
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4.3.2 FÅR (GET) 

Sex käkar från får (get) kunde åldersbedömas utifrån tandframbrott och fjorton käkar bedömdes 

utifrån tandslitage. Bland dessa fjorton käkar rekonstruerades en saknad tand i fyra fall. 

Diagrammet visar att många får slaktades under sitt första levnadsår, och bara drygt hälften av 

djuren överlevde 1,5 års ålder. Praktiskt taget inga får blev äldre än 6 år gamla. Ytterligare fyra lösa 

dp4- bedömdes enligt Grants (1982) slitagestadier och alla kunde föras till stadium f. Lösa tänder 

har alltså inte ingått i åldersbedömningarna, men mjölktänderna stärker bilden av många unga djur. 

En jämförelse med Skara-materialet ger en förhållandevis lägre andel slaktade lamm under 9 

månaders ålder (kv. Hjärtat 30% utslaktade, Skara ca ca 60%) (Vretemark 1997: 88), något som kan 

avspegla olika djurhållningsstrategier.  
 

 
                          Diagram 7.  Åldersbedömningar av får (get) utifrån tänder (n=20). 

 

Resultatet av en sammanställning av epifyssammanväxning ger en annan bild. Här har de flesta får 

överlevt minst 3,5 år.  

 

 
Diagram 8. Åldersbedömningar av får (get) utifrån epifyser (tidig grupp n= 20, medel n= 35, sen n= 34). 
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4.3.3 SVIN 

Fyra käkar kunde åldersbedömas utifrån tandframbrott, och fyra kunde bedömas utifrån tandslitage 

(varav en käke saknade en tand). Utöver detta registrerades två lösa dp4- som fördes till stadium j 

och h. Här är antalet bedömda käkar ganska litet (8), och dessa är utspridda på alla faserna. Detta 

bör man ha i åtanke när man använder siffrorna i studien. Diagrammet visar att så mycket som 25% 

av kultingarna slaktades inom det första halvåret. Vid 1,5 års ålder finns endast hälften av grisarna 

kvar, och ca 10% kunde bli 5 år eller äldre. Bilden av många riktigt unga djur finns också i 

benmaterialet där det finns relativt många fynd av väldigt små spädgrisar (eller foster). 
 

 
                             Diagram 9. Åldersbedömningar av svin utifrån tänder (n=8). 

 

Epifyserna ger en annan bild än tänderna, med en lägre andel unga svin under 1 år. Att döma av 

epifyserna borde dessutom få individer ha blivit äldre än 3,5 år gamla. Åldersbedömningarna av 

svin stämmer ganska väl överens med dem från kv. Sparbanken i Skara (Vretemark 1997: 95ff). 
 

 
Diagram 10. Åldersbedömningar av svin utifrån epifyser (tidig grupp n= 19, medel n= 33, sen n=14). 
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4.4 KÖNSBEDÖMNINGAR 

4.4.1 NÖT 

Könsbedömningarna av nötboskap baserades på könsindikatorer på coxae, cornu och metacarpus 

(se kap. Metod). Då det i hela materialet endast fanns 20 ben som gick att bedöma så blir underlaget 

för litet för att diskutera skillnader mellan faserna. Totalt identifierades 11 fragment som kor (55%) 

och 9 fragment som oxar/tjurar (45%). En redovisning av de olika fragmenten finns i Bilaga 4, se 

även tabell 13. 

 En jämförelse med materialet från Skara är omöjlig, då Vretemark (1997) valt att 

separera bedömningar utifrån coxae, cornu och metacarpus. Dessa speglar delvis olika 

åldersgrupper då könskaratäristika utvecklas vid olika åldrar på de olika elementen. I Skara ser 

därför könsfördelningen honor/hannar olika ut i de olika grupperna. För coxae (>1 år) är relationen 

64%/36%, för metacarpus (>2,5 år) 70%/30% och för cornu (>4 år) 80%/20%. Här har alltså 

materialet från kv. Hjärtat en jämnare fördelning mellan könen, men liksom Skaramaterialet fler 

kor. 

 
Fas Kor Tjurar/oxar Totalt 

I 4 1 5 

I B 2 3 5 

II 1 1 2 

III 1 - 1 

IV 3 4 7 

Totalt 11 9 20 

Tabell 10. Könsbedömning av nötboskap. 

 

4.4.2 FÅR (GET) 

Könsbedömningarna av får baserades på indikationer på coxae (se kap. Metod). Liksom fallet med 

nöt så har faserna slagits ihop pga att antalet fragment är för få. Trots en hopslagning så uppgår 

antalet bedömda fragment endast till 7, vilket bäst förklaras med en hög fragmenteringsgrad. Detta 

gör det svårt att avgöra om siffrorna är representativa. Det totala antalet tackor är 4 (57%) och 

antalet baggar är 3 (43%). Observationerna är för få för att möjliggöra jämförelser med andra 

material, och kommer därför exkluderas ur diskussionen. 

 

Fas Tackor Baggar Totalt 

I - - 0 

I B - - 0 

II 1 - 1 

III 1 - 1 

IV 2 3 5 

Totalt 4 3 7 

             Tabell 11. Könsbedömning av får (get). 

 

 

 



27 
 

4.4.3 SVIN 

Svin har könsbedömts utifrån form och storlek på de permanenta hörntänderna (caninerna) och, i de 

fall tanden saknats, utifrån formen på hörntändernas alveoler (se kap. Metod). Det fanns 26 

fragment som gick att könsbedöma, varav 6 (23%) bedömdes komma från suggor och 20 (77%) 

från galtar.  

En hög andel galtar och få suggor är en bild som stämmer överens med de flesta andra 

osteologiska undersökningar av svenska medeltida material, från såväl stad som landsbygd. Oftast 

ligger förhållandet suggor/galtar på ungefär 30%/70%. Siffrorna ter sig märkliga då man åtminstone 

på landsbygden tänker sig att mycket få köttprodukter sålts eller köpts. Enda förklaringen är då att 

suggorna hamnar utanför könsstatistiken, vilket troligast förklaras med att suggorna slaktats innan 

de fått sina permanenta tänder (före 1 års ålder), då mjölktänder inte går att könsbedöma. I staden 

kan mönstret ytterligare förstärkas om man tänker sig att svin köptes in från landsbygden, då galtar 

(som ger högre slaktvikter) säkert var mer eftertraktade (Vretemark 1997: 118f). 

 

 
Fas Suggor Galtar Totalt 

I 2 5 7 

I B 1 8 9 

II 1 3 4 

III 1 1 2 

IV 1 3 4 

Totalt 6 20 26 

Tabell 12. Könsbedömning av svin. 
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4.5 MANKHÖJD OCH MÅTT PÅ NÖTBOSKAP 

Mätningar har endast utförts på metacarpus från nötboskap, och bara på kompletta ben. Det fanns 

lika många (åtta) kompletta metacarpus som metatarsus, men eftersom det vanligtvis är 

metacarpalerna som används vid könsbedömningar (Vretemark 1997: 46) så är det dessa som har 

mätts. Av hornkvickar från nöt fanns bara en som var mätbar (BenID 1343), och då endast 

hornbasens omfång som uppgick till 11 cm. 

 Könsbedömningarna av metacarpalerna gav resultatet tre oxar/tjurar och fyra kor, ett 

ben gick inte att bestämma (749), men bör enligt mankhöjdsberäkningen vara en oxe/tjur. 

Resultaten har sammanförts med övriga könsbedömningar av nötboskap. Mankhöjdsberäkningarna 

gav en mankhöjd på 101,4-104,4 cm (medelvärde 102,3 cm) för kor och 108,8-118,1 cm 

(medelvärde 112,7 cm) för oxar/tjurar. 

 
Mått - Metacarpus  

BenID GL Bp Sd Bd Kön Mankhöjd Fas (anl.) 

490 169 48 26 48 F 101,4 IV:3 

509 189 57 32 60 M 118,1 IV:3 

528 174 58 32 60 M 108,8 IV:5 

749 179 56 28 54 F/M 111,9 II:1a 

810 170 47 24 45 F 102 II:1a 

816 169 47 26 48 F 101,4 III 

1196 174 48 24 49 F 104,4 I B 

1460 179 55 33 59 M 111,9 I B 

Tabell 13. Mått på alla kompletta metacarpaler enligt von den Driesch (1976), 

könsbedömningar enligt Mennerich (1968) och mankhöjdsberäkningar enligt Fock (1966). 

 

Mankhöjdsberäkningarna från kv. Hjärtat kan jämföras med ett urval från den översikt som Sten 

(1994: 42ff) sammanställt över beräkningar baserade på Fock (1966). Eftersom Sten gjort skillnad 

mellan tjurar och oxar är det endast mätvärdena från ko som blir jämförbara: 

 
Mankhöjd - kor 

Lokal: Datering Min. (cm) Max. (cm) Medel (cm) Antal ben 

Kv. Hjärtat 4 (stad): 1320-1500 101,4 104,4 102,3 4 

Ny Varberg (kloster): 1380-1612 99,6 106,2 103,8 8 

Ny Varberg (stad): 1470-1530 94,8 110,4 103,8 22 

Uppsala (stad): 1350-1500 99,6 112,8 106,6 9 

Tabell 14. Jämförelsedata till mankhöjder på ko, urval från Sten (1994: 42). 
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4.6 TAFONOMI 

4.6.1 FRAGMENTERINGSGRAD 

Fragmentens medelvikt under de olika faserna ger en allmän uppfattning om skillnader i 

fragmenteringsgrad. Tabellen nedan (tabell 15) avslöjar att materialet från fas IV är betydligt mer 

fragmenterat än övriga faser. Detta förhållande avspeglas även i andel bestämda fragment, som för 

denna fas är betydligt lägre än de övriga (jämför tabell 2). 

 
Fas Medelvikt (g) 

I 19,5 

I B 13,3 

II 16,2 

III 13,3 

IV 9,1 

Tabell 15. Fragmentens medelvikt 

under de olika faserna. 

 

4.6.2 VÄDRING 

Redovisandet av vädringsgrad i materialet är baserat på identifierade fragment. Orsaken till att 

oidentifierade fragment uteslutits är att de registrerats tillsammans, och därför tilldelats en 

övergripande vädringsgrad. Att inkludera dessa fragment i diagrammet hade därför gett en 

missvisande bild. Diagrammet nedan ger alltså en bild av bevaringen i den bestämda delen av 

materialet, inte hela materialet. 
 

 
Diagram 11. Den relativa frekvensen av olika vädringsgrader (0-5) under de olika faserna baserat 

 på identifierade fragment (n= 1794). 

 

I diagrammet ovan ser vi en tydlig skillnad mellan de två första faserna, I och I B, och de tre sista 

faserna. Bäst bevarat är materialet i fas I och I B, sämst i fas II. Generellt sett är dock benen relativt 

välbevarade, med klart övervägande andel ben i vädringsgrad 0-2. 
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4.6.3 GNAGSPÅR OCH BRÄNDA BEN 

Förekomsten av ben med gnagmärken är generellt väldigt låg (<1%). Det går dock att urskilja en 

skillnad mellan faserna, med en relativt högre andel gnagda fragment under fas I och I B. Dessa 

faser har även bäst bevaringsgrad (se diagram Vädring), något som kan te sig motsägelsefullt. Ben 

som inte inlagras direkt, utan ligger exponerade på markytan, är mer utsatta för tex råttor, möss och 

hundar. Men det innebär även en ökad utsatthet för vädrets element, något som borde avspeglas i en 

högre vädringsgrad. Samtidigt är det lättare att identifiera gnagspår på välbevarade ben, då vittring 

förstör benens yta, vilket i sin tur ger lägre andel identifierade gnagmärken på ben med hög 

vädringsgrad. I fas I och I B har alltså en relativt stor andel av benen varit tillgängliga för gnagare 

och husdjur, men ändå skyddats mot den nedbrytning som sker om benen ligger ute i väder och 

vind. 

 
Fas Gnag (%) Brända (%) 

I 0,5 0,04 

I B 0,7 0,04 

II 0,2 0,04 

III 0,1 0,9 

IV 0,1 0,3 

Tabell 16. Andelen fragment med gnagmärken av antalet 

bestämda fragment (n= 1794) och andelen brända fragment 

av det totala antalet fragment (n= 3741). 

 

Brända fragment utgör en ytterst liten del av hela materialet (<1%). 
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4.7 PATOLOGIER 

Då patologiska fragment är så få följer här en redovisning av alla fragment tillsammans, utan en 

uppdelning på faser. I tabellen nedan ser vi frekvensen av patologiska förändringar hos de olika 

arterna, såsom det representeras i materialet. 

 
Art Nöt Får (get) Svin Obestämd 

Antal patologiska fragment 29 6 11 2 

Andel av totala antalet fragment  3,1% 1,6% 3,5% - 

                                  Tabell 17. Patologiska fragment från köttdjuren. 

 

Nötboskap och svin har alltså en frekvens på över 3%, och får (get) har hälften så hög frekvens 

(1,6%). 

 

 

4.7.1 NÖT 

Bland fragment bestämda till nötboskap noterades 29 fragment som uppvisade tecken på patologi 

eller trauma, av dessa CT-skannades 10 fragment. I tabellen nedan ser vi en överrepresentation av 

patologiska förändringar i lumbalkotor, metapoder, centrotarsale samt falanger. 
 

Element Antal 

Dentes 1 

Vertebrae lumbales 6 

Costae 2 

Humerus 1 

Metacarpus 6 

Metatarsus 3 

Centrotarsale 4 

Phalanx I 1 

Phalanx II 1 

Phalanx III 4 

Tabell 18. Fragment med patologiska 

 förändringar från nötboskap. 

 

Ledsjukdomar 

Flertalet patologiska förändringar bland fragmenten från nötkreatur kan kopplas till olika 

ledsjukdomar. Två centrotarsale var fuserade med T2+T3, på det ena (431) gick det inte längre att 

urskilja att det från början varit två ben. På det andra benet (1583) fanns fortfarande en linje kvar 

som markerade gränsen mellan de båda benen. Ytterligare två centrotarsale uppvisade moderat 

(1662) till kraftig (1342) osteofytbildning på och omkring den distala ledytan. Två metatarsus (641, 

815) uppvisade förändringar i den proximala ledytan. Denna var i båda fallen ”nedtryckt”, ojämn 

och skrovlig med olika grader av osteofytbildning runt omkring. I det ena fallet (641) kommer benet 

från en juvenil individ, då den distala epifysen inte fuserat. Även den andra metatarsus (815) 

kommer från en relativt ung individ, då linjen mellan epifys och metafys fortfarande går att urskilja 

på CT-skanningen. 
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Figur 4. Centrotarsale från vänster till höger, uppifrån och ner BenId: 431, 1342, 1583, 1662. 

 

Ovanstående förändringar i centrotarsale och metatarsus har troligtvis orsakats av spatt. Det är ofta 

just de mediala/distala små benen i leden som drabbas, varpå följden blir osteofytbildning som 

begränsar rörligheten i leden, för att slutligen helt låsa den. Om djuret tillåts vila så ankyloserar 

leden ofta, vilket gör att djuret så småningom kan sättas i lätt arbete. Det finns olika typer av spatt, 

varav vissa producerar osteofyter och andra inte (Baker & Brothwell 1980: 117ff). Ett i princip 

identiskt fall av spatt, med fuserad ct och T2+T3 har hittats i en medeltida bosättning i Slovakien 

(Mikliková 2008: 66f). Spatt hos nötboskap har även noterats i materialet från kv. Karl X i 

Halmstad (Sten 1980: 9). 
 

 
Figur 5. Metatarsus (641, 815), proximala ledytan med tecken på spatt eller infektion. 
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Figur 6. Metatarsus (815) på CT-skanningen syns tydligt epifysfogen (markerad med pil).  

CT-skanning utförd av Crister Ceberg och Sonny La, Universitetssjukhuset Lund. 

 

Även falanger uppvisade patologiska förändringar, främst i form av osteofytbildning kring och 

utvidgning av proximala ledytan. Vardera en falang I och II, samt fyra falang III var drabbade. 

Utvidgning av ledytan, så kallad lipping, noterades relativt frekvent i materialet men har inte 

dokumenterats. Vedertaget system för sådan dokumentation finns annars i Bartosiewicz m.fl. 

(1997). De osteofytbildningar som dokumenterats är troligtvis ett tillstånd som i Baker & Brothwell 

(1980: 120ff) benämns ring bone. Liksom i fallet med spatt orsakar ring bone mer eller mindre 

omfattande förlamning, och slutligen ankylos. Även här kan djuret tas i lätt arbete när ankylos 

inträtt. 
 

 
   Figur 7. Ph I 1341 (framifrån och prox. ledyta), ph II 1674 (prox. ledyta) och ph III 1677. 
 

En alternativ diagnos av ovanstående ledförändringar skulle kunna vara någon typ av infektion i 

leden. Byts synnovialvätskan i leden ut mot var så dör ledbrosket, med konsekvensen att 

underliggande ben exponeras för infektionen. Detta kan i sin tur leda till en fusering av olika ben, 

och bildning av osteofyter (Baker & Brothwell 1980: 123ff). Eftersom båda metatarsus verkar 

komma från relativt unga djur är förändringarna här kanske mer troliga att ha orsakats av infektion, 

då spatt är något som utvecklas under längre tid. 
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I övrigt noterades ett fall av pitting på trochlea humeri (1254). Detta är i sig inte nog 

för att vi ska kunna tala om artros (Baker & Brothwell 1980: 114), och det är inte alls säkert att 

djuret haft några symptom. 

Trauma 

Flera ben från nötkreatur uppvisade tecken på trauma, främst i form av läkta frakturer. Två revben 

hade callusbildningar (467, 1502), och ett av revbenen (1502, se figur 8) hade även myositis 

ossificans. Troligast är att de båda revbenen har väl läkta frakturer (se Brothwell & Baker 1980: 

82ff). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Revben från nötboskap (1502) med tydlig callus och myositis ossificans  

(markerade med pilar på fotot). CT-skanning utförd av Crister Ceberg och  Sonny La, Universitetssjukhuset Lund. 

 

Fem lumbalkotor (333, 684, 1183, 1516, 1517) hade förändringar på processus costarius som 

eventuellt kan förklaras med trauma. Ett av dessa fragment (333, se figur 9) var extra intressant. Det 

är pr. costarius från höger sida, och mitt på benet finns en tydlig callus, och i kombination med 

avvikande morfologi är det troligtvis en väl läkt fraktur. På samma fragment finns också spår av 

ytterligare trauma i form av myositis ossificans och ännu en fraktur som inte läkt ihop utan bildat en 

pseudoled. 

 

Figur 9. Pr. costarius (333) från nötkreatur                            Figur 10. Pr. costarius (648, 1183)  
(från vänster till höger) pseudoled, myositis ossificans och callus.  från nöt. 
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Övriga pr. costarius är inte lika lätta att tolka. De är alla ojämna till utseendet, och avviker 

morfologiskt från övriga fragment i materialet och två uppvisar vad som skulle kunna vara myositis 

ossificans (se figur 10). Antingen kan man tänka sig någon form av väl läkt trauma eller, i andra 

hand, att det rör sig om åldersrelaterade förändringar. 

 Utöver ovanstående förändringar på lumbalkotor fanns även en pr. spinosus med 

nybildning av ben. Orsaken är svår att fastställa, troligen är det en respons på lätt trauma. Alternativ 

diagnos är inflammation (periostit), men detta är mindre troligt då ytan är slät. 

 

Periostit 

Fem metacarpus (231, 490, 528, 749, 870) uppvisade lätt till moderat periostit längs de prox. 

mediala och laterala kanterna (se figur 11). 
 

  
Figur 11. Metacarpus (490, 528) från nötkreatur med periostit       Figur 12. Metacarpus (1121) med fuserad stråle. 

(markerat med pilar). 

 

Övrigt 

I övrigt dokumenterades en fragmenterad metacarpus (1121, se figur 12) med fuserad stråle 

prox./lat. En tand, M2+ (1878), hade emaljhypoplasier i form av prickar i kluster (mer om 

emaljhypoplasier under Patologier – Svin). Ytterligare ett ben hade patologiska förändringar, men 

orsaken är svår att fastställa. Det rör sig om distala delen av metatarsus (1725, se figur 13) som har 

ett ojämnt utseende och ben-nybildning. På CT-skanning syns dessa ojämnheter tydligt. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara periostit, men också någon typ av lättare trauma. Mer spekulativt blir 

det att sätta förändringarna i samband med tjudring. 
 

 
Figur 13. Metatarsus från nöt, dist. del (1725). CT-skanning utförd av Crister Ceberg och  Sonny La, 

Universitetssjukhuset Lund. 
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4.7.2 FÅR (GET) 

Får och get hade den lägsta frekvensen av patologiska fragment. Fyra tänder visar symptom på 

kronisk infektion, och vi har även två fall av trauma i form av frakturer. 

 

Element Antal 

Dentes 4 

Costae 1 

Radius + ulna 1 
Tabell 19. Fragment med patologiska 

 förändringar från får (get). 

 

Fyra permanenta tänder, från minst tre individer, har korall-lika utväxter på rötterna. Baker & 

Brothwell (1980: 150f) liksom Siegel (1976: 371) kopplar företeelsen till lågintensiv kronisk 

infektion i alveolerna. 

 

   
Figur 14. Tänder (1479, 1482, 1483) från får (get)    Figur 15. Revben (632) från får (get) med porös callus. 

med korall-lika utväxter på rötterna, kopplat till 

kronisk infektion.  
 

Två ben visade tecken på trauma i form av läkta frakturer.  Ett revben (632) hade en stor porös 

callus som delats i två delar post-mortem. Troligtvis är det alltså en fraktur som börjat läka. En 

radius (1969) har troligen en väl läkt fraktur. Benet avviker morfologiskt, men det går inte att helt 

utesluta att detta orsakats tafonomiskt. Benet CT-skannades, utan att komma närmare en diagnos. 
 

 
Figur 16. Radius (1969) med misstänkt väl läkt fraktur. 
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4.7.3 SVIN 

Svin hade högst frekvens av patologiska fragment, något som till viss del är missvisande. Tio av 

elva fragment utgörs nämligen av tänder med emaljhypoplasier. Dessa är ingen sjukdom i den 

mening att de inte påverkat djurets välbefinnande i sig. De är snarare en indikation på djurets 

allmänna välbefinnande (mer om detta nedan). Bortsett från emaljhypoplasierna noterades även en 

metacarpus 3 med lätt periostit på den laterala ytan. 

 

Element Antal 

Dentes 10 

Metacarpus 1 
                    Tabell 20.  Fragment med patologisk                               Tabell 21. Emaljhypoplasiernas fördelning 

                     förändringar från svin.                                                     på tänder från svin. 

          

 

Emaljhypoplasier 

Tio tänder från svin uppvisade emaljhypoplasier, och dessa kom från faserna I B, II och IV. 
 

 

 
Figur 17- 19. Tänder från svin med emaljhypoplasier. Ovan M3- (491) och I2+ (272).  

Nedan C+ (32). Foto Jarle Kalberg. 

 

Bildandet av tändernas emalj är känsligt för näringsbrist och sjukdom. Då en tand som väl bildats 

inte omformas (till skillnad från ben), är tänder ett slags arkiv över stress under barndomen. 

Störningar i emaljbildningen kan ta sig uttryck i områden på tanden med tunnare, eller frånvaro av, 

emalj. Dessa störningar kan ses i form av små gropar och fåror i tänderna (Larsen 1997: 44ff). Till 

sin karaktär var hypoplasierna på tänderna från svin något olika, fyra tänder hade multipla linjära 

hypoplasier, fyra tänder hade enkla linjära hypoplasier och två tänder hade emaljstörningar i form 

av prickar i små kluster.  

I2 C P4 M1 M2 M3 

1 1 1 1 2 4 
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5. DISKUSSION OCH TOLKNING 

5.1 ATT STUDERA RELATIONEN MÄNNISKA – DJUR GENOM OSTEOLOGI 

Hur studerar man människans relation till sina husdjur? Relationen mellan människan och husdjur 

är komplex och mångfacetterad. Det finns därmed inte ett sätt att beskriva förhållandet, och därför 

inte heller ett sätt att studera frågan. Hur ser en individ på sina husdjur? Har djur rättigheter, vad är 

god djurhållning, vilka skyldigheter har en djurägare? Hur en enskild person besvarar dessa frågor 

styrs av många olika faktorer. Man kan tänka sig att de föreställningar individen har om sina djur 

styrs både av kollektiva och individuella åsikter och erfarenheter. Dessutom styrs individen av 

genus och klass. Denna uppsättning av tankar utgör varje individs ramverk, man vet hur man borde 

agera (se figur 20). 

 I andra termer kan man säga att individen styrs av samhällets normer. Normer 

definieras här som alla de regler, uttalade liksom outtalade, som finns i varje samhälle. Dessa regler 

talar om för människorna vad som är tillåtet och vad som inte är det. Vissa normer gäller alla i ett 

samhälle, andra gäller endast mindre grupper. Det är också viktigt att notera att alla kanske inte är 

överens om reglerna, och att åtlydnaden inte behöver vara total. Verkligheten är dessutom 

komplicerad och normerna kan inte täcka alla möjliga scenarier. Därmed krävs det i många fall 

improvisation utifrån situationen (Hylland Eriksen 2004: 63f). 

Uppfattningen om djur i medeltida västerländsk ”lärd” kultur präglades av Bibelns 

skapelseberättelse. I skapelseberättelsen etableras människans roll som kronan på verket, 

ödesbestämd att regera över naturen och använda den för sina syften. Därmed befann sig människan 

högre upp i hierarkin än djuren, och mänsklighet mättes i avstånd från djuren. Aristoteles teori om 

att endast människan ägde en rationell själ passade väl in i den kristna traditionen. Samtidigt var 

verkligheten mer komplicerad, och djur fick i olika sammanhang förkroppsliga olika ideal, 

metaforer och symboler. I fabler och sagor fanns både verkliga och påhittade djur (basilisker, 

enhörningar), och varelser som var på samma gång mänskliga och djuriska (varulvar). Genom att 

placera djur i mänskliga positioner, så stod den egna mänskligheten ut i desto större kontrast. 

Djuren var ”den andre” (Cohen 1994). Men Bibeln betonar även omvårdnaden av husdjuren; tex så 

skulle dragdjuren ha en vilodag och den gode herden är en av kristendomens mest centrala teman 

(Szabó 1986: 34). 

Olika grupper i samhället hade olika attityder till djur, tex så kunde prästerskapet 

använda djur för att symbolisera abstrakta koncept medan den folkliga kulturen gav djuren 

mänskliga drag, tankeförmåga och känslor (Cohen 1994: 68). I ett samhälle med en 

arbetsfördelning bunden till kön och genus kan vi också se att vissa djur förknippats med antingen 

män eller kvinnor. Korna föll i äldre tider inom kvinnornas ansvarsområde, och då i synnerhet 

mjölkningen (Österman 1986: 65f). Hästarna tillhörde istället männens ansvarsområde, och det var 

männen som körde och skötte om hästarna (Myrdal 1986). Det finns även ett ordspråk från 

medeltiden som lyder ”Katten tjänar sin fru, hunden sin herre” (Colling 1986: 195). Vi kan alltså 

anta att olika människor, beroende på tex social status, kön och ålder haft olika relation och attityd 

till olika djur. 

 I praktiken styrs dock inte människors handlande och tankar endast av övergripande 

tankemönster som normer. Medeltidsmänniskan tvingades också förhålla sig till faktorer såsom 

djurhållningens mål (tex kvantitet eller kvalitet, köttproduktion eller mjölkproduktion), samt 

tillgång till resurser som betesmark, vinterfoder osv. I slutändan är det alltså många olika faktorer 

som spelar in när individen skötte sina husdjur, och det kan finnas en diskrepans mellan normer och 

praxis. 
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Med detta sagt går man vidare för att utforska olika typer av källmaterial som finns 

tillgängliga i studiet av gångna tiders djurhållning; avbildningar av djur, skriftliga källor, föremål, 

arkeologiska spår och det osteologiska materialet. Här får vi olika svar beroende på vilka källor vi 

använder. Avbildningar och skriftliga källor kanske snarare speglar samhälleliga värderingar än 

verklig praxis. Man kan även hävda motsatsen och anta att litteratur och konst reflekterar en enskild 

individs åsikt vid ett specifikt tillfälle (se diskussion i Thomas 2005: 96). Fabler och sagor har ofta 

till syfte att vända upp och ner på den vanliga världen, vilket betyder att de attityder som kan utläsas 

ur den typen av skrifter inte behöver återge verkligheten (Handoo 1994). Jag tror trots allt att man 

genom dessa typer av källor bäst når de övergripande föreställningarna i samhället. Vill man istället 

nå praxis, hur man egentligen skötte sina djur, är det istället främst det osteologiska materialet, och i 

viss mån den materiella kulturen, som bäst avspeglar dåtida förhållanden. Denna skillnad mellan 

normer och praxis är tydlig i vårt eget samhälle, där de flesta är överens om att djur ska behandlas 

väl, att djur har rättigheter och att det är vår plikt att se till att dessa efterlevs. Vi har också 

djurskyddslagar och naturvårdsprogam. Men samtidigt äter de flesta av oss kött från djur som 

kommer från en köttindustri grundad på helt andra principer. 

 Med en utgångspunkt i det osteologiska materialet krävs en utvärdering av på vilka 

sätt attityder och föreställningar konkret satt sina spår i benmaterialet. Studiet av ekonomiska 

strategier är ett kärt område för många osteologer, och därmed också ett område där forskningen 

kommit långt. Det är dock ovanligare att diskutera hur olika djurhållningsstrategier påverkar hur 

man uppfattar djuren. Seetah (2005) diskuterar hur man i många fall kan anta att förändringar i 

utnyttjandet av djuret även resulterar i förändrade attityder till och föreställningar om djuret. Han 

menar även att djurets värde, vare sig det ligger i rollen som handelsvara eller i något annat, är en 

viktig faktor i människornas syn på husdjuret. Ett skandinaviskt exempel på ovanstående 

resonemang är att man förr ofta prioriterade kvantitet framför kvalitet i djurhållningen. Det viktiga 

var inte hur väl man skötte djuren, utan hur många djur en bonde mäktade med. Med en förändrad 

ekonomisk roll påverkas utfodringen, vilket kan exemplifieras med att dragdjur och hästar förr ofta 

gynnades i detta avseende, framför kor, får, getter och svin (Szabó 1986: 37f). 

 Bara i ett vidgat utnyttjande av dessa traditionella osteologiska undersökningar kan vi 

alltså nå större kunskap om människans syn på djuren. Det finns dock ytterligare möjligheter inom 

osteologin, och dessa ligger i nuläget främst i att större vikt läggs vid patologiska förändringar i 

materialet. Genom studiet av sjukdomar och trauma i dåtidens djurpopulationer kan vi upptäcka 

mönster och skillnader mellan olika arter och populationer. Ett axplock ur animalosteologiska 

litteraturen betonar tex vikten av frakturer, dels som ett tecken på vanvård och rent av misshandel 

av husdjuren (Teegen 2005), men också för att söka spår av människans ingripande i 

läkningsprocessen (Udrescu & Van Neer 2005). Andra patologiska förändringar av intresse kan 

vara tecken på stress och näringsbrist under uppväxten. Detta kan spåras tex i form av harris lines 

och emaljhypoplasier (Davies 2005). För att utforska hur man utnyttjat djuren kan man leta efter 

nötkreatur som använts som draghjälp. Dragdjur utvecklar ofta typiska patologiska ledförändringar 

(se tex Bartosiewicz 1997, för mer litteratur se kap. Forskningshistorik). Detta är bara ett fåtal 

exempel på paleopatologins möjligheter! 

Grundat på ovanstående resonemang är det kanske osteologin som bäst kan besvara 

frågan om relationen mellan människa och djur. Det osteologiska materialet utgör ju kvarlevorna av 

djuren själva, och är inte, i motsats till tex avbildningar och skriftligt material, avsett att spegla 

specifika värderingar. Det tafonomiska filtret utgör den största utmaningen för osteologerna. En 

annan aspekt som är viktig är att djurens behandling i döden (återfinner vi lämningar som 

slaktavfall eller omsorgsfulla begravningar) inte nödvändigtvis återspeglar hur man såg på djuren i 

livet (se tex Thomas 2005). 
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Figur 20. Bilden visar en modell av hur individen styrs i sitt förhållande till sina husdjur av normer och 
ekonomiska förutsättningar, liksom av egna erfarenheter. De kategorier av källmaterial som skapas, historiskt, 
arkeologiskt och osteologiskt material, speglar delvis olika delar av relationen. I texten argumenteras för att 
historiska källor främst reflekterar normerna i samhället, och det osteologiska, och i viss mån det arkeologiska, 
materialet snarare avspeglar praxis.  
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5.2 NÖTBOSKAP 

Nötkreatur var det viktigaste köttdjuret under hela medeltiden. Detta beror troligen främst på att 

åkerbruket skapade ett behov av gödsel och dragdjur, men också på ett högt utnyttjande av 

mjölkprodukter. När mjölkkon och dragoxen blivit gamla och trötta göddes de och slaktades. 

Nötkreatur var alltså nyttiga på många olika sätt, och kött var inte nödvändigtvis den viktigaste 

slutprodukten (Vretemark 2000: 19f).  Även i kv. Hjärtat finns en tydlig dominans av nötboskap i 

alla faser (50-70%), och det råder ingen tvekan om att nötkött utgjorde den viktigaste proteinkällan. 

 Vi vet utifrån skriftliga källor att de medeltida människorna delade in boskapen i olika 

kategorier; kalvar (<2 år), ungnöt indelade i kvigor (<första kalvningen, ca 3 år) och stutar som 

vanligtvis kastrerades och kördes in till oxar (inkörd oxe blev djuret först runt 4 eller 5 års ålder). 

Tjurar omnämns däremot sällan. Höjdpunkten på djurens produktionstid ansågs vara kring 5-7-

årsåldern och de flesta djuren tilläts bli minst 7 år gamla. Könsfördelningen visar på en högre andel 

kor, med undantag för åkerbruksområden där det fanns ett stort behov av dragare (Myrdal 

1987:27ff). Detta kan ställas mot det osteologiska materialet, med dess indelning i ålderskategorier 

baserade på tillväxt och utveckling i tänder och skelett. I material från Väst- och Mellansverige ser 

man att en liten andel årskalvar slaktades redan efter första sommaren, men att den egentliga 

utslaktningen främst riktades in mot djur över 3 års ålder (Vretemark 1987: 10f). 

 Åldersfördelningen kan inte ses frikopplad från könsfördelning, då båda är tätt 

förknippade med djurhållningens mål. I könsfördelningen märks en skillnad mellan västra och östra 

Sverige. I västra delarna ligger andelen oxar på ca 40-60%, i östra delarna på ca 15-30%. Detta kan 

avspegla en större betydelse av uppfödning av göd- och dragoxar i städerna i väst (Vretemark 1987: 

12f). I Ny Varberg ser vi en dominans av tjurar och oxar (kor utgör bara ca 37%), vilket tolkats som 

ett uttryck för den intensiva oxhandel som bedrevs från de halländska hamnarna. Handeln med oxar 

var så viktig att den föreslagits som en av de viktigaste orsakerna till Ny Varbergs grundläggande 

(Jonsson 1992: 94f). Dessa förhållanden påverkar även slaktåldrarna, en hög andel oxar avsedda för 

köttproduktion medför en hög andel djur i åldersintervallet 3-5 år (då oxen växt färdigt), en hög 

andel kor ger istället en hög andel äldre djur (eftersom korna vanligen fungerade som mjölkdjur 

några år innan slakt) (Vretemark 1994: 62ff). I åldersbedömningarna från kv. Hjärtat (baserade på 

tänder) ser vi ett tydligt mönster. Ca 15% av de nyfödda kalvarna överlevde aldrig 0,5 års ålder. 

Dessa kalvar kan dels vara djur som slaktats efter första sommaren, och dels självdöda kalvar (i 

materialet fanns exempel på riktigt späda individer). Det finns inga åldersbedömda individer i 

åldersintervallet 0,5 till 2,5 års ålder, men efter 2,5 år sker en jämn utslaktning. Vissa djur har blivit 

äldre än 8 år gamla. Könsfördelningen är ovanligt jämn. Oavsett om man ser till alla könsbedömda 

element (55% kor, 45% oxar/tjurar) eller endast till mätningar på metacarpus (50% kor, 50% 

oxar/tjurar) så är utfallet praktiskt taget hälften kor och hälften oxar/tjurar. 

 En utslakt vid 2,5-3 års ålder riktar sig mot djur som precis växt färdigt. Detta skulle 

kunna vara resultatet av att man köpt in slaktfärdiga oxar för att täcka efterfrågan på kött. Samtidigt 

finns det en hög andel djur över 4 års ålder. Den jämna könsfördelningen som placerar Halmstad 

mitt emellan ytterligheterna Skara (hög andel kor) och Ny Varberg (hög andel oxar) kan tolkas som 

att handeln med oxar satt sitt avtryck även i materialet från kv. Hjärtat, men inte i lika stor 

utsträckning som i Ny Varberg. I Halmstad utgjorde uttjänta mjölkkor och dragoxar fortfarande en 

stor del av de slaktade nötdjuren. Förekomsten av spädkalvar indikerar att stadsborna åtminstone i 

begränsad skala hållit nötboskap och mjölkkor själva (Vretemark 1997: 82f). Den anatomiska 

fördelning ger en representation av alla kroppsdelar (utom femur i fas III), vilket indikerar att 

slakten skett på plats. Detta är i sig inget bevis på att man hållit djuren själv, istället kan det röra sig 

om att man köpt en levande oxe som slaktats i hushållet. Vretemark (1997: 64) menar att slaktaren, 

åtminstone under tidig- och högmedeltid, gick runt och utförde sitt arbete på de olika stadsgårdarna. 
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 I köns- och åldersfördelningarna kan vi därmed se spår både av en djurhållning 

inriktad på mjölk och på köttproduktion, samt draghjälp. Detta förhållande påverkade säkert hur 

man såg på nötboskapen. Seetah (2005) har undersökt hur synen på nötboskapen förändrades i 

Storbritannien med en övergång från produktion inriktad på sekundära produkter (mjölk, gödsel och 

som dragdjur) under järnåldern, till ett fokus på köttproduktion med romarnas invasion. Seetah 

menar att inriktningen mot sekundära produkter gör djuren än mer värdefulla och fyllda av 

symbolism. Ännu en viktig skillnad är givetvis att djur som hålls endast för sitt kött slaktas direkt 

när de uppnått maximal storlek, medan tex en mjölkko kan uppnå hög ålder. Med detta ekonomiska 

skifte kan man ana en ny syn på nötkreaturen, de blir mer av en handelsvara. I takt med ett ökat 

inköp av nötkreatur till staden, och minskad egen djurhållning, kan man också tänka sig att 

stadsborna blev mer distanserade från djuren. I kv. Hjärtat innebar detta kanske ett komplicerat 

förhållande till djur som i en situation främst var en handelsvara (oxkött och uttjänta arbetsdjur från 

landsbygden) och i en annan en trotjänare som funnits i hushållet i många år (den egna mjölkkon). 

Förändringar i mankhöjd speglar i stor utsträckning djurens livsmiljö. Under 

medeltiden kan man se en generell minskning av mankhöjderna hos nötboskap, från ca 110-112 cm 

under 1000-talet, till ca 104-107 cm på 1200-talet (Vretemark 1987: 14). Under senmedeltiden blir 

mankhöjden ännu lägre, 101,6-106,9 cm (Sten 1994: 37). Detta kan tolkas som att en ökad 

efterfrågan på livsmedel förändrat produktionsinriktningen från kvalitet till kvantitet. I praktiken 

kanske det ledde till att fler djur fick dela på samma bete och vinterfoder, men minskningen skulle 

även kunna förklaras med inavel eller att djurhållningen gynnat småväxta djur (Vretemark 1987: 

14). Förändringar i mänsklig kroppslängd har även kopplats till rubbningar i klimatet (Ahlström 

2010), och detta kan naturligtvis inte uteslutas även när det gäller mankhöjd. I kv. Hjärtat ligger 

mankhöjderna på ca 102,3 cm för korna, vilket är ungefär 1,5 cm lägre än för samtida Ny Varberg 

och mer än 4 cm lägre än för samtida Uppsala. Beräkningarna från Halmstad är endast baserade på 

fyra ben, så allt för stor vikt bör inte läggas vid resultaten. Men i ett större perspektiv passar 

beräkningarna väl in i bilden av en minskande mankhöjd under medeltiden. En övergång från 

kvalitetsmässig djurhållning till en djurskötsel inriktad på att hålla så många djur som möjligt måste 

också innebära att synen på nötboskap som en köttproducent, ägodel eller handelsvara, förstärktes.  

Den kvantitativa djurskötseln innebar att tillgången till vinterfoder var det som främst 

satte ramarna för hur många djur man kunde hålla. I slättbygderna där det fanns begränsat med 

betesmark fick man nästan räkna med en svältperiod för djuren framåt försommaren. Detta 

motiverade dock bonden att inte svälta djuren allt för mycket under vintern (Myrdal 1994: 25, 29). 

Korna har åtminstone i senare århundraden varit hårt åtgångna efter vinterhalvåret. Bonden ville 

hålla liv i så många djur som möjligt över vintern, och detta resulterade i något som brukar kallas 

svältfödningssystemet. Korna, som betraktades som sommarproducenter, fick bara så mycket foder 

så att de hölls vid liv. Vid tiden för första vårbetet finns beskrivningar av hur korna fick resas och 

köras ut på betet (Szabó 1986: 38f). I räkenskaper från 1500-talet är kalvdödligheten i Sydsverige 

hög. Detta är ännu en indikation på att produktionstrycket skapade en djurhållning som tangerade 

gränsen för vad boskapen klarade (Björnhag & Myrdal 1994; Vretemark 1997: 82f). 

 Från 1700- och 1800-talen finns beskrivningar av miljön i fähusen. Dessa var trånga 

(för att hålla värmen), under vintern skedde utgödslingen av samma anledning med långa 

mellanrum och korna var bundna med klave om halsen. Värmen kunde bli ett problem som ledde 

till att djuren tappade hår (Szabó 1986: 40f). Troligen var inte miljön bättre under medeltid. De 

skriftliga källorna ger här en ganska dyster bild av skötseln av nötkreaturen. Målet var alltså att 

hålla liv i så många djur som möjligt, med konsekvensen att djuren periodvis svältes så hårt att de 

inte kunde stå på benen. Fähusen var trånga, mörka och varma. Frågan är om dokumentationen av 

patologier i materialet från kv. Hjärtat kan stödja den här bilden? Majoriteten av patologiska 

fragment från nötboskap i kv. Hjärtat kan kopplas till olika typer av ledsjukdomar. Fyra 
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centrotarsale uppvisar förändringar som troligast förklaras med olika stadier av spatt. Två 

metatarsus diagnostiserades, pga att de kom från unga individer, snarare med infektion av den 

proximala leden, med påföljande osteofytbildning. Sex falanger hade utvidgade ledytor proximalt, 

samt olika grad av osteofytbildning, vilket bäst förklaras som ring bone. Utöver detta 

dokumenterades en trochlea humeri med pitting.  

Patologiska förändringar i speciellt de bakre extremiteterna (snarare än de främre) är 

tydlig även i material från Irland. Här har man föreslagit att detta tyder på att arbetet som dragdjur 

utsätter de bakre benen för högre stress (Murphy 2005: 15). Även Vretemark (2000: 46f) har 

kommit till samma slutsats utifrån materialet från gamla Lödöse. Johannsen (2005: 45), å andra 

sidan, ser i ett neolitiskt material från Troldebjerg, Danmark, en jämnare fördelning av förändringar 

både i fram- och bakbenen, och drar slutsatsen att dragdjur utsätts för ökad stress i båda dessa 

kroppsdelar. Patologiska förändringar hos dragdjur är väl beforskade, och förändringar som 

vanligtvis kopplas samman med just dragdjur är bla följande; utvecklandet av exostoser och lipping 

på metapoder och falanger samt utvidgning av ledytan på metapodernas verticiller (Higham mfl. 

1981; Bartosiewicz mfl. 1997), spatt och ring bone (Baker & Brothwell 1980: 117ff). Baserat på 

ovanstående resonemang kan man dra slutsatsen att vissa av de individer som finns representerade i 

materialet från kv. Hjärtat förmodligen utgjorts av uttjänta dragoxar. Detta styrks av observationer 

av lipping och utvidgade ledytor som frekvent gjorts av författaren under analysen. Då dessa 

förändringar inte dokumenterats är det dock svårt att uppskatta omfattningen. 

I materialet fanns även spår av trauma i form av två läkta revbensfrakturer och 

frakturer på lumbalkotornas processus costarius. En metatarsus kan möjligen räknas till denna 

kategori, med eventuella spår av trauma distalt. Frakturer på revben och metatarsaler är även 

överrepresenterade i materialen från förhistoriska och medeltida Irland. Detta har tolkats som en 

konsekvens av att man hållit för många djur på för liten yta. Om djuren hålls för tätt ökar risken att 

de sparkar varandra, trängs upp mot väggar och djuren blir mer benägna att stånga varandra. Alla 

dessa scenarier innebär en ökad risk för frakturer. Frakturer på revbenen kan även uppstå om herden 

slår djuret med sin käpp (Murphy 2005: 15f). En överrepresentation av frakturer på revben har även 

förklarats med att frakturer på de långa rörbenen hos så stora djur är svårläkta, vilket medfört att 

sådana frakturer i högre grad ledde till nödslakt. Revbensfrakturer är i sammanhanget relativt 

ofarliga (Vretemark 2000: 50f; Daróczi-Szabó 2008: 58). Det ligger alltså nära till hands att tolka 

förekomsten av frakturer i kv. Hjärtat som ytterligare en indikation på en djurhållning som mer och 

mer kommit att inriktas på kvantitet, och som satt produktivitet framför djurens bästa. 

Förändringarna på metatarsus skulle också kunna förklaras med trauma orsakat av tjudring, men det 

är kanske mindre troligt att nötboskapen tjudrades vid bakbenen. Från senare tid vet vi att kor 

främst tjudrades vid hornen, men även kunde bindas med hällor eller ok (Szabó 1986: 43). Övriga 

patologiska fragment från nöt, fem metacarpus med periostit och en tand med emaljhypoplasier, är 

svårare att tolka. Periostiten kan möjligen kopplas till dåliga sanitära förhållanden i fähusen. 

 Sammanfattningsvis har alltså efterfrågan på nötkött i kv. Hjärtat täckts dels av 

inköpta gödoxar, och dels av uttjänta arbetsdjur från landsbygden. I viss mån har man troligen själv 

hållit åtminstone mjölkkor, vilket indikeras av förekomsten av riktigt späda kalvar i materialet. 

Under perioden som materialet avspeglar så sker en förändring i utnyttjandet av nötkreatur, från en 

produktion främst inriktad på sekundära produkter (mjölk, gödsel, dragkraft) till en djurhållning 

som även hade som primärt mål att producera kött (långsdistanshandel med oxar). Vi ser även en 

övergång från kvalitativ djurhållning till kvantitativ, vilket ledde till sämre förhållanden för djuren 

och säkerligen en mer distanserad relation mellan människa och djur. Detta stöds av patologiska 

förändringar i materialet, som både indikerar närvaron av uttjänta dragoxar och trauma som kan 

tolkas som resultatet av att boskapen levt sammanträngd på för liten yta. 
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5.3 FÅR (GET) 

Även får var en viktig del av kosten i kv. Hjärtat. Under fas I och I B utgjorde fårkött så mycket 

som 30% av den animala delen av kosten, därefter minskar andelen fårkött till mellan 15 och 20%. 

Skriftliga källor ger en indelning av får i tre ålderskategorier; lamm (<0,5 år), ungfår 

och gamla får. Det går inte att urskönja en tydlig gräns mellan ungfår och gamla får, men sitt högsta 

värde nådde fåren vid ca 3 års ålder (Myrdal 1987: 30). I medeltida stadsmaterial från Väst- och 

Mellansverige kan vi se tre slakttoppar hos får vid 0,5 år, 1,5 år och 3 års ålder. En liten andel äldre 

djur tyder på att man köpt in ungdjur på landsbygden. På landsbygden blev på så sätt slaktlamm en 

överskottsprodukt i ullproduktionen som kunde avyttras till stadsbor (Vretemark 1987: 10f). En 

viktig skillnad ligger i om den primära utslaktningen skett vid 0,5 eller 1,5 års ålder, dvs efter första 

eller andra sommaren. Den tidigare utslaktningen tyder på starkt fokus på mjölkproduktion där 

lammens slaktvikt var mindre intressant, den något senare utslaktningen på att man prioriterade 

högre slaktvikter och ullproduktion. Vid 1,5 års ålder har fåren i det närmaste uppnått maximal 

storlek (Vretemark 1997: 92ff). En senare slakt har bla påvisats i Kungahälla, vilket Vretemark 

(2000: 31) även menar skulle kunna bero på bättre tillgång till snöfria vinterbeten vid kusten, vilket 

minskade behovet av att slakta av djur inför vintern och vinterns medföljande foderbrist. En mer 

jämn utslaktning, med en ungefär lika stor andel slaktade får i åldern 0,5 som 1,5 år tyder därmed 

på att fårhållningen haft olika fokus i stadens upptagningsområde. 

                      I kv. Hjärtat ser vi en ganska jämn fördelning mellan årslamm och fjolårslamm. Detta 

antyder alltså att man i stadens närområde både haft djurhållning inriktad på att producera kött och 

ull, liksom mjölk. Närvaron av lamm under 3 månaders ålder tyder även på att man själv hållit får i 

staden. Fåren har troligen slaktats på plats, då vi i alla faser (bortsett från den icke-representativa fas 

III) ser en representation av alla kroppsdelar i materialet. 

                      De patologiska benen från får (get) är relativt få (1,6% av alla fragment från får), 

vilket säkert till stor del beror på att får generellt slaktades tidigare än tex nötboskap (som har en 

högre frekvens av sjukdomar). Fyra permanenta tänder, från minst tre individer, hade utvecklat en 

slags korall-lika utväxter på rötterna. Detta kopplas vanligtvis samman med infektion i alveolerna 

(se mer under Patologier – Får). Det är svårt att dra några vidare slutsatser utifrån de aktuella 

tänderna. Intressant är dock att den här typen av förändring inte noterats hos nötboskap eller svin i 

materialet från kv. Hjärtat. Kanske tyder detta på en skillnad i skötseln av de olika djuren. Det kan 

också nämnas att den här typen av förändringar på tänder i arkeologiskt material inte är ovanliga (se 

tex Murphy 2005, en artikel om material från förhistoriska och medeltida Irland). Desto mer 

intressanta är då de två ben som uppvisade tecken på trauma. Det rör sig om ett revben med en 

relativt färsk fraktur, samt en radius som utifrån sin avvikande form misstänks ha en väl läkt 

fraktur. Radius är svår att tolka vidare då det inte med säkerhet kan avgöras om den har en läkt 

fraktur. Om man ändå tänker sig att det är en fraktur så måste nästan djuret tagits om hand av 

människor för att det skulle läka ihop så fint. 

                      Frakturen på revbenet kan, liksom fallet med revbensfrakturer hos nöt, tolkas som att 

djuren trängts ihop på allt för liten yta (Murphy 2005: 15f). Ett annat alternativ är att, i likhet med 

hur Teegen (2005) tolkat frakturer hos medeltida hundar på revben och kotor, tyda det som en 

konsekvens av vanvård, eller med andra ord som spår av sparkar och slag från människor. Då det 

endast finns ett exempel på den här typen av skada i materialet från kv. Hjärtat är det dock vanskligt 

att dra några mer generella slutsatser. 
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  För att sammanfatta så är alltså vissa får förmodligen inköpta från landsbygden, där 

man både hållit djuren för kött och ull, liksom för mjölk. Får har, baserat på förekomsten av 

spädlamm, även hållits inom staden. Mer är svårt att säga om djurhållning utifrån benmaterialet. De 

patologiska fragmenten är för få för att man ska kunna dra mer generella slutsatser kring 

djurhållningen. 

  

5.4 SVIN 

Fläskkött utgjorde under hela den studerade perioden mellan 15 och dryga 20% av kosten. Över tid 

ser man en svag antydan till att svin ökar i betydelse i förhållande till nötboskap och får. 

Svinhållningen var utbredd i städerna. Detta förhållande berodde säkert främst på att 

svin är praktiska när man inte har tillgång till bete och slåtter. Djuren kan istället omvandla 

hushållsavfall till kött, och avfall fanns det gott om i de medeltida städerna (Vretemark 1987: 9). I 

takt med en intensifierad uppodling av landskapet var det inte längre möjligt att ha lösgående svin i 

skogen. Istället intensifierades även svinskötseln med inhägnade gödsvin som utfodrades med 

hushållsavfall och spillprodukter från jordbruket. Detta var en form av djurhållning som inte 

producerade något överskott att sälja, och svin hölls därmed främst för det egna behovet. Vretemark 

anser därför att den största delen av det fläskkött som konsumerats av stadsborna producerats inom 

staden (Vretemark 2000: 21f, 43). 

De skriftliga källorna avslöjar att man, liksom i fallet med får, delade in grisar i tre 

ålderskategorier; gris (<0,5-1 år), ungsvin och gamla svin. Mellan de båda sista ålderskategorierna 

fanns i det skriftliga materialet ingen tydlig avgränsning, men maximalt värde uppnådde grisarna 

efter 3 års ålder (Myrdal 1987: 30). Utifrån det medeltida osteologiska materialet kan vi generellt se 

att svin, i Väst- och Mellansverige, haft en slakttopp hos spädgrisar (<3 månader gamla) som följts 

av en kontinuerlig utslaktning som kulminerar runt 3-årsåldern (Vretemark 1987: 10ff). Den 

intensifierade svinskötseln under senmedeltiden ledde till lägre slaktåldrar, då majoriteten djur 

slaktats i åldern 1,5-2 år (Vretemark 2000: 34). I kv. Hjärtat har de flesta djuren slaktats innan 2 års 

ålder, vilket i viss mån kanske avspeglar senmedeltidens utslakt i lägre åldrar. En hög andel 

spädgrisar tyder också på närvaron av svinskötsel och avlande suggor (Vretemark 1997: 95). 

                      Könsbedömningarna av materialet från kv. Hjärtat ger förhållandet 23% suggor och 

77% galtar. Detta är ett mönster som är vanligt i de medeltida städerna, och Vretemark (2000: 34) 

tolkar en hög andel galtar som att suggsvinen gallrades ut i en svinskötsel vars enda syfte var 

köttproduktion. Galtar ger högre slaktvikter och är därmed bättre att satsa på än suggorna 

(Vretemark 2000: 34). 

                      De patologiska ben som kommer från svin utgörs, bortsett från en metacarpus med 

periostit, endast av tänder med emaljhypoplasier. Att inte fler sjukdomar eller skador satt spår i det 

postkraniala skelettet beror säkerligen på att djuren slaktades så unga. Emaljhypoplasier är vanligt 

förekommande hos grisar i medeltida material, och indikerar att grisar varit utsatta för förhöjda 

nivåer av stress (Teegen 2005: 91). Nästa fråga blir naturligtvis vad som orsakat denna förhöjda 

stress. Då tänderna bildas vid olika tidpunkter kan man knyta förekomsten av hypoplasier på olika 

tänder till olika tidpunkter och händelser i djurets liv. Regelbundna störningar i emaljen på M1 kan 

knytas till födelse och avvänjning, medan hypoplasier på M2 och M3 främst kopplas till 

undernäring under den första vintern och i andra hand till brunst. Om hypoplasiernas exakta 
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placering på tanden dokumenteras kan man även se om djuret fötts under vår eller sensommar, och 

på så sätt påvisa förekomsten av dubbla svinkullar (Dobney & Ervynck 2000). I analysen av kv. 

Hjärtat sitter hypoplasierna främst på M2 (2 tänder) och M3 (fyra tänder). Tre av fyra M3:or hade 

dessutom multipla linjära hypoplasier. Detta tyder på en generellt högre stressnivå hos grisarna 

under perioden för tändernas bildande, som varit extra hög under den första vintern. 

  Allt pekar alltså på att svinen i materialet främst fötts upp inom staden, och att 

djurskötseln under den studerade perioden genomgått en intensifiering. Svinen sågs därmed endast 

som köttproducenter. Det var djur som slaktades tidigt och var lätt utbytbara, ett förhållande som 

antagligen ledde till att anknytningen till grisarna var minimal. Denna bild stärks av den höga 

frekvensen av emaljhypoplasier, som ger en bild av djurskötsel som pressade gränserna. 

  

5.5 HÄST, HUND OCH KATT 

Att häst, hund och katt praktiskt taget saknas i materialet säger väldigt mycket om synen på, och 

relationen till, dessa husdjur. För det är uppenbart att djuren förekommit i staden. Häst finns 

representerat av två fragment, hund i form av en tand och gnagspår på ben från andra arter. Katt 

saknades helt i materialet från kv. Hjärtat, men att man haft behov av katter är tydligt i alla ben med 

gnagspår av råttor. Dessa arter finns dessutom representerade i tidigare osteologiska undersökningar 

från Halmstad. 

Hästen hade under medeltiden en alldeles speciell roll bland husdjuren. Den var både 

en statussymbol och ett maktmedel för adeln. Men även bönderna hade ett speciellt förhållande till 

sina dyrbara hästar, som bla tog sig uttryck i extra bra utfodring samt särskild omvårdnad i form av 

rykt (Myrdal 1986). Det är ytterst sällan, eller aldrig, man finner spår av att hästar ätits i de 

medeltida stadsmaterialen, även om hästkonsumtion förekom på landsbygden. Detta kopplas oftast 

till den kristna kyrkans förbud mot att äta häst (Vretemark 1997: 144). 

Dessa arters frånvaro i det osteologiska materialet stärker deras särställning, men 

innebär också att vi inte vidare kan analysera attityderna till djuren utifrån en osteologisk synvinkel. 

 

5.6 FÅGEL, FISK OCH VILT 

På grund av det begränsade antalet fragment som samlats in av fågel och fisk är det svårt att dra 

några vidare slutsatser, annat än att konstatera vilka arter som kunnat identifieras. Man har i kv. 

Hjärtat hållit både höns och gäss. Ett fragment av tjäder identifierades också. Av fisk identifierades 

följande arter; kolja, plattfisk, laxfisk, gädda, torsk och sill. 

Vilda däggdjur är ovanliga i de medeltida städerna, och utgjorde ingen viktig del av 

kosten. De arter som dock oftast förekommer är speciellt hare, och i viss mån rådjur (Vretemark 

1997: 145f). Det är också just dessa två arter som finns företrädda i materialet. De fragment av 

rådjur som framkom i kv. Hjärtat är i stort sett koncentrerade till en anläggning, en husgrund i fas 

IV (IV:3). Därmed kan man på goda grunder anta invånarna i huset representerat ett högre socialt 

skikt (jmf. Vretemark 2000: 52). Det enda fragmentet av vild fågel (tjäder) som kunde bestämmas 

kom också från anl. IV:3 vilket ytterligare stärker teorin. Även i närbelägna Ny Varberg finns för 

övrigt ovanligt frekventa inslag av rådjur (Jonsson 1992: 99). 
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6. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Vi vet att Halmstads stadsbor hade tillgång till betesmark, åtminstone under 1300-talet. Även det 

osteologiska materialet tyder på att man åtminstone i begränsad skala i staden hållit nötkreatur, får, 

get och svin, samt säkerligen också höns och gäss. Allt tyder dessutom på att man kompletterat 

efterfrågan på animaliskt protein med djur inköpta från landsbygden, och gödoxar som kanske 

ingått i den under senmedeltiden viktiga oxhandeln. Vidare identifierades ett antal fiskarter, och av 

vilda arter rådjur, tjäder och skogshare. 

 Synen på nötboskap måste ha varit komplex, då vissa djur av stadsborna troligen 

främst betraktats som en handelsvara, gödoxar och uttjänta arbetsdjur inköpta från landsbygden, 

samtidigt som man haft mjölkkor i sin närmiljö som kunde utgöra en del av hushållet i flera år. 

Sammantaget så passar resultaten från kv. Hjärtat in i en större bild av nötkreaturshållning under 

medeltiden. Vi ser nämligen en generell övergång från en kvalitativ djurhållning till en kvantitativ. 

Detta resulterar i mindre bete och vinterfoder till de enskilda djuren, vilket leder till lägre 

mankhöjder, hög kalvdödlighet och frakturer som kan kopplas till att allt för många djur hållits på 

för liten yta. De patologiska förändringarna avslöjar också att flera av djuren representerade i 

materialet varit dragoxar. 

 Liksom fallet med nötkreaturshållningen så passar även svinskötseln i kv. Hjärtat in i 

ett större mönster. Man ser under medeltiden en intensifiering i svinhållningen, genom en övergång 

från lösgående svin i lövskogen till gödsvin som utfodrats med hushållsavfall och inhägnats för 

snabbast möjliga viktökning. I kv. Hjärtat är detta tydligt i de låga slaktåldrarna, som visar att 

svinen snabbt nådde acceptabel slaktvikt, samt i en hög förekomst av emaljhypoplasier som tyder 

på en svinpopulation under stress. Därmed kan man tänka sig att svinen bara sågs som 

köttproducenter och var lätt utbytbara. Här vill jag också anknyta till uppsatsens titel och talesättet 

att ”kasta pärlor till svin”. Den attityd mot grisar som avspeglas i uttrycket ger en hint om synen på 

svin som oförståndiga djur som inte besitter något högre värde, en beskrivning som passar ganska 

väl in på resultaten från kv. Hjärtat. 
Fårskötseln ger ingen tydlig profil som avslöjar produktionsinriktningen, utan vi kan 

istället anta att det i stadens närhet funnits ull-, mjölk och köttproduktion. Mer är svårt att säga om 

fårskötseln utifrån det aktuella materialet. Någon vidare analys av förhållandet till husdjuren häst 

och hund, som också identifierats i materialet, är också omöjlig då de endast representeras av 

enstaka fragment.  

7. UTVÄRDERING 

Materialet från kv. Hjärtat är i många avseende allt för litet för att det ska vara möjligt att dra några 

mer generella slutsatser kring djurhållningen i medeltida Halmstad. Genom att ställa resultaten av 

den osteologiska analysen mot de mer övergripande slutsatser som osteologer och historiker dragit 

kring djurhållningen under den aktuella perioden, går det ändå att skissa en försiktig bild av 

situationen även i Halmstad. I uppsatsen har också getts exempel på hur man även i en mindre 

undersökning med fördel kan integrera resultaten i en fördjupad diskussion kring djurens välmående 

och relationen mellan människa och djur. 

 Framtiden bär på nya möjligheter, och tekniker som isotop- och dna-analys kan 

ytterligare belysa vilka djur som hållits i staden och vilka sjukdomar de lidit av. Författarens 

förhoppning är med detta att osteologer ska bli bättre på att använda sina resultat bortom artlistor 

och redovisandet av ekonomiska strategier, därmed inte sagt att dessa studier inte är viktiga. I det 

osteologiska materialet finns en stor potential som i nuläget inte utnyttjas fullt ut!  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

 
Översiktsplan. Kv. Hjärtat 4 markerat med pil (Jeppson 1994).  
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BILAGA 2 

 

 
 

 

Indelning av fyndnummer i fas I-IV  

Beskrivning av bebyggelsefaser i kv. Hjärtat 4 

Fas I: Dateras till tiden för stadens grundande (början av 1300-tal). Inga fynd av hus, men 

istället av flätgärden och gropar. 

Fas II: Ungefär samtida med fas I (1300-tal). Fynd av två hus, ett med träsyll och stenkällare, 

och ett hus med syllstenar. Mellan tomterna låg en gränd belagd med träflis och ris. Datering 

baserad på keramik och mynt. 

Fas III: Dateras till 1400-tal. Nu ser vi två ordentliga husgrunder, med syllstenar och 

trösklar. Gränden ligger kvar, nu täckt av sand. 

Fas IV: Den sista fasen ligger kring sekelskiftet 1500, en datering som baseras på keramiken. 

Även här ser vi två hus (som eldhärjats) och gränden belagd med sand. 

 

Anläggningar   Kontextlösa ben 

 

Fas I     Fas I    

I:5 578,585   663, 668, 680, 688, 701, 704   

I:6 615 

I:7 721,729 

I:8 446, 538 

 

Fas I B    Fas I B    

Inga anläggningar.   426, 407, 353b, 328 

 

Fas II    Fas II    

II:1a 293, 356, 363, 370, 490  658, 648, 604, 553, 500, 459, 452, 448, 

II:2a 570, 593, 632, 640, 697  389, 392, 311, 379, 384, 386, 482, 

II:4 520, 546, 621, 625, 653  282, 286, 309, 472, 477 

 

Fas III    Fas III    

III:1 162, 170, 172, 197, 225,   300, 303 

234, 240, 165, 242 

III:4 419 

 

Fas IV    Fas IV    

IV:1 55, 58, 130, 133, 138  264, 278, 177, 236, 106, 33, 19, 12, 257 

IV:2 245, 251 

IV:3 30, 42, 42b, 53, 61, 85,  

112, 112b, 119, 126, 142, 

147, 153, 159, 184, 216, 231 

IV:4 189b, 189c, 75 

IV:5 208 
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BILAGA 3 

 NÖT FÅR SVIN 

Tidigt 1-1,5 år 

Humerus dist. 

Radius prox.  

Ca 1 år 

Humerus dist. 

Radius prox. 

Ca 1 år 

Humerus dist. 

Radius prox. 

Medel 2-3 år 

Metacarpus dist. 

Tibia dist. 

Metatarsus dist. 

1,5-2,5 år 

Metacarpus dist. 

Tibia dist. 

Metatarsus dist. 

2-2,5 år 

Metacarpus dist. 

Tibia dist. 

Metatarsus dist. 

Calcaneus 

Sent 3-4 år 

Humerus prox. 

Radius dist. 

Femur prox. 

Femur dist. 

Tibia prox. 

Calcaneus 

2,5-3,5 år 

Humerus prox. 

Radius dist. 

Femur prox. 

Femur dist. 

Tibia prox. 

Calcaneus 

3,5 år 

Hurmerus prox. 

Radius dist. 

Femur prox. 

Femur dist. 

Tibia prox. 

 
Indelning av epifyssammanväxning i tre grupper; tidig, medel och 

sen (Vretemark 1997: 41). 

 

 

 

 

  

Vädringsstadier (Behrensmeyer 1978) 

0 – Benets yta är opåverkad. 

1 – Benet är svagt påverkat av vädring. Benet har en antydan till sprickor och 

skrovligheter. Ledytor kan ha ett mosaikartat sprickmönster. 

2 – Benets yttersta tunna lager börjar flagna, främst kring sprickor. Sprickornas kanter 

är skarpa. 

3 – Benets yta täcks av sträva fläckar där det yttersta tunna lagret ben har avlägsnats. 

Sprickorna har avrundade kanter. Benets form är i stort oförändrad men vissa 

karaktärer börjar bli svåra att känna igen. 

4 – Ytan är grov och sträv i texturen. Stora och små flisor lossnar, och vädringen har 

trängt in till inre hålrum. Sprickorna är öppna och har flisiga eller avrundade kanter. 

Ben i detta stadiet är svåra att bestämma. 

5 – Benet faller sönder i flisor. Det är nästan omöjligt att urskilja benets ursprungliga 

form och spongiosa är oftast blottad.
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BILAGA 4 

 

 

Fas Nöt Får (get) Svin Totalt 

I 170 89 49 308 

IB 219 125 85 429 

II 212 60 54 326 

III 97 16 26 139 

IV 253 83 99 435 

Totalt 951 373 313 1637 

NISP fördelat på art (köttdjuren) och fas. 

 

 

 

Könsbedömning av nötboskap 
Fas (BenId) Cornu Pubis Ilium Mc 

I (1417) F    

I (1362)  M   

I (1343) F    

I (1335)   F  

I (1860) F    

I B (730) F    

I B (1497)  M   

I B (1107)   M  

I B (1196)    F 

I B (1460)    M 

II (749)    M 

II (810)    F 

III (816)    F 

IV (490)    F 

IV (509)    M 

IV (528)    M 

IV (98)   F  

IV (255)   F  

IV (291)   M  

IV (607)  M   

Könsbedömning av nötboskap. 

 


