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Kapittel 1. Introduksjon  

Hippomania, en lidenskap for hester, var en betydelig del av den gamle greske kulturen. 

Hesten blir funnet overalt i ikonografien, litteraturen, mytene og historien om den greske 

verden (Stribling 2017:1). Arkeologiske funn er et av de viktigste kildematerialene i 

fortolkningen av hestens betydning og hvilken rolle den har spilt i det gamle greske 

samfunnet (Stribling 2017:2). Hesten spiller en sentral rolle i gravene fra bronsealderen, og i 

ikonografien i jernalderen. I bronsealderen ser hestene ut til å ha blitt ofret som en del av 

gravgodset til høytstående individer, mens de i jernalderen blir mer fremtredende i 

ikonografien. I jernalderen spiller også hesten en sentral rolle i flere hendelser som blir 

beskrevet av Homer i hans tekster. I tillegg blir hesten et fremtredende motiv på gravmarkører, 

og ikke minst en viktig dedikasjon i helligdommene i form av figurer.  

Hesten er antatt å ha kommet til Hellas fra steppene nord for Svartehavet, hvor man i dag tror 

den første hesten ble domestisert rundt 4000 f. kr. Derimot kommer hesten relativt sent til 

Hellas, trolig i begynnelsen av den midtre bronsealderen rundt år 2000 f. kr. (Camp 1998:3). 

De første inntrykkene de gamle grekerne fikk av en rytter må ha vært ganske imponerende, og 

kan kanskje ha vært opphavet til legendene om kentaurene, som opptrer både i gresk mytologi 

og kunst (Camp 1998:3). Den tidligste avbildningen av denne skapningen er en terrakottafigur 

fra rundt år 900 f. kr. som ble funnet på lokaliteten Lefkandi på øya Evvia (Oakley & Murden 

2017:33). Andre myter hvor hesten er sentral er mytene om Amasonene som var sterke 

krigerkvinner som vanligvis kjempet fra hesteryggen (Camp 1998:3). Grekerne var 

tilsynelatende store hesteelskere, men ut i fra det greske landskapet som består av mange 

steinete og bratte fjell, er det lite som tilsier at mange steder i Hellas egnet seg for oppdrett av 

hest (Barclay 1980:51). Allikevel fantes det områder som var tilknyttet hesteoppdrett, slik 

som prefekturet Elis litt vest for Argos, Theben, samt regionen Thessalia (Seth-Smith 

1978:22). Slettene ved Thessalia ble et sentrum for avling av hester, og gjennom dens 

naturlige konsentrasjon av hesteoppdrett og tilknytning til krigeraristokratiet, fikk hesten i 

Hellas stor prestisje som et symbol for ære, verdighet og luksus (Barclay 1980:51).  

I de antikke skriftlige kildene er det Homer som først skriver om hesten. Homer (Hom. Il. 

6.153) beskriver Argos som et beiteområde for hestene, som tyder på at dette var et område 

hvor hesten var godt representert. Han beskriver også hvordan himmel- og værguden Zevs, 

etter at han har ført Hector og trojanerne sammen, snur seg og ser utover trakernes land av 

hesteoppdrett (Hom. Il. 13.2). Senere, i klassisk tid, skrev atheneren Xenophon (ca. 465-355 f. 

kr.) boken Art of Horsemanship. Denne boken gav leseren generell kunnskap om hesten, 
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håndtering av hesten og hesteoppdrett, og var dermed en stor informasjonskilde om den 

greske hesten i klassisk tid (Barclay 1980:51-52; Seth-Smith 1978:23).  

Problemstilling og oppgavens oppbygging 

Denne masteroppgaven vil omhandle hestens rolle og tilstedeværelse i jernalderens Hellas. 

Jeg vil vise til hvordan ofringer eller begravelser av hester i bronsealderen kan tolkes som et 

uttrykk for at hesten var et statussymbol. Derimot forsvinner hesten stort sett i gravene i 

overgangen til jernalderen i Hellas, men fortsetter å dukke opp i gravene på Kypros. Hesten 

blir derimot veldig populær i ikonografien i Hellas. Samtidig med dette blir storfeet en viktig 

del av jordbruksøkonomien i jernalderen, noe som kan forklares ved en befolkningsøkning og 

behovet for mer ressurser i denne perioden. Jeg skal undersøke hvordan hestens verdi 

avspeiles i det arkeologiske materialet og de skriftlige kildene fra geometrisk periode. Ut ifra 

dette skal jeg vurdere om populariteten hesten får i jernalderen, som avspeiles i ikonografien, 

gjenspeiler virkeligheten i samfunnet. Jeg vil gjøre dette ved å gjøre et materialstudie av et 

bredt utvalg av ulike grupper av arkeologisk og historisk materiale som kan knyttes til hesten, 

som blant annet beinmaterialer, offergaver ved graver og helligdommer, gravmarkører, 

skriftlige kilder og beboelsesområder. For å oppnå en bedre forståelse av hvorfor hesten 

forsvinner i gravene, samtidig med at den blir veldig populær i ikonografien i tidsperioden ca. 

900-700 f. kr., skal jeg undersøke om det finnes fysiske spor etter hesten i elitære 

boplasskontekster på de tre lokalitetene Nichoria, Lefkandi/Xeropolis og Argos. I henhold til 

dette skal jeg identifisere elitekontekster som er bevart i det arkeologiske materialet, for så å 

undersøke om det eksisterer levninger etter hesten i disse kontekstene. Noe man med 

formodning vil anta ettersom at hesten er så sterkt representert i det ikonografiske materialet 

fra jernalderens Hellas.  

I kapittel 2 skal jeg presentere eksempler på representasjonen av hesten fra 

Lefkandi/Xeropolis, Eretria, Nichoria og Argos i Hellas gjennom ikonografien og hvordan 

hesten har blitt tolket inn i en elitekontekst. Dette gjør jeg for å vise hvordan hesten blir 

knyttet til eliten gjennom ikonografien på keramikken. Tre av disse lokalitetene vil jeg vende 

tilbake til i kapittel 5. Kapittel 2 vil også danne noe av grunnlaget for redegjørelsene jeg gjør i 

kapittel 5.  

Videre i kapittel 3 skal jeg fokusere på bronse- og jernalderen i Hellas og på Kypros, og 

hvordan hesteskjeletter opptrer i gravene. Jeg tar først for meg Hellas kronologisk og deretter 

Kypros kronologisk. Årsaken til at jeg tar for meg både Hellas og Kypros er for å vise at på 
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Kypros fortsetter en tradisjon og kontinuitet av hestebegravelser, mens det i Hellas skjer et 

brudd i gravskikken. I kapittel 4 skal jeg videre presentere hvordan hesten opptrer i andre 

representasjoner i jernalderen i Hellas. Dette er for å vise til hvor populær hesten blir i 

jernalderen, selv uten begravelser eller ofringer av den fysiske hesten.  

I kapittel 5 skal jeg undersøke om det eksisterer levninger etter hesten i de arkeologiske 

kontekstene fra jernalderlokalitetene Nichoria, Lefkandi og Argos. Ettersom hesten anses å 

være et symbol på eliten, vil man anta at hesten vil være tilstede ved disse lokalitetene, da de 

også blir ansett som elitære kontekster. Valget av disse lokalitetene vil også gi svar på om det 

er eventuelle regionale forskjeller og/eller likheter på hvordan menneskene knyttet seg til 

hesten.  

I kapittel 6 skal jeg diskutere det som har blitt presentert i tidligere kapitler, med vekt på 

kontakt, skriftlige kilder og arkeologisk materiale, og de tre lokalitetene Nichoria, 

Lefkandi/Xeropolis og Argos. På denne måten får jeg knyttet sammen og analysert de 

funnene jeg har gjort i tidligere kapitler. Jeg skal også reflektere kritisk rundt beinmateriale 

som kilde ved å fokusere på dokumentasjon og bevaring av skjelettmateriale fra tidligere 

utgravninger, og hvordan dette kan påvirke senere forskning. Til slutt skal jeg i kapittel 7 skal 

jeg presentere min konklusjon på at hestens endrede rolle kan basere seg på en endring i 

praksis og økonomien i den geometriske perioden.  
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Kapittel 2. Hesten som statussymbol 

Anne Marie Carstens (2005:71), skriver i sin artikkel om hesten i aristokratiske begravelser, 

og avslutter med å stille noen viktige spørsmål: hva er meningen med alle disse hestene? Og 

er det en universell så vel som en lokal betydning knyttet til hesten? Altså en betydning som 

korresponderer med en aristokratisk kultur som unngår tid og rom, og betydninger som er 

knyttet til lokale kontekster.  

I dette kapittelet skal jeg gå nærmere inn på hesten som et statussymbol. Først vil jeg 

presentere hvordan hesten blir beskrevet i den første antikke skiftelige kilden, altså Homer. 

Deretter skal jeg generelt gjøre rede for hvordan hesten har blitt tolket som et statussymbol i 

tidligere forskning og hva som sies om hesten i det gamle Hellas. Senere skal jeg presentere 

eksempler på ikonografiske gjengivelser av hesten, og hvor den har blitt tolket som et symbol 

på eliten ved lokalitetene Lefkandi/Xeropolis, Eretria, Nichoria og Argos. Jeg har valgt å 

presentere Lefkandi, Xeropolis og Eretria sammen ettersom at de er nærme hverandre 

geografisk og fordi jeg mener de utgjør en kulturell enhet. Dette vil bli beskrevet tydeligere i 

kapittel 5 der jeg vil gå i dybden på de forskjellige lokalitetene.  

2.1 Skriftlige kilder: Homer og Iliaden 

Den første skiftelige kilden som nevner hester kommer fra Homers tekster. Som Peter Jones 

skriver (2014:ix) er Iliaden den første vestlige litteraturen som ble skrevet og dateres til rundt 

700 f. kr. Iliaden beskriver begravelsen av Patroklos den gode vennen til Akilles, hvor hestene 

også følger med.  

Ved hjelp av Akilles sine menn, bygde soldatene et likbål som var tretti meter langt og tretti 

meter bredt.  Med sorgfulle hjerter la de kroppen til Patroklos på toppen. Deretter fjernet de 

skinnet på flere fete sauer og storfe med store horn, og forberede de til ofring. Akilles tok 

fettet fra dyrene og dekket hele kroppen til Patroklos, og plasserte de flådde dyrene rundt ham 

(Hom. Il.23.164-169). Videre satte Akilles to krukker fylt med honning og olje ved bålet for å 

følge den avdøde på hans reise videre. Deretter kastet han fire store hester på bålet. Patroklos 

hadde ni hunder som kjæledyr, og Akilles skar over halsen på to av dem og kastet dem på 

bålet. Som Homer beskriver, fortsetter Akilles å utføre sin morderiske plan, og dreper tolv 

trojanere med sitt sverd, før han også plasserer dem på bålet (Hom. Il.23.170-178).  

Dagen etter, da likbålet hadde sunket, ba Akilles sine menn om å slukke det som eventuelt 

fortsatt brant med vin. Senere samlet de benene til Patroklos og dekket dem med fett, slik at 

de kunne bevares. Restene ble lagt i en gullvase, der de skulle bevares frem til Akilles egen 
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død. (Hom. Il.23.236-245). Gullvasen ble pakket inn i rent lintøy (Hom. Il. 23.253). Til 

Patroklos’ gravhaug ba ikke Akilles om noe stort, men moderat. Den dagen Akilles selv 

skulle dø, kunne mennene bygge en stor gravhaug (Hom. Il.23.445-448).  

Videre har hesten Xanthos har en spesiell rolle i Iliaden. Dette var den snakkende hesten til 

Akilles. Den ble født av vestavinden og harpyen Podarge, og beskrives som guddommelig 

(Anderson 1961:16). Xanthos hadde fått evnen til å snakke av gudinnen Hera. Hesten forteller 

Akilles at han i nær fremtid kommer til å dø, ikke på grunn av sine egne menn, derimot i 

hendene av en stor gud og en uforgjengelig skjebne (Hom. Il.19.406-410).  

Det man kan lese om hesten i Iliaden samsvarer godt med det arkeologiske materialet som 

omhandler hesten og hvordan den blir opphøyd. I Iliaden blir hesten beskrevet som overlegen 

sammenlignet med andre dyr, og den har usedvanlige egenskaper. Akkurat som i det 

arkeologiske materialet blir den fremstilt som spesiell, ikke minst ved at den fremtrer så sterkt 

i gravkontekstene. Videre samsvarer også selve beskrivelsen av begravelsen i Iliaden med 

flere av begravelsene i det arkeologiske materialet. Dette vil på mer omfattende vis bli 

presentert i kapittel 3, hvor jeg tar for meg hesteskjeletter i gravkontekster. Flere aspekter kan 

sammenlignes, spesielt gravene i Salamis på Kypros hvor de avdøde ble kremert og plassert i 

urner.  

2.2 Hesten som statussymbol 

Susan Langdon (2005:11) skriver at hesten kan sies å være det typiske eksempel på symbolsk 

prestisje i den tidlige jernalderen i det antikke Hellas. Hesten fremtrer i flere former for kunst, 

som blant annet skulpturer, malerier og metallarbeid fra tidligst det tiende århundre f. kr. 

Representasjoner av hester, hesteutstyr, og en elitistisk hestekultur, har ofte blitt koblet 

sammen med en sosial status uttrykt gjennom et kriger-etos hvor mannen står i sentrum. 

Sammenhengen mellom hesten og den aristokratiske identiteten er viktig, men det er på ingen 

måte dens eneste kulturelle betydning i tidlig jernalder. Hesten var et dyr som var tilkoblet 

mange sosiale og religiøse elementer i det tidlige greske samfunnet (Langdon 2005:11). Det 

skal sies at hestesymbolikken ikke bare blir sett i sammenheng med mannlig identitet. Det 

finnes også kvinnegraver som inneholder materiale som representerer hesten (Langdon 

2005:11). For eksempel er en spesiell type av pyxis-keramikken assosiert med kvinner fremfor 

menn. Keramikken er utformet som en rund keramisk boks med en terrakottahest på lokket 

(Langdon 2005:11). John Coldstream (1995:396) påpeker det samme når han skriver at 

gravene som inneholder slike pyxides aldri er fattige på gravgods, og at de nesten alltid 
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opptrer i kvinnegraver. Modeller av hester, enten om det er pyxides med hestelokk eller 

frittstående hester, blir som oftest funnet i graver som tilhører kvinner eller barn, men ikke 

hos menn (Langdon 2005:11).  

Når det kommer til hvorfor hesten fikk en så høy status er det allikevel vanskelig å si noe 

konkret. Anne Marie Carstens (2005:59) skriver at hesten var en del av den noble figuren, en 

økonomisk interesse, et redskap i kamp, og et symbol på at man tilhører den øvre klassen i et 

samfunn. Hun påpeker også at det var dyrt å ta vare på en hest, og at hesten var et tegn på et 

liv i luksus. Med andre ord, man trengte økonomisk overskudd for å eie hester (Carstens 

2005:59). 

Mary Moore (2004:35) skriver at hesten spilte en prominent rolle i den antikke greske verden, 

og at forskere i dag fokuserer på hvordan hesten ble brukt som trekkdyr, enten i scener fra 

dagliglivet eller i mytologiske avbildninger. Moore (2004:35) skriver videre at mystikken 

rundt hesten har fengslet menneskeheten, så langt tilbake som oldtiden.  

Anthony Snodgrass (1971:414) beskriver hesten som et symbol på det aristokratiske samfunn 

i Hellas. Hesten var verdifull som et redskap for transport. Den ville doble en manns fart på 

reise og i kamp, og ville fysisk heve han over andre mennesker (Snodgrass 1971:414). Hesten 

ble tatt i bruk tidlig i Hellas, i den mykenske og minoiske perioden. Den ble brukt spesielt i 

krig, men nesten utelukkende som trekkdyr og ikke for ridning. Oppgangen i bruk av hest, 

blant annet som kavaleri i krigføring, fant sted i Hellas i tidlig jernalder, og det kan derfor ha 

hatt en betydelig effekt på samfunnet i denne perioden (Snodgrass 1971:414).  

2.3 Hesten som statussymbol i det arkeologiske materiale fra jernalderen 

Hesten i det gamle Hellas blir ofte satt i sammenheng med aristokratiet eller eliten. Når spor 

eller representasjoner av hesten blir funnet, blir den arkeologiske konteksten også tolket som 

elitær, uten diskusjon, problematisering eller redegjørelse. Jeg vil her redegjøre for eksempler 

hvor hesten har blitt tolket som et maktsymbol, ved å se nærmere på funnene fra Xeropolis, 

Lefkandi, Eretria, Nichoria og Argos (fig.1).  Redegjørelsen vil danne noe av grunnlaget for 

min analyse av disse jernalderkontekstene, som tolkes som elitære. Analysen skal forsøke å 

avdekke om det faktisk finnes levninger etter hesten tilstede ved dem. 
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Figur 1. Oversikt over jernalderlokalitetene. Laget av forfatter.  

 

2.4 Xeropolis, Lefkandi og Eretria 

Mannlig elite i Xeropolis 

Susan Langdon (2008:242) skriver at den mannlige eliten i den arkaiske verden ble konstruert 

gjennom holdninger og adferd som ble støttet opp av gjenstander og poetiske representasjoner. 

Dette inkluderer eierskap av hest, bruk av vogner, våpen og prestisjevarer (Langdon 

2008:242-243). Etter dette går hun videre til å snakke om hva som karakteriserer identiteten 

til mannen, men utelater å utdype hvordan hesten skaper status og elite.  

Hun fortsetter ved å stille et mer utdypende spørsmål, om den geometriske kulturen kanskje 

gjenopptar de gjenværende bronsealdertradisjoner, eller begynner på nytt ved å konstruere en 

ideell maskulinitet. Presentasjonen av den mannlige identiteten er, i likhet til i mykensk tid, 

vanskelig å forstå. I tillegg blir det vanskelig å definere rollen til mannen i det sosiale livet. 

Istedenfor å bruke en tydelig form for representasjon, blir sub-adult (ungdom) og ikke-eliten 

av menn, skjøvet til side for den enhetlige ideelle mannen (Langdon 2008:243). Et sen-

geometrisk fragment fra et krater fra boplassen Xeropolis (fig.2) portretterer den mannlige 
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eliten og viser gjennom sin ikonografi det Langdon snakker om. Ikonografien viser en mann 

fra eliten utstyrt med hjelm, sverd og hest. Mannen holder et annet menneske i hånden. Dette 

har blitt tolket som en sønn som blir ledet av sin far (Langdon 2008:246-247).  

Jeg vil trekke frem noe Langdon ikke skriver om, nemlig symposiet. Jeg tar opp dette aspektet 

fordi fragmentet Langdon skriver om kommer fra et krater. Symposiet er en drikkeøkt blant 

menn som ble holdt mot slutten av et måltid, og vises ofte som dekorasjon på gresk keramikk. 

Disse avbildningene illustrerer ikke bare drikking, men flere andre aktiviteter som musikk, 

sang, dansing, spill og seksuell aktivitet (Darvill 2002:445). John Boardman (2001:250) 

skriver at krateret var en av de viktigste vasene for symposiet, og de ble brukt til å blande vin 

og vann. Symposiet var forbeholdt eliten, og ifølge Oswyn Murray (1983:198) var det et 

tilfluktssted fra den virkelige verden, en flukt inn i underholdning og luksus. Kratrene ble 

med tiden større, og ble i den geometriske perioden brukt som gravmarkører for eliten 

(Coldstream 2011:802). Med tanke på at fragmentet er fra et krater er det viktig å påpeke at 

denne typen vaser ofte ble plassert over kremasjoner av menn, og at vasene var viktige for det 

aristokratiske symposiet (Coldstream 2011:802-803).  

 

Figur 2. Krater-fragmentet fra Xeropolis. Langdon 2008: Illustration, 5.6.  

 

Lekehesten fra Lefkandi  

I grav 51 fra gravplassen Toumba i Lefkandi har det blitt funnet en terrakottahest (fig.3), som 

blir antatt å ha tilhørt et barn (Coldstream 2004:1-2). Fargen på leiren og malingen er 

karakteristisk for de mange gjenstandene som ble importert fra Attika til Lefkandi, og graven 

terrakottahesten ble funnet i har blitt datert til sub proto-geometrisk periode I, ca. 900-875 f. 
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kr. (Coldstream 2004:1). Hesten har to hjul på hver side og to amforaer på ryggen, og er den 

første kjente hybriden mellom hest på hjul og hesten som transportmiddel (Coldstream 

2004:1-2). John Coldstream (2004:3) skriver at det kan tenkes at denne hybriden ble laget i 

Attika for en rik familie i Evvia. Dette er en ny tolkning av hestens symbolikk, hvor man 

kombinerer den aristokratiske vognen med transporten av varer (Coldsteam 2004:3). Jeg har 

valgt å ta med dette eksemplet fordi det viser en mindre vanlig type representasjon av hesten 

innenfor ikonografien. Den som har laget hesten har valgt å forme en fysisk hest i stedet for å 

dekorere en vase med bilder av hesten. Hvis den har tilhørt en rik familie, er det også 

interessant å tenke seg at barnet fikk leker som representerte eliten. I samme grav ble det også 

funnet pyxides, fibulaer, hårspoler, nåler og ringer. Dette kan indikere at graven tilhørte en 

kvinne (Coldstream 2004:2). 

 

Figur 3. Lekehesten fra Lefkandi. Coldstream 2004: Plate 1,1. 

 

De svarte hestene fra Eretria 

Oppdagelsen av sen-geometriske likbål ved Eretria ble et gjennombrudd for å bedre kunne 

forstå gravpraksisen blant aristokratiet i den geometriske perioden (Verdan 2012:187). 

Kremasjonsgrav 1 er den graven som har frembrakt mest materiale, og ble funnet nordøst for 

agora i Eretria. Keramikken består av tre store krater, seksten skypoi og seks pyxides hvor fire 

av dem er dekorert med hestefigurer på lokket, en liten oinochoe og en parfymevase importert 

fra Kypros (Simon & Verdan 2014:5; Verdan 2012:187). I tillegg til keramikk ble det funnet 

et gullbånd med geometrisk dekorasjon og et skarabesegl i blå fajanse. Materialet fra graven 

gir også informasjon om den avdødes identitet og gruppen mennesker som begravde personen 

(Simon & Verdan 2014:5). Den avdødes kjønn er usikkert, så vasen i graven kan ha tilhørt 
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enten en mann eller en kvinne. Derimot tilhørte trolig vasen en person med makt, og ble enten 

gravlagt med eieren eller et annet familiemedlem (Simon & Verdan 2014:6). Som Samuel 

Verdan (2012:187) skriver gir materialet fra denne graven et rikt innsyn i praksisen hos 

aristokratiet, spesielt det store krateret (fig.4) med ikonografi som viser hester som parrer seg. 

Den spesielle ikonografien på krateret hjelper til med å kaste nytt lys over representasjonene 

av hester på keramikken fra Evvia, hvor hestene klart er et uttrykk for den lokale eliten 

(Verdan 2012:187).  

 

 

Figur 4. Krateret med hester fra Eretria. Verdan 2012: Plate 25:1.  

 

2.5 Nichoria 

Pyxis fra Nichoria  

I Nichoria på Vathirema ravinen har man funnet en sen-geometrisk kammergrav som var 

apsidalformet, og inneholdt skjelettmateriale fra to individer (Coulson 1983a:270). Begge 

individene ble begravd med seks vaser som har blitt datert til ca. 745-725 f. kr. (Coulson 

1983a:270). Etter de sen-geometriske begravelsene, ble gravkammeret trolig brukt i en 

sammenheng med en heltekult som fortsatte frem til sen-klassisk tid. Personen som var 

begravd i midten av graven har trolig blitt tilbedt i etterfølgende perioder, noe som tyder på at 

den avdøde hadde vært en viktig person. I graven har det også blitt funnet et pyxis-lokk (fig.5) 

(Coulson 1983a:270). Denne keramikken kan da ha vært gaver til den avdøde, fra mennesker 

som tilba den som helter. Pyxis-lokket skal i utgangspunktet ha fire frittstående hester på 
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toppen, men to av de mangler (Coulson 1983b:109). Lokket ser ut til å være importert fra 

Attika, mens de andre vasene er lokalt produsert (Coldstream 1979:162). Coulson 

(1983a:270) skriver at pyxis-lokket også kan være importert fra Boeotia. Derimot er det 

uvanlig å ha slike utsmykkede importvarer i Messenia i løpet av denne perioden.  

 

 

Figur 5. Pyxis med hester. McDonald et al. 1983: Plate 3-164. 

 

Bronsefiguren fra Nichoria 

Et annet funn fra Nichoria som viser til hesteikonografi er en bronsefigur (fig.6) som ser ut til 

å representere en hjort, hjortekalv eller en hest (Catling et al. 1983:293). Sistnevnte virker å 

være mest sannsynlig på grunn av formen og fordi bronsefigurer av hjort som oftest opptrer i 

helligdommer. Videre er forekomsten av figurer i form av hjortekalver spesielt sjeldent på 

denne tiden (Catling et al. 1983:293). Denne bronsefiguren ble funnet i tilknytning til 

huskonstruksjoner, nærmere bestemt i rom 1 i enhet IV-5, og kan ha hatt en religiøs funksjon 

(Catling et al. 1983:293, 308; McDonald et al. 1975:118). Hvilken betydning hestefiguren har 

hatt i en slik kontekst har blitt diskutert, og spekuleres fortsatt over, skriver Catling et al. 

(1983:293). Hestefiguren har blitt forsøkt tolket på forskjellige måter, hvor noen har tolket 

den som å vært et ideal for mestring og andre har trodd at den knyttes til døden (Catling et al. 

1983:293). En tredje tolkning Catling et al. (1983:293) tar opp er at hestefigurene kunne vise 

til førstefødte, tilknytning til soltilbedelse, eller en ketonisk betydning. Ketonisk 

betyr ”tilhører jorden”, et begrep som brukes til å beskrive en gud eller gudinne av jorden 

eller underverdenen (Darvill 2002:92).  
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Figur 6. Dyrefigur i bronse. Catling et al. 1983: Catalog of DA small finds, Figure 5-40. 

 

2.6 Argos 

Hestelederen 

Det ikonografiske motivet som gjerne blir omtalt som the Horse-Leader, var et av de 

vanligste billedtemaene innenfor vasemalerier i sen-geometrisk periode, spesielt fra Argos 

hvor den er godt representert (fig.7) (Papalexandrou 2005:129-130; Snodgrass 1971:415). 

Motivene viser en mannlig figur med en eller flere hester, avbildet i et dynamisk forhold med 

dyrene. Denne ikonografien fremkommer oftere enn noe annet kunstnerisk medium i 

geometrisk periode i Argos (Papalexandrou 2005:130). Om mannen som leder hesten, har det 

blitt demonstrert at han i seg selv ikke representerer eller symboliserer noen form for 

guddommelighet. Derimot er det mennene på vasene som blir ledet av det sterkeste symbolet i 

geometrisk tid, hesten (Papalexandrou 2005:130).  
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Figur 7.  Fragment fra et krater fra sen-geometrisk tid i Argos. Ca. 740 f. kr. Snodgrass 

1971: Illustration 126. 

 

Langdon (1989:185) skriver at disse geometriske vasene kan ha en tilknytning til 

bronsealderkeramikk fra det mykenske folket som holdt til i dagens Syria, fordi det har blitt 

funnet kratre som viser til en parallell hestelederikonografi (Langdon 1989:185).  

Slettene i Argolis refereres til som områder for hesteavl, og med det en oppfatning om at 

regionen var kjent for å avle opp hester (Protonotariou-Deilaki 1990:97). Både for å bruke 

hestene i kamp og for mer fredelige oppgaver (Protonotariou-Deilaki 1990:97). Det som ofte 

forekommer fra gravene i Argos er keramikk med avbildninger av hester. Fra krigergraven 45 

i Argos har man blant annet en stor skyphos (fig.8) dekorert i klassisk geometrisk stil og med 

to hester (Courbin 1957:333). 
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Figur 8. Skypos fra grav 45 i Argos. Courbin 1966: Pl. 61, C. 171. 

 

Det som derimot mangler hos den argiviske keramikken er vogner, begravelsesscener, og 

sjøkamper. Dette er motiver som er kjent fra attisk keramikk fra sen-geometrisk periode. 

Disse og andre kjennetegn skiller klart den argiviske tradisjonen fra andre geometriske 

verksteder i valget av dekorative temaer (Langdon 1989:185).  

Seán Hemingway (2017:17) skriver at The Horse-Leader også har blitt assosiert med guden 

Poseidon, da motivene ofte inneholder fisker, fugler og vann. Disse scenene kan vise til 

tidligere mykenske vasemalerier fra Ugarit, hvor lignende figurer er avbildet mellom hester 

og sammen med fisker. Motivene har også blitt relatert til mykenske avbildninger av 

offerritualer av fisk ved et alter (Hemingway 2017:17). Forskere har sett på The Horse-Leader 

som en sekulær referanse til en prominent argivisk borger (Hemingsway 2017:17). Om vi kan 

snakke om borgere på dette tidspunktet i historien er allikevel diskutabelt. Derimot har Susan 

Langdon (1989:200) argumentert for at The Horse-leader motivet kan betegne en rituell scene 

relatert til Poseidon.  

I konteksten med hesten og vann har det blitt reflektert over jordbruksøkonomien i Argos, 

som dreier seg om husdyrhold og tilgangen på nødvendige ressurser for å holde på disse 

dyrene (Pappi 2006:230). Dette kan være bevis for et mer dominerende aristokrati som drev 

med hesteoppdrett. Dette fordi kun de med et overskudd av ressurser ville hatt råd til å drive 

hesteavl og i tillegg dedikere bronserepresentasjoner av hester i helligdommer (Pappi 

2006:230).  Den aristokratiske hestelederen kan sees som en personifisering av de sosiale og 

økonomiske interessene for Argolid. I denne ikonografiske konteksten av elitær aktivitet, 
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virker det som at ikonografi har spilt en aktiv rolle i representasjonene av sosial status (Pappi 

2006:230). 

Jeg har i dette kapittelet presentert og redegjort for eksempler på hesteikonografi ved 

Xeropolis, Lefkandi, Eretria, Nichoria og Argos, og forskeres tolkninger angående hestens 

status i det antikke Hellas. I alle eksemplene blir hesten tolket inn i en elitekontekst, basert på 

ikonografien. Jeg har presentert disse eksemplene for å vise til hvor ukritisk hesten blir tolket 

som et elitesymbol, uten lite begrunnelse. Forskning som tar for seg hestens rolle i Hellas tar 

for gitt at hesten var et statussymbol for aristokratiet, men dette argumentet baseres kun på 

avbildninger av hesten på ikonografien. Annet arkeologisk materiale tas ikke hensyn til i 

denne sammenhengen. Fysiske levninger av hesten blir for eksempel ikke tatt med i 

betraktningen, heller ikke hvordan elitens forhold til hesten var. Derfor skal jeg i neste 

kapittel redegjøre for hesten i begravelser i bronsealderen og jernalderen, for å vurdere om 

dette styrker eller svekker argumentet om at hesten ble ansett som et statussymbol i disse 

periodene. I kapittel 5 skal jeg undersøke tre elitekontekster, Nichoria, Lefkandi/Xeropolis og 

Argos, for å se om det er hestelevninger tilstede på disse tre lokalitetene. Presentasjonen av de 

ikonografiske eksemplene gjort her vil fungere som et utgangspunkt for denne undersøkelsen. 

I motsetning til hva forskere har fokusert på tidligere, skal jeg inkludere hestelevninger i det 

arkeologiske materialet for å vurdere om det kan bidra til å synligjøre hestens elitestatus i 

jernaldersamfunnet tydeligere.  
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Kapittel 3. Hesteskjeletter i graver. 

I dette kapittelet skal jeg fokusere på skjeletter etter hester fra bronsealderen og jernalderen 

både i Hellas og på Kypros. Jeg vil vise at skjelettmateriale fra hester ofte opptrer i graver 

med eller uten mennesker i bronsealderens Hellas, men forsvinner nesten helt i jernalderen. 

Med bronsealderens Hellas mener jeg det som anses å være fastlandet Hellas i dag. Derimot 

er det funnet skjelettmateriale fra hester i flere graver fra både bronsealderen og jernalderen 

på Kypros. Jeg vil gå kronologisk frem i to segmenter, ved å begynne med Hellas og se hvor 

det har blitt funnet hesteskjeletter i graver fra bronsealderen og jernalderen. Deretter vil jeg, 

ved å sammenligne med hestebegravelsene på Kypros, synliggjøre den manglende 

kontinuiteten i Hellas og kontinuiteten som eksisterer på Kypros. 

3.1 Bronsealderen i Hellas. 

Antallet hesteskjeletter i graver i Hellas i løpet av bronsealderen er høyere enn i jernalderen. 

Elizabeth Kosmetatou (1993) viser i sin artikkel til 13 eksempler på hestebegravelser med 

skjeletter, fra bronsealderen. Så langt vi kan se, eskorterte de ofrede hestene bare menn i sine 

graver (Carstens 2005:66; Kosmetatou 1993:31). Figur 9 viser bronsealderlokalitetene i 

Hellas, hvor man har funnet hestebegravelser.  

 

Figur 9. Bronsealderlokalitetene i Hellas. Laget av fortfatter. 
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Aidonia 

I 1977 ble det funnet en tholos-grav fra mykensk tid i Aidonia som ligger ved lokaliteten 

Nemea i Korinthia (Antikas 2005:149; Antikas 2011:3). I tholos-grav 12 ble det funnet ett 

hesteskjelett (fig.10), og i grav 14 ble det funnet en hest in situ samt kjevebein etter fjorten 

hester (Antikas 2011:3; Krystalli-Votsi 1996:25). Skjelettet fra grav 12 var lagt i en artikulert 

posisjon, og ble funnet in situ (Antikas 2005:150). I begge gravene ble kjønn, alder og høyde 

bestemt ut i fra tennenes vekst og slitasje. Hoftebeinene og rørbeina ble undersøkt for spor 

etter eventuelle synlige skader på skjelettet (Antikas 2005:150). Det ble ikke funnet noen 

menneskeknokler tilknyttet gravene.  

 

 

Figur 10. Hesteskjelettet fra tholos-grav 12 fra Aidonia. Krystalli-Votsi 1996:25. 

 

C14 dateringen av hesten fra grav 12 gir resultatet 3400 +/- 50 BP (kalibrert) (Antikas 

2005:150). Graven er fra det fjortende århundre f. kr., som er sen-helladisk II periode (ca. 

1500-1400 f. kr.) (Antikas 2005:150; Pappi & Isaakidou 2015:476; Bintliff 2012:181). Videre 

undersøkelser av skjelettet førte til at alderen ble estimert til å være mellom 3,5-4 år gammel, 

og at hesten var hunkjønn og mellom 130-135 cm høy. På grunn av høyden har det blitt antatt 

at den unge hoppen kan ha tilhørt den såkalte Elis-rasen, som er en av de eldste innfødte 

hesterasene i Hellas (Antikas 2005:150).  
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Dendra 

Ved Dendra i Argolis er det funnet bevis etter to hestegraver, en fra midt-helladisk (ca. 2000-

1800 f. kr.) og en sen-helladisk periode I (ca. 1800-1500 f. kr.) Tumulus B og C (Fig.11). 

Tumulus B er fra den tidligste perioden og tumulus C fra den senere perioden. I begge 

tilfellende har to hester blitt gravlagt i en grunn grop (Kosmetatou 1993:31; Carstens 2005:66; 

Bintliff 2012:155). Det har ikke blitt funnet noen ofringsinstrumenter knyttet til gravene, så 

hvordan hesten eventuelt ble drept er usikkert (Protonotariu-Deilaki 1990:94). Det at hestene 

opptrer i par, indikerer at de hadde en rolle i gravritualet. De kan for eksempel ha dratt vognen 

som bar på den avdøde, eller trukket på en annen type vogn som var inkludert i 

begravelsesprosessen (Carstens 2005:66).  

 

Figur 11. Planoversikt over tumuli fra Dendra med hestebegravelsene. Protonotariou-

Deilaki 1990: Fig. 4. 
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Dendra: Tumulus B 

Denne graven var konstruert av store flate steiner, og var lokalisert rett under dagens 

overflate. Graven inneholdt også rester av mykensk keramikk (Protonotariou-Deilaki 

1990:94). Tumulus B ble brukt i den mykenske perioden, men det er ikke sikkert at dette var 

den første fasen til graven, heller ikke nødvendigvis perioden den ble bygget, ettersom at 

indre deler av graven ikke har blitt gravd ut (Protonotariou-Deilaki 1990:94). Det som ble 

funnet i graven først, var et menneskeskjelett i en grop, og skjelettene etter to hester (1 og 2) i 

en annen grop (fig.12). Måten graven til det avdøde mennesket er konstruert med en 

sideinngang, og posisjonen til skjelettet, viser til en midt-helladisk (ca. 2000-1800 f. kr.) 

gravskikk (Protonotariou-Deilaki 1990:94). Det har i tillegg blitt funnet keramikk fra den 

mykenske perioden i graven (Protonotariou-Deilaki 1990:94; Bintliff 2012:155). 

Protonotariou-Deilaki (1990:94) trekker likheter til gravplassen i Eleusis, hvor graver fra 

denne perioden er godt dokumentert med sideinnganger til gravene.  

 

Figur 12. Hestene fra tumulus B. Protonotariou-Deilaki 1990: Fig. 7.  
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Det mest interessante funnet i tumulus B er allikevel de to hestene. De var trolig ofringer som 

ble gravlagt i en relativt smal grop helt øst i graven, konstruert spesielt for hestene. Hestene lå 

langs langsiden i gropen, den ene hesten lå litt over den andre (Protonotariou-Deilaki 

1990:94). Tilsynelatende var stillingene til hestene et utfall av at gropen var smal og grunn. 

Ettersom at hestene var gravlagt sammen, har det gitt en indikasjon på at hestene en gang 

hadde vært åket til en vogn. Det har imidlertid ikke blitt funnet spor etter en vogn eller utstyr 

sammen med hestene (Protonotariou-Deilaki 1990:94; Carstens 2005:66). Begge hestene var 

hingster og ble like gamle, rundt 15 år. Høyden deres var 135-140 cm. Det ble ikke funnet 

noen spor etter offerinstrumenter, så måten de ble slaktet og ofret på er usikkert 

(Protonotariou-Deilaki 1990:94).  

Dendra: Tumulus C 

Tumulus C ligger nordvest for tumulus B. Tumulus C er konstruert ved små irregulære steiner, 

som igjen lager et tydelig merkbart lag som dekker området (Protonotariou-Deilaki 1990:94). 

Det ble oppdaget to gravkamre med tilknytning til tumulus C (15 og 16). De stedene hvor 

tumulus C ikke hadde blitt forstyrret ble det funnet keramikk fra midt-helladisk og tidligere 

tid. De stedene der det derimot hadde vært forstyrrelser var det keramikk fra mykensk tid. De 

to kammergravene inneholdt keramikkskår fra sen-helladisk periode IIIA (ca. 1400-

1250/1200 f. kr.) (Protonotariou-Deilaki 1900:95; Bintliff 2012:181).  

To hester, gravlagt sammen ble funnet innenfor omkretsen av tumulus C (fig.13). 

Protonotariou-Deilaki (1990:95) skriver at i likhet med tumulus B har hestene i tumulus C 

trolig blitt ofret til ære for den avdøde i gravhaugen. Forfatteren argumenterer ikke for hvorfor 

hestene skal ha blitt ofret. Det er ennå ikke funnet noen korresponderende menneskegrav i 

tumulus C, derimot er hestene av samme kjønn og høyde som hestene fra tumulus B. Dette 

fikk zoolog Günter Nobis til å tro at alle fire hestene kom fra samme stall, hvor noble hester 

over tid ble avlet opp for å møte de lokale høvdingenes behov (Protonotariou-Deilaki 

1990:95).  
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Figur 13. Hestene fra tumulus C. Protonotariou-Deilaki 1990: Fig. 17. 

 

I 2002 ble det funnet ytterligere fire hesteskjelletter, nummer 5-8 (Pappi & Isaakidou 2015: 

471, 474). Hesteskjelett 5 og 6 (fig.14. Se også fig.11, ring med nummer 5 & 6) lå vendt mot 

hverandre med hodene pekende sørvest (Pappi & Isaakidou 2015:473). Skjelettene var ikke 

forstyrret, men enkelte bein hadde erodert på beinoverflaten. Andre bein hadde delvis eller 

helt gått i oppløsning. Deler av en bronsekniv ble funnet ved ribbeina til hest 5, og kan ha blitt 

brukt som et offerinstrument (Pappi & Isaakidou 2015:473). I tillegg lå det fragmenter av 

kylixes, et vanlig funn i inngangspartier til kammergraver, ved bakbeina til dyrene og kan ha 

blitt deponert etter et ritual (Pappi & Isaakidou 2015:473). Hesteskjelettene 7 og 8 (fig.14. Se 

også fig.11, ring med nummer 7 & 8) hadde blitt begravd på samme måte som par 5 og 6. De 

lå direkte på undergrunnen, vendt mot hverandre, men hodene i retning nordøst. Begge parene 

ble undersøkt for å stadfeste art, alder og kjønn på hestene (Pappi & Isaakidou 2015:474). 

Skjelettene fra 5 og 6 ble undersøkt in situ. Hest 5 ble identifisert som en gammel (> 16) 

hingst Equus caballus (hest) på grunnlag av tannslitasje og bekkenmorfologi. I rapporten står 

det derimot ingen informasjon om hest 6 (Pappi & Isaakidou 2015:474). Pappi og Isaakidou 

(2015:474) skriver videre at undersøkelsen av skjelettet fra 7 og 8 ennå ikke er fullført, men 

på grunnlag av målinger av bein og tenner er det ganske sikkert at det her også er snakk om 

hester. Fra de undersøkelsene som tidligere har blitt utført er det ikke mulig å si hvilket kjønn 

7 og 8 er, derimot tilsvarer underkjeven at det kan være hester av hankjønn (Pappi & 
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Isaakidou 2015:474). Det ble fremstilt tre C14-dateringer fra hest 5, 7 og 8 (Pappi & 

Isaakidou 2015:476). Prøvene ga dateringene: 3055+/-35 BP fra hest 5, 3070+/-50 BP hest 7 

og 3035+/-40 BP hest 8. En kalibrering av resultatet ga en absolutt datering på 1431-1132 f. 

kr. som viser til sen-helladisk IIIA-C (ca. 1400-1200 f. kr.) (Pappi & Isaakidou 2015:476).  

 

Figur 14. Hesteskjelett 5 & 6 og 7 & 8. Pappi & Isaakidou 2015: Fig. 4 og Fig. 8.  

 

Protonotariou-Deilaki (1990:96) konkluderer ut ifra tumulus B og C, at tilstedeværelsen av 

gravkamre viser til en bruk fra tidlig-helladisk periode og fremover. Videre at mennesker som 

bodde i Dendra på denne tiden var de som konstruerte slike gravhauger, og ikke minst brukte 

hesten som et transportmiddel. I Hellas har det derimot tidligere vært vanlig å tro at hesten 

blir introdusert til fastlandet gjennom de første før-hellenistiske indoeuropeiske stammene. 

Allikevel ser man ved Dendra at hesten er tilstede før dette, selv om man aksepterer at 

gravene kan dateres til midt-helladisk periode (ca. 2000-1800 f. kr.) Det eksisterer da en 
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åpenbar kontinuitet fra slutten av tidlig-helladisk periode til mykensk periode (Protonotariou-

Deilaki 1990:96-97; Bintliff 2012:155). Kontinuiteten gir en klar indikasjon på en homogen 

gravskikk i sammenheng med den domestiserte hesten skriver Protonotariou-Deilaki 

(1990:97). Derimot skriver Pappi og Isaakidou (2015) i ettertid i sin tolkning av gravene, at 

dateringen som har blitt utført tidligere i beste fall er basert på problematiske bevis. De 

trekker frem at det keramiske materialet representerer flere forskjellige perioder, som er 

typisk for flerfaselokaliteter og at materialet ikke kommer fra stratigrafiske kontekster. Dette 

vil føre til at man får andre dateringer på gravene enn det som kanskje er riktig (Pappi & 

Isaakidou 2015:470). Det er heller ikke vanlig å basere seg på det tidligste materialet og ut 

ifra det sette en datering. Den helladiske keramikken kommer i tillegg trolig fra en tidlig-

helladisk (ca. 2500-2000 f. kr.) bosetning i området (Pappa & Isaakidou 2015:470: Bintliff 

2012:83). Dateringene fra de første hestebegravelsene ved Dendra skaper problemer, ifølge 

Pappi og Issakidou (2015:470) ved at stratigrafien og keramikken ikke støtter opp under 

Protonotariou-Deilaki sine påstander. Den stemmer heller ikke overens med perioden det er 

snakk om, midt-helladisk til sen-helladisk.   

Derfor ble det utført C-14-dateringer på de seneste hestene (5,7 & 8), som beskrevet tidligere i 

kapittelet, for å komme nærmere en mer nøyaktig datering. Denne dateringen av hestene 

samsvarer med keramikken som ble funnet på gravplassen i Dendra, som strekker seg fra sen-

helladisk IIA-IIIB, og dateringen fra de nærliggende gravkamrene som dateres til sen-

helladisk IIIA. Som Pappi og Isaakidou (2015:476) skriver videre, så samsvarer en datering til 

sen-helladisk IIIA-B bedre med hestebegravelsene, enn hva som tidligere har blitt foreslått. I 

tillegg er dateringen også kompatibel med eksisterende arkeologisk materiale fra andre steder 

i Hellas med hestebegravelser (Pappi & Isaakidou 2015:476).  

Ettersom at de tidligere skjelettene fra hestene (1-4) ikke har blitt datert ved bruk av C14 er 

det vanskelig å si om de vil samsvare i tid med de senere skjelettene. Fordi det er snakk om 

samme område og praksis, kan man allikevel se for seg at det er snakk om samme periode. 

Allikevel mener jeg at for å få et sikkert svar, burde man utføre en nærmere undersøkelse av 

de tidligste hesteskjellettene og ta prøver til C14-datering. Det viktigste er uansett at det viser 

til en praksis med å begrave hester i løpet av bronsealderen i Dendra, en praksis som ser ut til 

å avta når man beveger seg inn i jernalderen, som vil bli beskrevet senere i kapittelet.  

Argos 

I grav 8 fra Argos har det blitt funnet en hest liggende på sin venstre flanke. Hodet til hesten 
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var forsvunnet, men det ble funnet en menneskeskalle ved forbeina til hesten (Deshayes 

1966:69-70). Under skjelettmaterialet ble det også funnet midt-helladisk keramikk og et 

mykensk randskår med hank (Deshayes 1966:70). Siden hodet til hesten mangler antar Pappi 

og Issakidou (2015:477) og Cavanagh og Mee (1998:70) at hesten ble halshugget i 

forbindelse med et offerritual. Hesten har blitt datert til sen-helladisk periode på grunnlag av 

keramikk funnet i graven (ca. 1330-1250 f. kr.) (Pappi & Isaakidou 2015:477; Deshayes 

1966:70). 

Marathon  

I Marathon-tholosen (grav 31) (fig.15), også kalt en bikubegrav, fra Marathon i Attika har 

man fra sen-helladisk IIB (ca. 1500-1400 f. kr.) periode funnet to hester begravd i 

inngangspartiet (Jameson 1960:33; Pappi & Isaakidou 2015:476; Bintliff 2012:181; Pelon 

1976:228). Det var gjennom rensing og restaurering av graven at man oppdaget 

hesteskjelettene, begravd i en grunn grop i begynnelsen på inngangspartiet. Hestene lå på 

siden, med hovene mot hverandre (Jameson 1960:33; Pelon 1976:229). I likhet med hestene 

fra Dendra ble hestene ved Marathon ikke begravd med vogner eller tilhørende utstyr 

(Carstens 2005:66; Mee & Cavanagh 1990:228).  

 

 

Figur 15. Graven og hestene fra tholos 31 ved Marathon. Pelon 1976: Planches CVII. 

 

Nichoria 

I kapittel 5 vil jeg gi en mer utfyllende presentasjon av Nichoria som lokalitet. Derimot vil 

denne delen ta for seg skjelettmateriale fra en hest funnet ved område I i Nichoria. Ved en 
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sen-helladisk IIIA2-B, (ca. 1330-1250 f. kr.) tholos-grav ble det funnet et tannfragment fra en 

stor hest. Hesten var omlag 1,6 meter høy (Sloan & Duncan 1978:69). Hvis man ser for seg at 

hesten har vært begravd i denne tholos-graven, som en gang har vært mye større, kan det vise 

til den samme praksisen som ble utført andre områder i bronsealderen i Hellas. Mary Wilkie 

og William McDonald (1984:47) skriver også at det i tholos-graven ble funnet svart jord som 

inneholdt store deler aske og kull, så vel som keramikk og dyrerester som lå over sanden som 

dekket gravene fra mykensk tid. Det virker sannsynlig at de gjentagende bålene var knyttet til 

tilbedelse av en lokal helt, til hvem dyreofringer ble regelmessig utført (Wilkie & McDonald 

1984:47). Som med de andre gravene presentert tidligere, kan det være mulig at det dreier seg 

om en hestebegravelse, ettersom at det finnes fragmenter fra hest inne i graven som ser ut til å 

være praksis i tholos-graver.  

3.2 Jernalderen i Hellas 

Praksisen med å begrave hester ser, som nevnt tidligere, ut til å forsvinne nesten helt ved 

overgangen til jernalderen. Det eneste unntaket er Lefkandi.   

Ved Toumba i Lefkandi ble en rik gravplass gravd frem ved foten av en monumental 

gravhaug. Under haugen ble det oppdaget en bygningsstruktur fra ca. 1000 f. kr. Bygningen 

har hatt steinfundament og vært bygget i murstein og tømmer og har fått navnet Heroon 

(Bintliff 2012:211). Stedet har etter hvert blitt kjent som den rikeste av alle gravplassene som 

har blitt funnet i Lefkandi, med funn av gullsmykker, østlig importerte varer og vaser fra 

Attika, en region som denne klanen eller familien tilhørende denne gravplassen trolig har hatt 

stor kontakt med (Popham et al. 1982:170).  

Bygget var ca. 47 meter langt og 10 meter bredt (fig.16). På tross av store ødeleggelser på 

bygget i moderne tid, er fortsatt planoversikten til bygget ganske sikker. Strukturen ligger 

plassert øst og vest, med inngang i øst og et rom med en apsisform i vest. I tillegg var det en 

veranda (peristylium) som strakk seg langs veggen og rundt apsisen på bygget. Innvendig 

består bygget av tre rom, hvor det midterste er betydelige lengre enn de to andre (Popham et 

al. 1990:1; Darvill 2002:341). 



 26 

 

Figur 16. Kart over gravplassen utenfor Heroon med hestegrav 68 og hestene som ble 

begravd med menneskene inne i huset. Popham & Lemos 1996: Plate 4.  

Det midterste rommet i bygget på Toumba er uten tvil det mest interessante av alle rommene, 

ettersom det inneholdt graver. Dette rommet er 22 meter langt og er det største av alle i 

bygget (Popham 1993:13). Det er to store gravhull lokalisert nord og sør i rommets sentrale 

akse. Den nordlige graven inneholdt rester av hester, mens den sørlige graven inneholdt 

menneskelevninger (Popham 1993:17). Den sørlige graven bestod av en kremasjon av en 

mannlig kriger, og skjelettet av en kvinne (fig.17). Kremasjonsgraven, hvor også noen bein 

var bevart, var lagt i en dekorert bronseamfora med en bronsebolle som lokk (Popham 

1993:20). Formen på bronseurnen og dekorasjonen av dyr og jegere på kanten på urnen peker 

mot at gjenstanden originalt kommer fra Kypros, det samme gjør produksjonsteknikken. 

Urnen kan også ha vært et høyt verdsatt arvestykke som har tilhørt en av de avdøde i graven 
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(Popham 1994:15). Amforaen var plassert sentralt i den sørlige delen av graven, og i nærheten 

av den lå et sverd, barberblad, og en spydspiss sammen med en slipestein (Popham 1993:19). 

Skjelettet i den andre delen av graven lå utstrakt langs den nordlige veggen i gravhullet, med 

hode i retning vest (Popham 1993:20).  

 

Figur 17. Den sørlige graven i bygget på Toumba. Popham et al. 1993: Plate 13.  

 

I motsetning til mannen, har kvinnen fått med seg flere gjenstander i graven. På hver sin side 

av hodet lå det forgylte mynter, og ved nakken var det flere perler med et gullanheng i midten. 

I tillegg var det 39 perler av gull, to av fajanse og en av krystall. To store plater av gull var 

plassert over brystet på kvinnen. Ved hendene var det to ringer, en laget av gull og den andre 

av rav. Rett over venstre lår var en samling av ni nåler. I tillegg til de personlige smykkene, 

fulgte det med en jernkniv med elfenben, som var plassert ved siden av hodet nær hennes 

høyre skulder (Popham 1993:20-21). Begge begravelsene i Heroon viser til en kontakt med 

Østen gjennom gravmaterialet. Kniven som lå ved kvinnen har ennå ikke Popham (1994:15) 

klart å lokalisere hvor kommer fra, men hun skriver at elfenbenshåndtaket klart peker i 

retningen av det nære Østen. Funnet av et krater med en høyde på ca. 80 cm var plassert ved 
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siden av gravene. Det har blitt foreslått at krateret ble brukt i tilknytning til rituelle måltider, 

eller var en vase i begravelsesseremonien (Pakkanen & Pakkanen 2000:249). Ettersom at det 

ble funnet så nær gravene kan det også ha blitt brukt som en gravmarkør (Crielaard & 

Driessen 1994:260) 

Skjeletter etter totalt fire hester ble funnet i bunnen av nordre gravhull inne i bygget på 

Toumba (fig.18). Hodet til alle hestene lå mot den vestlige veggen i kammeret (Popham 

1993:21). To av hodene til de øverste hestene i kammeret hadde begge et bitt i munnen. 

Bortsett fra det har ikke noe annet hesteutstyr overlevd i jorda, som for eksempel seletøy, 

fester til hesten, eller andre objekter som hesten kan ha blitt begravd med (Popham 1993:21).  

Sett bort i fra de fire hestene i samme grav, finnes det bare ett parallelt eksempel fra før det 

syvende århundre på ofring av hester fra tidlig jernalder. Det er fra grav 68 på Toumba 

utenfor inngangen til Heroon (fig.16) (Morris 2000:219). Graven består av to hester (fig.19), 

hvorav den ene ligger ovenpå den andre. Begge hestene i graven hadde et jernbitt i munnen, 

men var dårlig bevart. Ellers var det ingen andre funn i graven. (Popham & Lemos 1996:194). 

Hestegraven ligger på gravplassens nordligste ende. Graven var en stor og dyp sjakt (Popham 

et al. 1988-1989:118).  

 

 

Figur 18. Hesteskjelettene fra bygget på Toumba. Popham et al. 1993: Plate 22. 
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Figur 19. Hesteskjellettene fra grav 68. Popham & Lemos 1996: Plate 22. 

 

Så langt i kapittelet har jeg tatt for meg hestebegravelser fra bronsealderen og jernalderen i 

Hellas. Ut i fra det arkeologiske materialet kan man se at praksisen med å begrave hester har 

hatt en sterkere tilstedeværelse i bronsealderen og at det avtar kraftig i jernalderen. 

Hestebegravelsene avtar både i antall og geografisk spredning, med unntak av Lefkandi. 

Videre skal jeg ta for meg og presentere hestebegravelser fra Kypros i bronse- og jernalderen.  

3.3 Bronsealderen på Kypros 

I likhet med Hellas finnes det flere hestebegravelser fra bronsealderen på Kypros. De er 

imidlertid ikke like godt dokumentert og inneholder ofte mindre beinmateriale. Det har blitt 

dokumentert hester i graver fra alle periodene innenfor den kypriotiske bronsealderen, tidlig 

og midt-kypriotisk (ca. 2250-1700 kal. f. kr.) og sen-kypriotisk (ca. 1700-1100 kal. f. kr.) 

periode (Knapp 2013:27). Selv om dokumentasjonen på hestebegravelser fra Kypros er liten 

eksisterer det flere eksempler
1
. Vassos Karageorghis (1965:282) har påpekt at grunnen til at 

hestebegravelser ikke har fått større oppmerksomhet tidligere kan være på grunn av uforsiktig 

utgravning, og arkeologer på Kypros tidligere ikke trodde det var verdt å grave ut 

inngangspartiene (dromoi) til gravene. Det er nettopp i disse inngangspartiene man ofte finner 

                                                           
1
 David S. Reese har i sin artikkel Equid Sacrifices/Burials in Greece and Cyprus: An Addendum fra 1995 laget an 

oversikt over begravde hester, men også andre firbente dyr. Der har han laget en oversikt for blant annet 
Kypros og skriver om flere begravde hester fra tidlig til sen-kypriotisk periode og jernalderen. 
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skjeletter etter hester (Karageroghis 1965:282). Jeg har derfor valgt å redegjøre for de best 

dokumenterte eksemplene når det kommer til hesteskjeletter fra Kypros i bronsealderen. Figur 

20 viser bronsealderlokalitetene på Kypros, og jernalderlokaliteten Salamis.  

 

 

Figur 20. Bronsealder og jernalderlokalitetene på Kypros. Laget av forfatter.   

 

Lapithos 

De tidligste kjente restene av en hest fra Kypros er funnet i Lapithos nord på øya, og ble 

funnet i en kontekst som har blitt datert fra tidlig-kypritoisk III B til midt-kypriotisk I periode 

(Åström 1972:275). Graven fikk nummeret 322, og i kammer B lå et hesteskjellett (Reese 

1995:38). Utformingen av graven og gravkamrene til 322, passer til perioden midt-kypriotisk 

I (ca. 1800 – 1750 f. kr.) (Åström 1972:173, 274-276). Levningene etter hesten ble undersøkt 

nøye og det kom frem at det med stor sikkerhet var snakk om en hest (Dikaios & Stewart 

1962:287). Dette virker å være et av de tidligste tilfellene av en begravd hest i den nære Østen, 

selv om hester kan ha vært domestisert i nordøstlige deler av dagens Syria på en tidligere tid, 

som kan vise til rester fra for eksempel Tell Aswad og Brak (Dikaios & Stewart 1962:287).  

Politico 

I en rund gropgrav fra Politico ble det funnet en hund og en hest begravd sammen i grav 3 

(Day 1984:23). Graven blir ut i fra utformingen datert til midt-kypriotisk III, og minner om en 

lignende praksis utført i Hyksos perioden (Åström 1972:278). Einar Gjerstad (1926:86) 
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skriver at hesten fra grav 3 ble ofret ved gravleggelsen, og lagt inn i graven for å kunne tjene 

sin eier selv etter døden. Dette viser til en tro om et fremtidig liv etter døden (Gjerstad 

1926:86).  

Kalopsidha 

Ved bronsealderlokaliteten Kalopsidha er bevaringsforholdene for bein, både fra mennesker 

og dyr dårlig (Myres 1897:146). Grav 9 inneholdt en del av en menneskekjeve i veldig dårlig 

stand, og flere hestebein (Myres 1897:147). Gjerstad (1926:81) daterer graven til midt-

kypriotisk periode, men skriver at en mer spesifikk datering på når i den midt-kypriotiske 

perioden ikke er mulig å frembringe. Blant hestebeina var det flere hestetenner som var mye 

slitt på langsidene av tennene (Myres 1897:147). De hadde blitt brukt til polering, 

sannsynligvis for den røde keramikken som ble funnet i graven (Myres 1897:147). 

Ayia Paraskevi 

Funn av hestetenner har man også fra grav 14 fra bronsealdernekropolen Ayia Paraskevi ved 

Nicosia (Myres 1897:134). Inne i graven var gulvet dekket av knokler og det ble funnet flere 

skår fra rød keramikk og malt keramikk (Myres 1897:138). Det var flere hestetenner i graven, 

som ble brukt til polering, trolig i produksjonen av keramikken (Myres 1897:138). Når det 

kommer til tennene fra hester kan det diskuteres om de faktisk er hestebegravelser, eller om 

det dreier seg om deponeringer eller gaver til den avdøde. Kun basert på hestetennene er det 

vanskelig å vite om det har eksistert tilhørende skjelettmateriale knyttet til tennene, fordi 

dokumentasjonen fra utgravningene ikke er av den standarden vi ønsker i dag. Det kommer 

heller ikke fram om det har blitt utført analyser av knoklene i graven i ettertid, noe som kunne 

gitt mer informasjon om konteksten til graven.  

3.4 Jernalderen på Kypros 

Salamis og Kypros 

På Kypros fortsetter hestebegravelsene inn i jernalderen i større grad, sammenlignet med 

Hellas. Hestebegravelsene blir en vanlig gravskikk i geometrisk og tidlig-arkaisk periode. De 

fleste eksemplene på dette kommer fra kammergravene i nekropolen i Salamis (fig.21) 

(Carstens 2005:67; Kosmetatou 1993:34).  

Salamis ligger på østkysten av Kypros, og det har siden bronsealderen vært stor aktivitet i 

dette området. En stor bronsealderby i nærheten av landsbyen Enkomi vokste fra 1600-1000 f. 

kr., og ble til slutt Salamis. Denne byen var også hovedstaden på Kypros i mer enn tusen år 
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(Karageorghis 1969:13). Allerede på 1300-tallet f. kr. kommer de første mykenske 

handelsreisende til Enkomi fra Egeerhavet, og de bruker landsbyen som base for deres handel 

med Østen. Når Enkomi ble etterfulgt av Salamis på 1000-tallet, ble prosessen av 

vestliggjøring stor og byen ble en av de mest kjente innenfor den greske verden (Karageorghis 

1969:13-14).  

 

Figur 21. Oversikt over Salamis og nekropolen. Rupp 1988: Figure 2. 

 

I antikken dekket byen Salamis og området rundt cirka en kvadratkilometer langs kysten. Den 

ligger rundt fem kilometer fra dagens Famagusta, og to kilometer nordøst for 

bronsealderlokaliteten Enkomi (Karageorghis 1969:16). Nekropolen i Salamis er den største 

på øya, og består av graver fra 1000 f. kr. til 600 e. kr. (Karageorghis 1969:16).  
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Grav 1 

Når utgravningene først begynte ved Salamis på 1950-tallet, lå hovedfokuset på å grave ut de 

offentlige byggene. Men når det ble oppdaget en kammergrav ved skogen i Salamis i 1954, 

får utgravningen en ny retning (Karageorghis 1969:25). Flere forsøk på å plyndre graven 

hadde blitt gjort før avdelingen for antikviteter på Kypros overtok ansvaret for utgravningen i 

1957. Graven inneholdt to nedleggelser fra forskjellige perioder, men bare den eldste og 

samtidig den dypeste graven var fullstendig bevart. Innholdet bestod av en bronseskål som 

inneholdt de kremerte restene av et individ, svøpt inn i et tøy, i stil med Homers fortelling (se 

kapitel 2 under skriftlige kilder: Homer og Iliaden). Det ble også oppdaget spor etter et likbål 

på gulvet i inngangspartiet (dromos) hvor den avdødes kropp hadde blitt kremert 

(Karageorghis 1969:25-26). Sammen med asken i bronseskålen var det et halskjede av gull 

med perler av bergkrystall, og flere tynne blader av gull. Disse gullbladene, i form av små 

plater, ble også funnet i likbålet i inngangspartiet, og har trolig tilhørt kledningen til den 

avdøde (Karageorghis 1969:26). Karageorghis (1969:26) konkluderer med at den avdøde i 

denne graven har vært en kypriotisk høytstående kvinne eller prinsesse, som ble gravlagt på 

midten av 700-tallet f. kr. Dette blir antatt ut i fra det store antallet gresk geometrisk keramikk 

som ble deponert i graven. Alt i alt var det 27 keramiske beholdere til sammen, bestående av 

boller, skyphoi og krater (karageorghis 1969:26). To lag utmerket seg i fyllmassene i 

inngangspartiet til grav 1, hvor hvert lag er knyttet til de to forskjellige gravene. Derimot 

inneholder begge gravene store amforaer, både uten og med malerier (Krageorghis 1969:27). I 

fyllmassene til den første graven ble det funnet to hesteskjeletter på gulvet i inngangen. De 

har trolig blitt begravd med en vogn, som det ble funnet spor av gjennom tremateriale.  

Den andre begravelsen i grav 1, som var blitt forstyrret, var en inhumasjonsgrav og ble datert 

til slutten av 600-tallet f. kr. I tilknytning til denne graven ble det funnet fire skjelett etter 

hester og en større vogn (Karageorghis 1969:27). Trematerialet fra vognen var helt ødelagt, 

men den hadde etterlat seg et avtrykk i jorden som gjorde det mulig å identifisere den. 

Derimot var metallgjenstandene fra vognen bevart in situ, det samme gjaldt metallutstyret 

som tilhørte hestene (Karageorghis 1969:27).  

De til sammen seks hestene fra grav 1 er de første hestebegravelsene som ble funnet ved 

nekropolen i Salamis på Kypros, og har blitt knyttet til såkalte kongelige graver fra det 

åttende og syvende århundre f. kr. (Karageorghis 1965:283). Oppdagelsen av denne graven 

var viktig ettersom den gav nyttig kunnskap til senere arkeologer om hva man kunne forvente 

å finne i inngangspartiene ved andre kongelige graver i samme region. Siden denne graven ble 
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åpnet har tilfellet av samme gravskikk blitt observert i minst seks graver fra den samme 

gravplassen (Karageorghis 1969:27; Karageorghis 1965:283).  

Grav 47 

Gravkammer 47 er det største av alle i nekropolen i Salamis med et romslig inngangsparti 

(Karageorghis 1969:50). Graven var plyndret fra tidligere tid og mye av steinen som utgjorde 

gravkammeret hadde også blitt stjålet (fig.22). Inngangspartiet til graven måler 20 meter i 

lengde, og har en bredde på 13,65 meter og er 10,50 meter bred ved inngangen til 

gravkammeret (Karageorghis 1969:51). Det eneste som ble funnet inne i graven var verktøyet 

etter de som plyndret graven for stein. Derimot var mesteparten av fyllmassene som utgjorde 

inngangspartiet intakt, noe som gjorde det mulig å få informasjon om graven. Begravelsene i 

inngangspartiet, og deretter i gravkammeret kan rekonstrueres som følgene:  

Det var først en begravelse mot slutten av 700-tallet f. kr., når selve graven ble konstruert 

(Karageorghis 1969:52-53). Kroppen til den avdøde ble fraktet fra byen på en likvogn, hvor 

plattformen til vognen kunne kobles av åket som var knyttet til hestene. Deretter ble hestene 

ofret der de sto foran inngangen til gravkammeret, fortsatt med åket og festene til vognen på 

seg. Den første hesten ble drept, og falt i en naturlig posisjon ned på gulvet. Den andre hesten 

har prøvd å løpe unna slik at den vred halsen i åket og knakk nakken i fallet, noe som gjorde 

at hodet ble liggende over hestens ribbein (Karageorghis 1969:53) Begge hestene og deres 

utstyr lå in situ, inkluderte jernbitt, skyggelapper og bånd til hodene med tynne lag med gull. 

Lagene med gull har trolig vært festet til et materiale som ikke lenger eksisterer, kanskje lær. 

Graven har blitt godt datert på grunn av fire store hvitmalte, type III amforaer fra slutten av 

700 f. kr. (Karageorghis 1969:53). I fyllmassene av inngangspartiet, som tilhører den første 

graven, var det også en egyptisk skarabé med innskriften til faraoen Osorkon I. Han var den 

andre kongen i det tjueandre dynastiet, 926-881 f. kr., og skarabeen har trolig vært et 

arvestykke tilhørende den avdøde (Karageorghis 1969:54). 
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Figur 22. Grav 47 med hesteskjelettene. Karageorghis 1969: Fig. 5. 

 

Den samme graven ble igjen brukt til en begravelse av et individ i løpet av den første 

halvdelen av 600 f. kr. Også i denne graven var den avdøde fraktet på en likvogn, som ble 

plassert inne i gravkammeret (Karageorghis 1969:53). Den avdøde hadde i dette tilfellet fått 

med seg seks hester i graven, hvor fire av dem var ment for en vogn og to for en annen vogn. 

Hestene var fortsatt åket fast da de ble ofret, men det er usikkert om det har vært en eller to 

individer som har blitt gravlagt samtidig ettersom posisjonen til hestene antyder at det har 

vært to vogner med i denne begravelsen (Karageorghis 1969:53). Den første hesten ligger i en 
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naturlig posisjon, ved at den har falt om der den ble drept. De andre hestene viser til at de 

trolig har prøvd å løsrive seg fra åket, ut i fra hvilken posisjon de ligger i (Karageorghis 

1969:53-54).  

Utstyret til hestene var in situ, og skyggelappene og hodebåndene til to av hestene var laget av 

elfenbein. De andre var laget i bronse. Det ble funnet mye mer keramikk i denne graven, i 

forhold til grav 1. (Karageorghis 1969:54). Blant annet keramiske kanner som også har blitt 

funnet i andre graver ved Salamis. Kannene var dekket av et tynt lag med tinn, som ble lagt 

utenpå keramikken for å gi et inntrykk av at de var laget av metall (Karageorghis 1969:54, 32). 

Ifølge Karageorghis (1969:32) ble bronse og sølvkanner høyt ansett i Homerisk tid, så dette 

kan være grunnen til at keramikken har blitt fremstilt for å ligne på kanner laget av metall. 

Slike typer metallvaser blir ofte ansett å være typisk for fønikerne, og de har blitt lokalisert 

flere steder i middelhavsområdet, så langt som til Italia og Spania (Karageorghis 1969:32).  

Grav 79  

Grav 79 ble gravd ut i 1966 og er en av de rikeste gravene som har blitt oppdaget på Kypros 

(fig.23). I likhet med de fleste andre gravene i nekropolen i Salamis, hadde denne graven også 

blitt plyndret (Karageorghis 1969:76). Graven ble gjenbrukt i den romerske perioden (100-

200 e. kr.), og det kan være mulig at de som plyndret bare fikk med seg de romerske 

gjenstandene (Karageorghis 1969:76). Jeg vil påpeke at vi ikke med sikkerhet kan vite at bare 

det romerske materialet ble tatt ut av graven som Karageorghis skriver. Det er vanskelig å vite 

hva som har ligget i graven fra 600 f. kr., derfor kan noen av de gjenstandene fra den tiden 

også ha blitt plyndret. I stratigrafien av fyllmassen i inngangspartiet viser det til at det har 

vært to gravperioder. Den første perioden, som ved hjelp av keramikk blir datert til slutten av 

700-tallet f. kr. inneholder to kjøretøy, en vogn og en likbåre. Den ene ble dratt av fire og den 

andre to firebente dyr, som sannsynligvis har vært hester (Karageorghis 1969:78). Dette 

skjelettmaterialet har imidlertid blitt forstyrret og ødelagt under gravleggelsen av grav nr. 2, 

og blir funnet ødelagt og spredt i fyllmassene til den siste graven (Karageorghis 1969:78). 

Grunnen til at denne graven blir omtalt som rik er på grunn av antallet gjenstander og 

kvaliteten på gjenstandene. Vognene og likbårene er rikt dekorert, og utstyret til hestene er 

fint utarbeidet med mye dekor. Som Karageorghis (1969:89) selv skriver, ville det vist en 

ekstraordinær pomp og prakt. De mest ekstraordinære gjenstandene arkeologene fant var flere 

elfenbenplaketter og møbler, som minner om innholdet i de store gravene til de egyptiske 

faraoene (Karageorghis 1969:92). Det ble også funnet keramikk, våpen, peisbukker, 
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jernspisser, skjell, tre stoler dekket med sølv og elfenben, en elfenbenseng og to store 

bronseskåler. Alt dette ble funnet i gravens inngangsparti (Blackwell 2010:154). 

 

 

Figur 23. Grav 79. Karageorghis 1969: Plate 33.  

 

Den andre graven (nr. 2) inneholdt en likbåre og en stridsvogn som begge ble funnet i sin 

originale posisjon med hestene fortsatt in situ. Likbåren var rikt dekorert, og settes som et 

eksempel på rikdommen og luksusen som karakteriserer alt gravgodset i grav 79 

(Karageorghis 1969:81). Likbåren og hestene knyttet til den hadde blitt skadet når graven ble 

plyndret, så antallet hester som var gravlagt med den er usikkert. Derimot er vognen i god 

stand, og hadde to hester med seg (Karageorghis 1969:81). I likhet med hestene i den første 

graven, var også hestene i grav nr. 2 utstyrt med dekorerte skyggelapper og hodebånd av 

bronse (Karageorghis 1969:85).  

I begge gravene ble det funnet store mengder med vaser i forskjellige former og størrelser, og 

fordi det ikke var noen betydningsfull kronologisk forskjell på keramikken i de to gravene 

rangeres keramikken fra slutten av den kypriotisk-geometriske periode III (ca. 1000 f. kr.) til 

begynnelsen av kypriotisk-arkaisk I (rundt 700 f. kr.) (Karageorghis 1969:97; Knapp 2013:27). 

Den malte keramikken i gravene består hovedsakelig av hvitmalt eller tofargede vaser, men 

det var mulig å skille de to gravene fra hverandre ved at mindre fragmenter fra den første 

gravleggelsen var knust og lå spredt rundt på bunnen av graven og i fyllmassene, og 

keramikken fra den andre graven lå intakt over (Karageorghis 1969:97). 
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Gravskikk og status 

I dette kapittelet har jeg fokusert på hestebegravelser fra både Hellas og Kypros i løpet av 

bronse- og jernalderen. Som vist finner hestebegravelser sted i bronsealderen i Hellas og på 

Kypros, men forsvinner nesten helt i Hellas når man går inn i jernalderen, med unntak av 

hestene fra Lefkandi. På Kypros fortsetter allikevel denne gravskikken, og gravene blir i 

tillegg rikere i gravmaterialet. Som en av de siste hestegravene i Hellas fra geometrisk periode 

er Toumba-nekropolen en viktig faktor, fordi den viser til en kontakt med Kypros gjennom 

deler av gravmaterialet. Blant annet bronseurnen som ble funnet i Heroon på Toumba, som 

blir knyttet til Kypros. Kontakten mellom Lefkandi og Kypros kan være grunnen til at nettopp 

Lefkandi er det stedet som så langt har den seneste hestebegravelsen i Hellas fra jernalderen. 

Denne kontakten kan dermed ha opprettholdt tradisjonen med å begrave hester. Begravelser 

som inneholder rester etter firbente dyr tilhørende hestefamilien er kjent fra flere kypriotiske 

kontekster, som dateres til før jernalderen (Reese 1995:35). I tillegg trekker Reese (1995:35) 

frem at tradisjonen med dette fenomenet ikke kan stamme fra Hellas, ettersom at flere av 

gravene er eldre enn gravene i Hellas. Dikaios og Stewart (1962:287-288) skriver at hesten 

muligens ble introdusert til Kypros fra Asia, og at dette må ha skjedd i løpet av den tidlig-

kypriotiske perioden. Ut i fra dette kan det tenkes at en av grunnene til at hestebegravelser 

fortsetter å opptre på Kypros i jernalderen er fordi kontakten med Østen fortsatt er sterk og at 

den praktiseres i større grad. Derimot skriver Karageorghis (1969:26) at skikken med å 

begrave hester må ha blitt introdusert til Kypros fra Hellas, som igjen kanskje kan knyttes til 

grekere som kom fra Evvia. Han mener ikke bare at hestene i gravene er en tradisjon som 

kommer fra Hellas, men også måten de avdøde behandles på ved at de kremeres og svøpes inn 

i et klede på homerisk måte (Karageroghis 1969:26). På den annen side skriver Sarah Janes 

(2010:139) at tradisjonen med å ofre hester, som opptrer i alle de kongelige gravene ved 

Salamis, kan sees å være en imitasjon av assyriske elitegraver. Hun skriver videre at det ikke 

bare opptrer i Assyria, men også i andre graver gjennom hele den gamle verden, ved 

Marathon, Nauplia og Argos i Hellas, Osmankayasi og Gordion i Anatolia, Sør-Russland, 

Øst-Europa, Kina, Sudan og i Egypt. Disse hesteofringene antas å ha tjent om et symbol på 

stor makt og rikdom (Janes 2010:139).   

Men hvordan kan vi betegne gravene ved Salamis for høystatus eller elite? For det første blir 

disse gravene tolket som å ha tilhørt småkonger, med gravmateriale av både østlig og 

homerisk stil og format (Rupp 1988:111). For å forstå symbolikken i de kongelige gravene 

ved Salamis må man først fastslå den sosiopolitiske organiseringen på Kypros i tiden mellom 
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det åttende og sjette århundre f. kr (Rupp 1988:122). Det finnes to hovedteorier rundt den 

sosiopolitiske organiseringen på Kypros i jernalderen. Den første er at monarkiet på Kypros 

ble introdusert til øya ved begynnelsen av det ellevte århundre av akhaiske eller mykenske 

immigranter fra fastlandet i Hellas (Rupp 1988:122). Den andre går ut på at dynastiene til 

akhaiske immigranter ble grunnlagt på den allerede eksisterende kypriotiske kongelige 

tradisjonen på slutten av bronsealderen. Uansett ble de kongelige gravene ved Salamis ansett 

for å ha tilhørt monarker og aristokrater som bodde i et lite men rikt kongedømme. Denne 

eliten viste frem sin orientalske rikdom og deres mykenske røtter (Rupp 1988:122).  

Rupp (1988:124) tar for seg fire tilgjengelige klasser av bevis som kan støtte opp under 

hypotesen om at de kongelige gravene ved Salamis faktisk representerer gravene til de første 

kongene av Salamis, og kanskje til og med de første på hele Kypros i jernalderen. Disse 

bevisene er: 1. Designet og konstruksjonen av de kongelige gravene som sammenlignes med 

de fleste andre gravkamre som dateres til kypriotisk-geometrisk og kypriotisk-arkaisk periode; 

2. Begravelsespraksisen og begravelsesritualer; 3. Gravgodset som består av fønikisk 

produksjon eller import; 4. Gravgodset av gresk produksjon (Rupp 1988:124).  

Janes (2010) skriver at adapsjonen og tilpasningen av utenlandske elementer i gravpraksisen 

ved Salamis kommer av to hovedgrunner. Den første, og viktigste, var å opprettholde og 

kontrollere dynamikken på Kypros og den lokale konkurransen (Janes 2010:139). Salamis var 

lenge en mektig by, allerede fra den ble grunnlagt. Hovedgrunnen til at man flyttet 

maktsenteret fra Enkomi til Salamis var på grunn av den naturlige havnen rundt byen. Bevis 

som støtter at rikdommen økte i løpet av den kypriotisk-geometriske perioden inkluderer 

endringen fra steinsnitt til monumentale steinbygde gravkamre i løpet av en relativ kort 

tidsperiode. Videre den store endringen i tilgjengelig formue som har blitt deponert i gravene 

(Janes 2010:139-140). Denne rikdommen var forbeholdt noen få individer tilhørende en slekt 

med herskere mot slutten av kypriotisk-geometrisk periode III. De kongelige gravene som ble 

konstruert i denne perioden står ifølge Janes (2010) som et bevis på mektige visuelle uttalelser 

for kontroll og legitim rettighet, konstruert for eliten (Janes 2010:140).  

Det er også viktig å få frem omfanget av disse gravene ved at det ligger hester begravd i dem, 

fordi hesten anses å være en del av eliten, spesielt i jernalderen. Gjennom den døde hesten kan 

dette igjen peke på at individene som ble begravd var en del av en lokal elite. Her kan man 

også trekke inn Homers Iliaden og hvordan han beskriver begravelsen til Patroklos, hvor 

hester blir ofret. Det kan summeres sammen til at hesten har blitt ofret for å følge den avdøde 
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i graven, og at den avdøde ble ansett å ha tilhørt eliten i samfunnet. Det skal sies at det ikke 

bare er hesten som avgjør om graven tilhørte elitens medlemmer, men også størrelsen på 

gravhaugene og et rikt og eksklusivt gravmateriale. Aristokratiet hadde makt og mulighet til å 

bygge de store tumuli og legge ved rikt gravmateriale, som er mye mer enn bare hester.   

De gravene jeg har presentert fra bronsealderen i Hellas mener jeg kan anses å tilhøre eliten. 

Gravene er store og omfattende, og ville i tillegg ha vært en markør i landskapet. 

Konstruksjonen av gravene ville også tatt lang tid, som igjen kan vise til mennesker med høy 

status som ønsket å vise sin status for fremtidige generasjoner. Nancy Wilkie og William 

McDonald (1984:40) skriver også at blant de mest imponerende funnene fra den mykenske 

sivilisasjonen har man de monumentale tholos-gravene hvor velstående gravleggelser ble 

gjort. Noe som kan indikere at disse gravene var forbeholdt eliten på grunn av sin 

monumentalitet, i tillegg til gravmaterialet.  

Mitt mål med dette kapittelet har vært å vise til kontrasten som finner sted mellom Hellas og 

Kypros. Hesten forsvinner fra gravene i Hellas når man trer inn i jernalderen, med unntak av 

Lefkandi. På Kypros er det derimot en kontinuitet ved at hesten fortsetter å forekomme i 

graver også i jernalderen. I tillegg viser deler av materialet fra Kypros, som for eksempel 

skarabeen fra grav 47, en kontakt med andre regioner i Middelhavet. Denne kontakten kan 

være en mulig forklaring på videreførelsen av tradisjonen med å begrave hester.  

Jeg mener at hesten har spilt en viktig rolle for å belyse statusen til de avdøde i Hellas og på 

Kypros. Derimot ser det ut til at den fysiske hesten spilte en betydelig større rolle i 

begravelsessammenheng i bronsealderen enn i jernalderen, i Hellas. Bruddet som skjer i 

Hellas viser til en viss grad, at valget om å ikke ofre hester var et bevisst valg i overgangen til 

jernalderen. Dette mønsteret reiser spørsmålet om hvorfor hestemotivet blir så populært i 

ikonografien i Hellas i jernalderen, samtidig med at hestebegravelsene stopper opp. Det er 

nettopp dette som tar meg videre til kapittel 4 hvor jeg skal vise til at hesteikonografien blir 

populær i jernalderen i Hellas. 
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Kapittel 4. Representasjoner av hesten i jernalderens Hellas 

I dette kapittelet vil jeg presentere et materiale som står i kontrast til det mønsteret jeg har 

beskrevet i det forrige kapittelet. Jeg skal presentere hvordan hesten i jernalderens Hellas blir 

veldig populær innenfor ikonografien, og at hesten blir synligere i form av representasjoner 

både i og utenfor gravene.  

4.1 Geometrisk keramikk: Den første hesten 

Rundt midten av det tiende århundre f. kr. skjer det en endring på de geometriske vasene. 

Ikonografien på en amfora (fig.24) fra Kerameikos viser en tynn og langbeinet silhuett på 

midten av vasen, en representasjon av en hest (Hurwit 1985:58). Denne amforaen er den 

første vi vet om som viser ikonografi av hesten. De tidligste avbildningene av hestene 

kommer fra slik attisk keramikk fra den proto-geometriske perioden (Lemos 2000:18). Irene 

Lemos (2000:18) skriver at hesten symboliserte dynamikken til elitens medlemmer, som 

hadde nok ressurser til å ta vare på dette dyret, og ved spesielle anledninger ofre de til ære for 

eieren i begravelser. I tillegg til at hesten symboliserte det aristokratiske livet, kunne den også 

vise til tilknytning til heroiske forfedre for den levende eliten (Bintliff 2012:226). Fra midten 

av det åttende århundre f. kr., hadde hesten blitt et av de mest populære motivene på gresk 

keramikk (Se kapittel 2 og the horse-leader) (Snodgrass 1971:414-415).   

 

Figur 24. Attisk proto-geometrisk amfora fra Kerameikos, Athen. Ca. 975 f. kr. 

Snodgrass 1971: Illustration 12.  
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4.2 Hesteikonografi på elitens keramikk i Athen 

Lite bevis har blitt etterlat etter menneskene som bodde i Athen i løpet av de mørke 

århundrene, fra det ellevte til det åttende århundre f. kr. (Bohen 1997:44). Allikevel er det 

gravd ut flere dype grøfter ved Agora i Athen som kan hjelpe til med å stadfeste et sannsynlig 

bosetningsområde (Bohen 1997:44). Selv om det bare har blitt funnet et fåtall graver under 

Agora, virker det som at de fleste gravene har blitt plassert ved veiene som ledet ut av 

datidens sentrum i Athen. Den viktigste gravplassen var Kerameikos, som var plassert noen få 

hundre meter nordvest fra Agora (Bohen 1997:45). I tiden rundt årtusenskiftet begynner 

forstørrede vaser å bli plassert over gravene, som gravmonumenter (Coldstream 2011:802). 

En av de tidligste er en amfora fra grav 38 i Kerameikos, som var 60cm høy. Med tiden blir 

også andre gravmonumenter tatt i bruk, spesielt krateret. Som nevnt tidligere var krateret en 

essensiell vase for det aristokratiske symposiet. Disse kratrene ble kun plassert over mannlige 

graver (Coldsteam 2011:802-803). Krateret ble brukt i flere hundre år som en sentral beholder 

under sammenkomster blant aristokratiet i symposiet for å blande vann og vin. Den var 

hovedkomponenten av symposiet, men ble også brukt i begravelseskontekster og var ofte den 

mest dekorerte av alle typer vaser (Bohen 1997:47; Coldstream 1991:39-40).  

Funn av proto-geometriske krater-fragmenter fra Keramikos viser til at kratre ble brukt 

spesielt til begravelsesfester. Allikevel kan ikke ideen om at de ble brukt som gravmarkører 

for rike mannsgraver ekskluderes (Coldstream 2011:803). Funnene fra Kerameikos viser til en 

stabil forekomst av pidestaller fra kratre som ble brukt som gravmarkører fra tidlig til midt-

geometrisk periode. Kratrene økte gradvis i størrelse og fikk en mer kompleks ornamentikk 

(Coldstream 2011:803). Kratrene var ifølge Bohen (1997:51) forbeholdt en definert gruppe 

mennesker i samfunnet, nærmere bestemt aristokratiske menn. Grunnen til dette var at 

krateret var en stor og kostbar beholder, som var vanskelig å lage og brenne slik at den ikke 

ble ødelagt. Dette styrker teorien om at slike vaser ble bestilt av de høytstående menneskene, 

som hadde råd til å anskaffe de (Bohen 1997:51). I den geometriske perioden ble kratre 

plassert over gravene til velstående menn, og amforaer over gravene til kvinner (Bohen 

1997:51; Whitley 1996:222).  

På gravplassen Diplyon, ble de aristokratiske gravleggelsene markert med monumentale vaser 

over kroppene til de avdøde i det åttende århundre (Coldsteam 1991:37). Høyfotede kratre sto 

over gravene til menn, amforaer over kvinnenes. Disse vasene ble ansett som fine produkter 

som var utarbeidet av attiske håndarbeider i sin seneste og mest utviklede stil, hvor motiver av 

figurer var kombinert med den klassiske geometriske ornamentikken i form av rektangler 
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(Coldstream 1991:37). Diplyon gravplassen fikk sitt navn etter den lille aristokratiske 

gravplassen hvor de største verkene til The Diplyon Master ble funnet. Personen som 

produserte vasene ble trolig ansatt for å fremstille monumentale kratre og amforaer som 

skulle stå over gravene til hans aristokratiske kunder (Coldstream 1991:47). Figur 25 viser en 

rekonstruksjon av en av de mer aristokratiske områdene på gravplassen fra tidlig jernalder.  

 

Figur 25. Rekonstruksjon av krater-monumentene fra Kerameikos. Bohen 1997: Figure 

4.  

 

Fra Kerameikos er det største krateret (fig.26) fra grav 43, datert til ca. 850 f. kr., og ville 

opprinnelig vært rundt 1 meter høy (Coldstream 2011:803). I tillegg viser avbildningene 

(fig.27) den første menneskelige figuren i attisk vasemaleri, ev en sørgende kvinne plassert 

over hanken. Under hanken er det avbildet en hest, som blir tolket som et aristokratisk symbol 

(Coldstream 1997:50; Coldsteam 2011:803; Bohen 1997:50). Når det kommer til de 

monumentale forstørrelsene av keramiske vaser fra det åttende århundre, finnes det også 

parallelle eksempler fra Argos, Knossos, Eretria og Theben. Men det er hovedsakelig et 

fenomen som oppstår ved gravmarkørene fra Athen. Athen er også hvor man tydelig kan se en 

gradvis økning i vasenes størrelse over tid (Coldstream 2011:804). Kerameikos er i tillegg det 
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eneste stedet som har gitt så mange eksempler på de store kratrene og pyxides med 

avblidninger av hester, vasene for aristokratiet (Bohen 1997:51).  

Hurwit (1985:63) skriver at hesten er det eneste vesenet som er kjent på attisk keramikk før 

800 f. kr., bortsett fra den sørgende kvinnen. Formelt sett har ikke kvinnen og hesten noen 

relasjon på dette kratret. Vedkommende som malte vasen har altså ikke laget en fullstendig 

scene, men to enkle og kanskje urelaterte symboler. Hvor det ene representerer rank eller 

ritualet, og den andre sorg (Hurwit 1985:64). Lemos (2000:18) beskriver hesten som et 

betydningsfullt symbol, hvor den representerer dynamikken blant medlemmene hos eliten.  

 

Figur 26. Krateret fra grav 43. Hanken skiller avbildningene av kvinnen og hesten. 

Kvinnen på venstre side og hesten på høyre. Whitley 1991a: Plate 19. 

 

 

Figur 27. Tegning av figurene på krateret fra grav 43. Hurwit 1985: Figure 30. 
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Hesten spiller også en sentral rolle i de første større og mer utbredte scenene på keramikk fra 

Athen (fig.28). Som figuren viser ser man at det fortsatt dreier seg om krater og at de fortsatt 

blir brukt som gravmarkører. Keramikk med scener som er til for å vise mer enn bare selve 

figuren. Scenene tjener et bestemt formål, da de er knyttet til begravelser og er veldig stilisert 

(Moignard 2000:37). En spesiell type scene er utformet av vogner og krigere som brer seg 

rundt krateret, som presenteres som en full scene av en prothesis eller ekphora (Moignard 

2000:37). Scenene portretterer en død person omringet av sørgende mennesker. Scenene 

forteller ikke mye om begravelsesrituallene fra denne tiden, bortsett fra den avbildede 

begravelsesprosesjonen før selve gravleggelsen (Coldstream 1979:122). Det eksisterer kun tre 

vaser - alle monumentale - som avbilder ekphora-scener. Den avdøde blir fraktet til graven på 

en firehjulet vogn, og i prosesjonen følger flere vogner og krigere (Coldstream 1979:122).   

 

Figur 28. Attisk sen-geometrisk krater. Ca. 760-735 f. kr. Neer 2012: Illustration 3.12. 

 

I likhet med krateret blir Pyxis-keramikken (fig.29) populær i det åttende århundre f. kr., og 

blir plassert regelmessig i graver som tilhører velstående menn og kvinner gjennom de mørke 

århundrene (Bohen 1997:45; Snodgrass 1971:415-415). Den mest utbredte pyxides fra 
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geometrisk periode hadde en utforming som en flat sylindrisk beholder, som noen ganger 

hadde skulpturer av hester på lokket (Bohen 1997:46).  

 

 

Figur 29. Pyxis med hester. Ca. 750 f. kr. Bohen 2000: Figure 2. 

 

Pyxis-hesten kan sammenlignes med modellene på et kornmagasin (fig.30) tilhørende en 

keramikkiste som ble funnet under Agora i Athen (Bohen 1997:46-47). Kisten kommer fra en 

av de rikeste gravene fra Agora i Athen, og har blitt datert til midten av det åttende århundre 

(Smithson 1968:78). Som hestene på pyxides, viser kornmagasinene også til en velstand 

(Smithson 1968:96). Symbolikken med fem kornmagasin kan ha vært en påminnelse om at 

den døde kvinnen som ble gravlagt med kisten tilhørte den øvre klassen i samfunnet, og 

lokket på kisten var et praktisk sted å plassere et merke for rikdom (Smithson 1968:96-97). 

Symbolene for hester og kornmagasin viser til grunnlaget for sosial status, fordi man har 

eierskap over landområder med dets produkter og dyr (Bohen 1997:47). Pyxis-keramikken 

med hestefigurer oppsto rundt 900 f. kr., en periode som trolig bestod av sentraliseringen av 

aristokratisk kontroll. Matforsyning, hester og våpen kan i denne sammenhengen ha blitt 

oppfattet som en viktig beskyttelse mot angrep eller hungersnød (Bohen 1997:47). Den 

nøyaktige betydningen til hestene på pyxides er usikkert, men viser allikevel at hesten ble 

verdsatt som et statussymbol i det åttende århundre f. kr. (Papalexandrou 2005:87). 

Papalexandrou (2005:87) har karakterisert hestene på denne keramikken som veddeløpshester.  
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Figur 30. Keramikkiste med modeller av kornmagasin, Athen. Ca. 850 f. kr. Smithson 

1968: Plate 24. 

Hvordan de første figurene på den attiske keramikken kom til å oppstå er usikkert, men det 

finnes teorier. Som Hurwit (1985:65) skriver, hadde det gått flere generasjoner i Athen uten at 

figurer hadde blitt malt på keramikk. En av teoriene går ut på at de første figurene på den 

attiske keramikken var inspirert av begravelsesritualer. Scenene skulle ha 

erindringsfunksjoner, som opprinnelig kom fra det virkelige livet (Hurwit 1985:66). På vasene 

gjorde maleren om sine observasjoner til noe høytidelig. De første figurene er ment å 

fremheve de døde og bevare ritualet for tiden fremover, ved hjelp av vasen og ikonografien. 

Symbolikken med hesten og den sørgende person ble slik evig (Hurwit 1985:66). Irene Lemos 

(2000:17) poengterer at det er få bilder i ikonografien på denne tiden, og skriver at det kan 

være fordi eliten var de som formet og manipulerte hva som var populært, og dermed 

avgjorde omfanget av ikonografien. Anthony Snodgrass (1998:45) skriver at det har vært 

vanlig å tenke seg at figurative vaser til en viss grad var sosialt eksklusivt, men at dette er 

vanskelig å påvirke. Hans argumenterer allikevel at ikonografien på vasene ved athenske 

graver er et unntak av dette (Snodgrass 1998:45). Enkeltpersoner ble begravd på 

eksemplariske måter, ikke bare for å hedre den avdøde i graven men også for å demonstrere 

innflytelsen og statuen til den avdøde (Whitley 1991a:134).  

Jeg har redegjort for materiale og teorier som foreslår at krater ble brukt som gravmarkører 

for aristokratiet ved Athen. Men vasene kan også ha hatt en rolle i begravelsesritualet. Bohen 

(1997:48) skriver om en gravplass ved Nea Ionia nord for Athen, som kan argumentere for 

dette. Gravplassen viser til spor etter et knust krater, som tilsynelatende var knust over et 
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likbål. Dette kan ha vært en del av det siste ritualet for den avdøde (Bohen 1997:48). Dette 

minner om begravelsen til Patroklos i Iliaden, hvor Akilles henter vin fra en gylden 

blandingsbolle og utover natten heller vin på bakken som ofring, samtidig som han kaller på 

ånden til Patroklos (Hom. Il. 23.219-221). Morgenen etter slukker soldatene til Akilles 

likbålet med vin, før de samler sammen asken til den avdøde (Hom. Il. 23.250-253). Denne 

praksisen kan være grunnene til alle fragmentene fra kratre som har blitt funnet ved 

Kerameikos, som i tillegg ikke har blitt tilknyttet spesifikke graver. Flere av fragmentene 

viser også tegn på å ha blitt brent (Bohen 1997:48).  

Ikonografi av hester opptrer på keramikk tilknyttet eliten, gjerne krater eller pyxides. Den 

første avbildningen av hesten fremkommer også et sted hvor aristokratiet er godt representert, 

med sine egne gravplasser. Ut i fra det jeg har presentert og redegjort for, mener jeg det 

kommer klart frem at hesten kan knyttes til eliten innenfor keramikken og ikonografien i den 

geometriske perioden i Athen. Medlemmene av aristokratiet hadde også ressursene til å 

samarbeide med en av de største håndverkerne fra denne tiden, the dyplyon master, som kan 

ha produsert monumentale vaser for eliten. Slik kunne eliten vise, selv etter sin død, at de 

hadde rikdom. Jeg mener at krateret som jeg presenterer ovenfor kan ha blitt brukt i 

begravelsesritualer, ved at vi kan se likheter i det arkeologiske materialet og det Homer 

skriver i sin tekst. Krateret ble brukt til å blande vin og vann i symposiet til aristokratiet, 

akkurat som at vin ble brukt til å slukke likbålet til Patroklos. I Homers tekst blir det 

beskrevet som en blandingsbolle. Kan dette være et krater? Hvis det var det, så blir krateret i 

teksten brukt i sammenheng med et begravelsesritual, ved at Akilles bruker vinen i vasen til å 

slukke bålet. I fortellingen om begravelsen (se kapittel 2 for beskrivelse av hele begravelsen) 

blir det i tillegg plassert krukker på likbålet, som ville blitt brent og trolig knust på grunn av 

varmen. Dette kan igjen vise til likheter i det arkeologiske materialet, hvor Barbara Bohen 

skriver at det er flere fragmenter som har blitt brent. De brente fragmentene kan dermed 

indikere at det å plassere krukker over likbål var en del av begravelsesritualene i geometrisk 

periode, og at det er derfor Homer skriver det i sin fortelling om begravelsen av Patroklos.       

4.3 Hesten som votivgave 

Fra det åttende århundre ser man en stor økning i aktivitet som er knyttet til helligdommer, i 

form at av antallet dedikasjoner øker kraftig (Osborne 2009:195). Helligdommene var ikke 

bare et sted hvor man tilba gudene, men var også en arena for personlig og politisk 

konkurranse (Osborne 2009:195). Det ser ut til at det var store forskjeller på helligdommene i 

den geometriske perioden, fordi helligdommene hadde ulike funksjoner innad i det lokale 
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samfunnet, og i større grad i den greske verden (Osborne 2009:94). De greske helligdommene 

ble med tiden viktige arenaer for aristokratiet, hvor de fikk muligheten til å ofre dyre gaver til 

gudene (Neer 2012:85). Istedenfor å vise sin rikdom ovenfor sine medborgere, som for 

eksempel gjennom ofring ved det lokale akropolis, kunne de heller møte andre aristokrater fra 

forskjellige byer på nøytral grunn ved helligdommene (Neer 2012:85). Resultatet var et sosialt 

nettverk som overskred lokale sosiale bånd (Neer 2012:85). Olympia oppnådde en spesiell 

status som en viktig helligdom i løpet av 700-tallet, og de berømte olympiske lekene ble 

stiftet i 776 f. kr. Leken la igjen grunnlag for at aristokratiet kunne vise seg frem i atletisk 

dyktighet. Ettersom både trening og kjøp av hest og vogn til løp var dyrt, var det vanligvis 

bare de rikeste som deltok (Neer 2012:85).  

Eliten kunne også dedikere gaver i helligdommene for å vise til deres plass i samfunnet. 

Økningen av dedikasjoner både i antall og variasjon ved de forskjellige helligdommene, 

reflekterer at det kan ha vært et større fokus hos menneskene at man skulle markere sin status 

(Osborne 2009:94). Det har også blitt observert i noen lokalsamfunn at det er en sammenheng 

mellom avtagende mengder gravgaver og en økning i dedikasjoner i helligdommer (Osborne 

2009:94). En av grunnene for dette kan være at eliten endret måten de viste sin status på. Det 

ble mulig å markere personlig status i det levende livet, i motsetning til familiens status når 

den avdøde ble begravet. Det gav også mulighet til å vise frem sin rikdom over et lengre 

tidsrom, i motsetning til rikdommen som bare var synlig i øyeblikket når begravelsen fant sted 

(Osborne 2009:94). Votivgavene som ble dedikert gjorde det i tillegg mulig å vise sin 

posisjon i samfunnet ovenfor tilreisende til de store helligdommene, istedenfor lokalsamfunn 

hvor det i større grad kun ville vært mulig å se graven til den avdøde (Osborne 2009:94).  

Sammen med ikonografien med hester fra keramikken fra den geometriske perioden, har man 

også figurer av bronse. Datering av disse figurene er veldig vanskelig i tiden før midten av det 

åttende århundre (Carter 1972:30). Figurene opptrer i to hovedkategorier. Man har de 

individuelle figurene, festet på en plattform slik at den kan stå. De blir funnet som offergaver i 

store antall i helligdommene fra den geometriske perioden (Carter 1972:30). Den andre 

kategorien av hester i bronse er figurer som er festet til håndtakene på store bronsekjeler, som 

var en av de mest imponerende dedikasjonene som ble gjort i helligdommer i den geometriske 

perioden (Carter 1972:30).  
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En betydelig andel av bronsefigurene av hester kommer fra helligdommen ved Olympia, hvor 

mange ble produsert lokalt men også importert fra andre byer (Hemingway 2017:15). 

Bronsekjelen med hester på toppen av håndtakene var også blant de dyreste og viktigste 

premiene ved konkurranser i geometrisk periode, og de er kjent fra Olympia, Delphi og Argos 

(Hemingway 2017:15-16). Vedlegg av bronsehester på kjeler med tre føtter (fig.31) startet på 

800-tallet f. kr. (Papalexandrou 2005:68). Hestene er gjerne plassert på ringhåndtakene til 

stativene, og ved Olympia har det kun blitt påvist tre ringhåndtak med hester på 

(Papalexandrou 2005:68). Som oftest er ringene fra stativene borte, og Papalexandrou 

(2005:68-69) skriver at det kan være fordi ringene kan ha tjent en annen funksjon enn 

strukturelt eller estetisk. Det har blitt argumentert at ringene ble brukt som en form for penger, 

tidlig i jernalderen. Det kan derfor være trolig at det visuelle ved stativene har vist til verdien 

av disse objektene, eller rikdommen til de som dedikerte gjenstanden (Papalexandrou 

2005:68-69). Betydningen av hestene på bronsestativene kan man ikke med sikkerhet si hva 

er, men den store bruken av dem kan tyde på at de hadde en symbolsk verdi (Paplexandrou 

2005:87). Men i likhet med hestene på pyxides, viser hestene på bronsekjelene til at den ble 

brukt som et statussymbol på denne tiden, og at bronsehestene også har blitt karakterisert som 

veddeløpshester (Papalexandrou 2005:87).  

 

Figur 31. Rekonstruksjon av en trefotet kjele i bronse fra Olympia, åttende århundre. 

Neer 2012: Illustration 3.31. 
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Figurene man finner i de greske helligdommene i jernalderen er som oftest hester (fig.32). De 

små individuelle bronsehestene er for det meste mellom 6 til 12 cm høye, selv om noen kan 

være mindre eller større. Bronsehestene ble produsert over hele fastlandet i Hellas i det 

åttende århundre, i forskjellige regionale stiler som alle endret seg litt over tid (Osborne 

1998:24). Ettersom at befolkningen vokste og levesettet ble bedre, vokste også 

helligdommene hvor man finner mange ofringer av terrakotta og bronse (Pedley 2012:110). 

Ved Olympia hvor keramikk er sjeldent, utgjør bronsefigurer størsteparten av ofringer gjort i 

helligdommer (Coldstream 1979:332). De menneskelige figurene kan noen ganger 

representere guddommen, men også selve personen som gjør ofringen (Coldstream 1979:332). 

I Olympia har det blitt funnet til sammen 1,583 bronsefigurer av hester (Heilmeyer 1979:275). 

Disse hestene har blitt produsert forskjellige steder, blant annet i Argolid og Korint, men 

hovedandelen av figurene har blitt produsert lokalt i områdene rundt Olympia. Hestene utgjør 

39 % av alle figurene funnet ved Olympia (Heilmeyer 1979:275). Til sammen har det blitt 

funnet 4,042 figurer av bronse fra Olympia, hvor storfeet utgjør den største andelen med 

1,885 stykker. Sammenlignet med hesten, utgjør storfeet 46 % av alle bronsefigurene. 

(Heilmeyer 1979:275).  

 

Figur 32. Bronsefigur av en hest med sitt føll fra Olympia. Ca. 750 f. kr. Osborne 1998: 

Illustration 8. 

 

På grunnlag av stilen, blir mange av bronse- og terrakottafigurene man finner i helligdommer 

datert til 900 og 800-tallet. Likevel er det største antallet av disse gjenstandene datert til 700-
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tallet (Whitley 2001:143). Som Susan Langdon (1991) skriver, fortsetter de små 

bronsehestene å være et av de mest vesentlige ikonografiske symbolene for den geometriske 

perioden, selv om den er plassert på en base eller på et stativ. Samtidig som figurer av okser 

og andre dyr fortsetter å dukke opp i arkaiske helligdommer, var hesten et vesen av 

særegenhet fordi den forsvinner i arkaisk tid (Langdon 1991:348). Hesten vises i kunsten 

oftere enn mennesker eller guder, og overgår i mengde alle andre typer votivgaver (Langdon 

1991:348). 

Sammen med bronsehester blir det ofte funnet figurer av okser. Neer (2012) skriver at 

istedenfor å gå gjennom en lengre prosess ved å ofre en okse, ville en bronseokse kunne tre 

inn for en levende en. Den hadde også fordelen ved at den ville forbli permanent på utstilling 

for andre mennesker som besøkte helligdommen (Neer 2012:86). Denne tolkningen kan også 

tilskrives bronsehestene fra samme kontekst. Som en markør viser bronsefiguren rikdom 

ovenfor et bredt publikum, dermed øker donorens status i det lokale samfunnet (Neer 

2012:86). Snodgrass (1987:205) har sett på antallet bronsefigurer i helligdommene av okser 

og sauer ved Olympia, og hvordan antallet har sunket før de opphører helt. Han har en teori 

om at oksen er et tegn på at menneskene var opptatt av gjetning, i motsetning til at dyret ble 

brukt til trekkraft for plogen. I lys av at oksen opptrer i så store mengder sammen med sauen 

og væren, og ikke minst at oksen ofte ble ansett som å være et kjøttfe, så virker denne teorien 

sannsynlig (Snodgrass 1987:207). I samme bok skriver Snodgrass at hesten, som i motsetning 

til oksen og sauen øker i antall bronsefigurer, trolig ikke hadde en relevant rolle i en 

jordbrukspraksis (Snodgrass 1987:205). Antallet figurer av storfeet kan tilsi at kyr og okser 

spilte en viktigere rolle for jordbruket, i motsetning til hesten, og at hesten ble forbeholdt 

andre arenaer eller bruksområder knyttet nærmere eliten.   

Til tross for deres funksjon som votivgaver, referer bronsehestene til aristokratiske donorer 

heller enn guden som mottar den. Symbolikken tilhører ikke det religiøse men til det 

sosioøkonomiske (Langdon 1991:349). Osborne (1998:27) skriver at det kan være liten tvil 

om at det å eie en hest på 700-tallet f. kr. var et tegn på status og makt, og var en stor utgift 

som var synlig. Ved å dedikere en hest i miniatyr som gave, så legger tilbederen krav på å 

være en person som fortjener velstanden som tillater eierskap av en hest og makten som 

kommer fra den (Osborne 1998:27).  

Dette kapittelet har tatt for seg representasjoner av hesten i det gamle Hellas. Jeg har fokusert 

på det arkeologiske materialet som representerer hesten i form av keramikk og 
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bronsegjenstander. Kapittelet går i dybden på de tingene som fremstiller hesten uten at den 

fysiske hesten er tilstede. Ettersom den fysiske hesten er fraværende i gravene, er det 

interessant at hesten er populær på andre arenaer i den geometriske perioden. I det 

arkeologiske materialet er hesten godt representert i ikonografien, og som votivgaver ved 

helligdommer. Hesten blir veldig populær på dette tidspunktet, hvor man også mener at 

Homers tekster ble nedskrevne og begynte å bli utbredt i den greske verden (som beskrevet i 

kapittel 2). Jeg mener derfor at det arkeologiske materialet og de skriftlige kildene kan vise til 

paralleller i geometrisk periode. Det jeg har presentert i dette kapittelet vil være viktig i neste 

kapittel. Der skal jeg presentere de tre lokalitetene, Nichoria, Lefkandi og Argos, som nevnt i 

introduksjonen. Der skal jeg gå i dybden på hver lokalitet og undersøke det som kan beskrives 

som elitære kontekster, gjennom husstrukturer og gravfunn. Jeg skal også redegjøre for om vi 

finner fysiske levninger etter hesten på lokalitetene, ettersom at den blir tilknyttet eliten.  
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Kapittel 5. Elitære jernalderkontekster 

I dette kapittelet skal jeg presentere tre lokaliteter i Hellas som blir ansett for å være elitære 

kontekster. Lokalitetene er Nichoria i Messenia, Lefkandi/Xeropolis på Evvia og Argos på 

Peloponnes. Ettersom hesten blir knyttet til aristokratiet og eliten, har jeg valgt å ta for meg 

disse lokalitetene for å kunne studere hesten nærmere i en elitekontekst. Intensjonen i 

kapittelet er å undersøke beboelseskonteksten, spesielt ved Nichoria og Lefkandi/Xeropolis, 

og gravkonteksten ved Argos. Når jeg fokuserer på beboelseskonteksten er det apsidale 

bygninger jeg har valgt å se nærmere på. Som jeg har presentert i tidligere kapitler, så blir 

hesten knyttet til disse lokalitetene gjennom keramikk, og man ser også hestens 

tilstedeværelse i graver. Men hvordan fremkommer hesten innad i beboelseskonteksten på 

lokalitetene? Jeg vil undersøke om vi kan finne fysiske levninger etter hesten, og eventuelt i 

hvor stor grad, i den geometriske perioden. 

5.1 Nichoria 

Det gamle beboelsesområdet kjent som Nichoria ligger i Messenia, den sørvestre provinsen på 

Peloponnes-halvøyen. Nichoria er plassert på en ås mellom landsbyene Rizomylo og 

Karpofora, og har utsikt over de vestlige delene av den messianske kysten (fig.33) 

(Coldstream 1979:160-161; Rapp et al. 1978:3). Ifølge Snodgrass (1987:202) var 

utgravningene ved Nichoria i 1978 de første som publiserte dyrebein fra en jernalderlokalitet. 

Dette har gjort det mulig for videre forskning å sammenligne faunabevis fra jernalderen og 

materialet fra de tidligere mykenske periodene på lokaliteten. Bosetningen som har blitt gravd 

frem viser tegn til at det trolig har vært en fortsettelse av mykensk periode til tidlig jernalder, 

frem til rundt 800 f. kr. Dette ser man gjennom den mykenske arkitekturen som også har blitt 

tatt i bruk i løpet jernalderen, som hovedsakelig består av husstrukturer. Gravplassene rundt 

Nichoria avslører videre et bredt utvalg av gravformer (Coldstream 1979:161).  
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Figur 33. Kart over Nichoria. McDonald 1972: Fig. 1.  

 

I tiårene som fulgte fremkom det flere graver fra tidlig jernalder/the dark age (DA). Dette 

skjedde ved at gravene ble funnet tilfeldig, eller ble ulovlig gravd frem. Konteksten til disse 

gravene var ganske uklar, informasjonen var liten, materialet var minimalt, og sist men ikke 

minst ble alt materialet mest sannsynlig ikke levert inn til myndighetene i området (McDonald 

& Coulson 1983a:4). Den viktigste informasjonen som kommer frem av gravene, er at de ikke 

var et isolert fenomen, men at like graver fra DA hadde blitt spredt over et betydelig område i 

åssiden av Lakkoules. I 1968 ble det tilfeldigvis oppdaget en struktur som viste seg å være en 

mindre pretensiøs, men fortsatt gjenkjennelig tholos-gravkammer. Det viste seg at 

gravmaterialet utelukkende var fra tidlig jernalder, men at den mykenske arkitekturen fortsatt 

ble tatt i bruk i tidlig jernalder (McDonald & Coulson 1983a:4). Fra den proto-geometriske 

perioden har man funnet apsidalformede steinkistegraver, pithos-graver og en tholos-grav. 

Inhumasjon ser ut til å være foretrukket, selv om man har funnet kremasjoner i tholos-graven 
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(Coldstream 1979:161). Når man så går inn i den sen-geometriske perioden, blir det rapportert 

om to former for graver; en kammergrav vest for lokaliteten og en pithos-grav inne i selve 

beboelsesområdet (Coldstream 1979:161). Kammergraven inneholdt to sen-geometriske 

kremasjoner, og en sekvens av keramikk som fortsetter inn i klassisk tid. Dette har ført til en 

arkeologisk tolkning om at personen eller personene som var gravlagt var en del av en lokal 

heltekult (Coldstream 1979:162). Til tross for en variasjon i gravformer fra Nichoria, har man 

ikke funnet noen bevis for hestebegravelser i den geometriske perioden.   

Enhet IV-1 

Enhet IV-1 var restene etter et hus som ble oppdaget i 1971 (fig.34) (Coulson 1983c:19). Man 

tror at dette huset kan ha tilhørt såkalte big men, som i likhet med ledere var mennesker som 

hadde i oppgave å opprettholde orden i landsbyer. Big men skal ha hatt makten over landsbyer 

før man etter hvert fikk en høvding som ledet alle (Pomeroy et al. 2004:38). Nichoria var 

velstående på en ydmyk måte. De rundt førti eller femti familiene som bodde på åsen med 

utsikt over sletten, hadde god tilgang til dyrket mark og rikelig med åpent beite for dyr, 

spesielt storfe (Pomeroy et al. 2004:38-39). Enhet IV-1 ble bygget i det tiende århundre f. kr., 

og bestod av en stor hall og en liten veranda. Huset blir ansett å tilhøre landsbyens høvding. I 

det niende århundre ble huset bygd om, og fikk et nytt rom på baksiden. Gårdsplassen ble 

også utvidet, slik at huset ble om lag 16 meter langt og 7 meter bredt, som understreker dens 

monumentalitet (Pomeroy et al. 2004:39; Coulson 1983c:33). 

Det har blitt foreslått at høvdingens hus også ble brukt som et religiøst senter, og kanskje som 

et felles lagerhus for landsbyen. Dette var stedet hvor de eldre ville møtes for å diskutere 

lokale saker og holde festligheter (Pomeroy et al. 2004:39). Selv om huset er mye bedre 

konstruert enn de nærliggende husene, har det den samme formen og var laget av likt 

materiale. Gulvet besto av pakket jord, og veggene av murstein støttet et bratt stråtak. Det er 

klart at familien som holdt til i dette huset tok nytte av høy status i Nichoria og det 

omkringliggende området, enda de levde i en stil som ikke var så veldig ulik deres naboer 

(Pomeroy et al. 2004:39).  
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Figur 34. Enhet IV-1. Coulson 1983c: Figure 2-11. 

Enhet IV-5 

Beboelsen fra 800-750 f. kr.(DAIII), var tilsynelatende begrenset nesten utelukkende til 

område IV, hvor resten av en stor apsidalformet bygning, enhet IV-5 (fig.35), og strukturer fra 

flere andre bygg ble funnet (Coulson 1983c:47; McDonald 1983:xxvii). Enhet IV-5 er den 

største kjente DA III bygningen, og har blitt tolket som etterfølgeren til enhet IV-1 (Coulson 

1983c:47). Dessverre er husstrukturen dårlig bevart, og mye av innsiden og hele den vestre 

siden av huset har blitt ødelagt på grunn av bebyggelse i begynnelsen av 

senromersk/bysantinsk periode (Coulson 1983c:47). Hvor viktig enhet IV-5 har vært er 

understreket av dens ekstraordinære lengde og monumentalitet. Inkludert gårdsplassen har 

den en lengde på 20,20 meter og en bredde på rundt 5,5 meter. Ingen annen bygning, kjent for 
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oss i dag, har et oppsett hvor en åpen gårdsplass tar opp mer enn halvparten av husets lengde. 

Tilstedeværelsen av en slik gårdsplass kan også hjelpe til med tolkningen av bygget, og 

hvilken rolle det har hatt (Coulson 1983c:52).  

 

 

Figur 35. Enhet IV-5. Coulson 1983c: Figure 2-26. 

 

Det faktum at man i tillegg har funnet en pithos på gårdsplassen, i tillegg til andre varer, 

indikerer at huset må ha hatt en stor betydning ved at det tjente spesielle funksjoner, 

sannsynligvis for fellesskapet. Det er klart at enhet IV-5 er den kronologiske etterfølgeren av 
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enhet IV-1, i og med at de er lokalisert nær hverandre, men er orientert forskjellig. Dermed er 

det sannsynlig at IV-5 hadde den samme funksjonen som IV-1, selv om bevisene på rituell 

aktivitet er større ved enhet IV-1 (Coulson 1983c:52). Det eneste objektet som har blitt funnet 

i IV-5 som er av interesse for denne oppgaven er en firebent bronsefigur (Se fig.6 i kapittel 2). 

Bronsefiguren ligner på de små dyrefigurene som er vanlig å finne i helligdommer, som for 

eksempel i Olympia. Men denne figuren kan ikke i seg selv gi noen antydning på religiøs 

virksomhet. Hvis dette huset derimot skulle hatt et alter, er formen og posisjonen dens ukjent 

for arkeologene (Coulson 1983c:52). Men som Coulson (1983c:52) skriver, så kan det hende 

at alteret har blitt flyttet ut av bygningen, nord for den antatte inngangen fra hovedgaten. Som 

nevnt tidligere er argumentet for at enhet IV-5 er etterfølgeren til enhet IV-1 sterkest når det 

kommer til dens private og offentlige rolle. Derimot er den domestiserte eller den religiøse 

rollen fortsatt veldig uklar. På den andre siden, kan størrelsen og kapasiteten til bygget ha 

utgjort et samlings- og fordelingssenter for menneskene i landsbyen (Coulson 1983c:53). 

Bygget i Nichoria antyder at det har vært en familie som har stått høyere i samfunnet, og at 

det har vært en elite til stede.  

Hesteutstyr ved Nichoria? 

Hesten som gjerne blir koblet sammen med eliten fremtrer ikke veldig sterkt i Nichoria, men 

det finnes eksempler på småfunn som kan kobles til den. Det første som muligens kan knyttes 

til hesten er en phalaron, et rundt objekt laget av bronse som ble brukt til å dekorere 

sadelduken og stroppene på hesteutstyr fra bronsealderen og fremover. Gjenstanden ble 

funnet i den apsidale vestenden av enhet IV-1 (Darvill 2002:343; McDonald et al. 1975:91). 

Catling et al. (1983:280) skriver at dette objektet (fig.36) har vært av stor interesse, fordi man 

er usikker på hvordan arkeologene skal kategorisere denne artefakten. Dette er en betydelig 

kontrovers som ennå ikke er løst. Men en av forklaringene som har blitt gitt, for å prøve å 

identifisere gjenstanden, er at den har blitt brukt som dekorasjon på seletøy til hest (Catling et 

al. 1983:280).  
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Figur 36. Phalaron. Catling et al. 1983: Catalog of DA small finds, Figure 5-34. 

 

Husstandsøkonomi 

Ut i fra beinmaterialet som har blitt funnet ved utgravningen, har bestanden av storfe vært 

større enn hesten ved Nichoria. Jeg vil påpeke at Sloan og Duncan (1978) ikke skriver hvor alt 

beinmaterialet kommer fra spesifikt, så jeg går ut i fra at de tar for seg alt beinmateriale som 

har blitt funnet ved alle de utgravde områdene. Derimot skriver de at det i løpet av 

utgravningen ble samlet inn til sammen omtrent 30 kubikkmeter med dyrebein fra 

Nichoriaområdet. 

Det er kun registrert 14 identifiserte beinfragmenter som kommer fra hester på lokaliteten 

(Sloan & Duncan 1978:69). Det relativt lave antallet av materialet representerer nok ikke 

realiteten, fordi prøvene av bein representerer en selektiv partiskhet mot de dyrene som var en 

del av dietten til disse menneskene. Beinfragmentene fra hesten er gjennomsnittlig 1 % av alle 

individene på lokaliteten (Sloan & Duncan 1978:69). Som forventet er mesteparten av 

fragmentene fra hester knuste tenner. En hel hest ville nok heller ikke blitt gravd ned innenfor 

rammene av landsbyen (Sloan & Duncan 1978:69). Tennene er de mest tungt mineraliserte 

vevene i kroppen på virveldyr, og på grunn av dette har de god holdbarhet under forhold som 

ikke er i stand til å bevare bein (Sloan & Duncan 1978:61). De fleste hestene var på størrelse 

med en ponni, med en høyde på 1,4 meter opp til manken (Sloan & Duncan 1978:69). Av alle 

dyrene som er til stede i Nichoria i perioden rundt 1050-775 f. kr., er hesten kun representert 

med 4 beinfragmenter fra hele denne perioden (Sloan & Duncan 1978:72).   
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Når man da ser på tilstedeværelsen av storfeet ved Nichroia, representerer det i løpet av ca. 

1075-750 f. kr. 35 % av de domestiserte dyrene ved Nichoria (Sloan & Duncan 1978:64). Det 

er en betydelig endring i bruken av storfe over tiden (Sloan & Duncan 1978:64). I Nichoria 

virker det som at det skjer en endring fra sen-Helladisk (1550-1125 f. kr.) til DA (1075-750 f. 

kr.). Tidligere var det en blandet økonomi innenfor jordbruk, som går over til en økonomi 

hvor det fokuseres mye mer på gjeting, med vekt på storfeoppdrett (McDonald & Coulson 

1983b:323). Det faktum at Nichoria var den første utgravningen som fant bevis på dyrebein 

fra jernalderen og publiserte det, førte til en konklusjon med at det var et stort oppsving i 

proporsjonen av storfe fra tidlig jernalder (Snodgrass 1987:202). Denne endringen i 

jernalderen kan forklares av et skifte i et større oppdrett, hvor utfallet blir storfekjøtt som 

hovedkomponenten (Snodgrass 1987:202).  

På samme tid i jernalderen, mellom det tiende og åttende århundre f. kr., består store deler av 

figurene i helligdommen på Olympia av storfe og sau (som presentert i kapittel 4), men 

synker gradvis etter dette (Snodgrass 1987:205). Når antallet storfefigurer synker ser man en 

stor økning i figurer av hester. En type figur, som Snodgrass (1987:205) skriver, 

sannsynligvis er uten relevans for jordbrukspraksis. Uansett er endringen over tid kompatibel 

med det faktum at storfeet fra det tiende til åttende århundre hadde en viktig rolle i samfunnet 

(Snodgrass 1987:206-207). Figurene av storfe reflekterer at menneskene var opptatt av 

oppdrett, i motsetning til å bruke dyret som et jordbruksredskap, som Snodgrass selv sier er en 

antagelse fra hans side. Men i lys av antallet figurer, og dens assosiasjon med sau og vær, og 

storfeets generelle rolle som en matkilde, virker det sannsynlig at oppdrett var grunnen 

(Snodgrass 1987:207).  

Grunnen til at jeg trekker frem Snodgrass og storfefigurer er fordi storfeet i Nichoria kan ha 

lagt grunnlag for en større husstandsøkonomi, hvor flere mennesker bodde og hadde god 

tilgang til mat og andre ressurser. Økningen av antall storfebein fra Nichoria i tidlig jernalder 

kan vise til en større avhengighet av husdyrhold (Thomas & Conant 1999:43). Flere 

lokaliteter i Hellas, som Eretria og Lefkandi, har i likhet med Nichoria vist tegn til tidligere og 

mindre ikke-permanente boplasser, som ligger under boplassene fra jernalderen. Strukturene 

tyder på at det har vært korte oppholdsperioder i bosetningen, og keramikken viser til at det er 

nykommere som kan ha produsert den (Thomas & Conant 1999:44). Husstand for grekerne 

var mer enn bare selve huset. Husstanden var senter for en persons eksistens, og den 

overordnede oppgave var å beskytte menneskene, gi dem økonomisk selvstendighet og sosial 

rolle (Pomeroy et al. 1999:67). Det greske ordet for hus er oikos, men for grekerne betydde 
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også ordet en bolig i seg selv. I tillegg var det også familie, landet, husdyrene, og alle andre 

eiendommer og varer (Pomeroy et al. 1999:67). Bevisene fra Nichoria viser at dyrene spilte 

en stor rolle ved oppretthold av livet for innbyggerne (Thomas & Conant 1999:44) I tillegg 

tilbyr husdyrhold flere fordeler i et ustabilt miljø. Dyr er en kilde til mat, arbeid, og 

sekundære produkter som kan lagres fram til det er behov for dem. Likeså er dyrene bevegelig 

rikdom, og kan dermed tjene som gjenstander for handel (Thomas & Conant 1999:44). Ut i 

fra den dataen jeg har presentert viser det seg at hesten er ganske lite representert i 

beinmaterialet fra Nichoria. Det kan virke som at hesten ikke har hatt noen vesentlig rolle ved 

Nichoria, sett bort i fra det fragmentet som har blitt funnet i nærheten av tholos-graven som 

ble redegjort for i kapittel 3 og resten av hestetennene fra lokaliteten. 

5.2 Xeropolis 

I Kapittel 3 presenterte jeg gravkonteksten fra Lefkandi og Toumba. I dette kapittelet skal jeg 

fokusere på boplassen knyttet til Lefkandi, Xeropolis. Lokaliteten Lefkandi ligger på øyen 

Evvia (fig.37) som er over 150 kilometer lang. Til tross for nærheten til det greske fastlandet 

har øya hatt kontakt med øyer i nordvest, vestkysten til Anatolia, Kykladene og Kreta i sør og 

Kypros og Levanten i sørøst (Thomas & Conant 1999:85). Den moderne landsbyen Lefkandi 

ligger på vestkysten, omtrent like langt fra øyens nordligste og sydligste punkter. Den gamle 

bosetningen ved Xeropolis var plassert på en høy rygg som var på om lag 500 meter lang og 

120 meter bred, noen få hundre meter fra dagens moderne by (Thomas & Conant 1999:86). I 

dag ligger den gamle bosetningen mellom byene Khalkis og Eretria, på sørkysten av Evvia 

(fig.38) (Popham & Sackett 1980a:1; Thomas & Conant 1999:86). 
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Figur 37. Kart over Evvia. Popham 1994: Figure 2.1 

 

Gjennom utgravninger har man fått bredere kunnskap om historien til Evvia, spesielt mellom 

år 1100-850 f. kr. (Popham et al. 1982:169). Innenfor denne tidsperioden viser det seg at 

Lefkandi har vært et relativt stort samfunn, og en av de første lokalitetene som har fått tak i 

luksusvarer fra den nære Østen (Popham et al. 1982:170). Gravgodset, spesielt fra det niende 

århundre, er rikere enn noen av de andre periodene området har vært igjennom. Materialet 

viser til en endring, ved at det oppstår en større kontakt med det østlige Middelhavet 

(Coldstream 1979:63) På samme tid gjenopprettes kommunikasjonen med Athen, som falt 

bort i løpet av det tiende århundre f. kr. Beviset på dette ser man i en økning av importert 

keramikk fra Athen, hovedsakelig i de rikeste og seneste gravene fra gravplassene i Lefkandi 

(Coldstream 1979:63). Hovedgrunnen til at utgravningene startet ved Xeropolis var for å 

undersøke den proto-geometriske og geometriske bosetningen (Popham & Sackett 1980b:11). 

Ut i fra funn arkeologene fant når dem første gang besøkte området, kan vi slå fast at 
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lokaliteten har vært bosatt fra tidlig-helladisk til geometrisk periode (Popham & Sackett 

2980a:2).  

 

 

Figur 38. Kart over Lefkandi og Xeropolis. Popham & Lemos 1996: Plate 1. 

 

Historien til bosetningen Xeropolis starter omtrent 2000 f. kr., mot slutten av den tidlige 

bronsealderen. Det er spor etter at Xeropolis har vært bebodd gjennom tre tydelige byggefaser 

(Popham & Sackett 1980a:6). Det er ikke før slutten av bronsealderen, at bevisene for en fast 

bosetning ved Xeropolis blir håndfaste. Menneskene i Xeropolis foretok rundt 1200 f. kr., i 

sen-helladisk periode IIIC, en ombygging som førte til at restene fra de tidligere periodene ble 

revet bort. Det er ganske sikkert at denne perioden hadde en befolkningsvekst, som førte til en 

helomvending av Xeropolis gjennom flere nye bygg (Popham & Sackett 1980a:7).  

Etter 1100 f. kr. kan det ha vært en liten periode hvor Xeropolis ikke var bebodd, men dette 

har trolig ikke vart lenge (Popham & Sackett 1980a:7). Det er ikke før i proto-geometrisk 

periode at det sikkert kan sies at området igjen er bebodd på det gamle området Xeropolis. På 

denne tiden blir innbyggerne mer velstående, og de begynner å fremstille bronse. 
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Befolkningen begynte også å ta i bruk en spesiell type keramisk kopp, som kjennetegnes ved 

sine hengende og sirkulære dekorasjoner. Dette var en vare som greske handelsfolk byttet til 

seg, når de startet med handel i den nære Østen (Popham & Sackett 1980a:7).  

De klareste bevisene til historien til området rundt Xeropolis er fra ca. 1050-900 f. kr. og 

fremover. (Popham & Sackett 1980a:7). Det arkeologiske materialet som bidrar til dette 

kommer fra gravplassene som spenner fra submykensk til mellom-geometrisk periode I i 

Attika (sub-protogeometrisk III på Evvia) (Popham & Sackett 1980a:7). Det som skiller 

denne perioden fra de tidligere er den uvanlige gravskikken, og den keramiske stilen som ble 

opprettholdt i over 150 år (Popham & Sackett 1980a:7-8). Befolkningen hadde også kontakt 

med flere steder som Nord-Hellas, øyene i Middelhavet, Attika, Kypros og den nære Østen, 

som funn fra gravene viser til. Etter ca. 825 f. kr. ser det ikke ut til at nye graver blir 

konstruert, på de så langt utgravde områdene (Popham & Sackett 1980a:8). Opphøringen av 

nye graver virker allikevel logisk, ettersom at Xeropolis viser tegn til ødeleggelser i mellom-

geometrisk tid (Popham & Sackett 1980a:8). Til tross for dette var Xeropolis fortsatt bosatt, 

men i en redusert skala, frem til rundt 700 f. kr. når bosetningen ble ødelagt og forlatt. Erosjon 

og plyndring av stein er blant noen av grunnen til at bevaringsforholdene til den sen-

geometriske bosetningen i dag er dårlig (Popham & Sackett 1980a:8). 

Ved Xeropolis, i likhet med Nichoria, har man funnet spor etter apsidale bygg (fig.39). Men i 

motsetning til Nichoria, var bygningen ved Xeropolis dårlig bevart. Inne i bygget var det 

rester etter aske og brent tre som var omringet av steiner, trolig restene etter et ildsted 

(Popham & Sackett 1980b:14). Bygget har blitt datert til sen-geometrisk periode på grunnlag 

av det arkeologiske materialet funnet inne i strukturen. Sett bort fra keramikken, ble det 

funnet en jernkniv og slipestein, tre steinkverner, en steinøks og en liten steinbolle. Vasene er 

alle i sen-geometrisk stil og var knust og spredt, bortsett fra to stykker som ble funnet in situ i 

den apsidale enden av huset (Popham & Sackett 1980b:14). Utenfor bygget ble det funnet 

steinkverner, et gjennomboret potteskår og et objekt av bronse. Disse funnene representerer 

normalt domestiseringsaktiviteter, og Popham og Sackett (1980b:14) konkluderer med at 

bygget har blitt brukt som en bolig.  
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Figur 39. Det geometriske apsidale bygget i Xeropolis. Popham et al. 1979: Plate 8 (a). 

 

Heroon 

Etter oppdagelsen av Heroon (fig.40) på Toumba blir denne bygningen datert til proto-

geometrisk periode, en periode man tidligere har visst lite om når det gjelder arkitektur 

(Popham et al. 1982:170). Ingen andre bygg kan sammenlignes med Heroon i størrelse i den 

sentrale delen av Hellas før de neste 300 årene som kommer. Strukturen på Toumba dekker 

mer enn dobbelt så stort område som noen andre bygninger fra det tiende århundre (Morris 

2000:219). Huset har i tillegg en apsidalformet vestende og et saltak (Thomas & Conant 

1999:94). Strukturens funksjon er ukjent, enten det var en helligdom, bolig eller bare ble brukt 

som en gravplass (de Waele 1998:379).  
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Figur 40. Bygget på Toumba. Popham et al. 1993: Plate 5.  

 

Før oppdagelsen av bygget på Toumba hadde fire av de nærmeste gravplassene blitt delvis 

utgravd. Gravmaterialet viste til at beboelsen av området begynte rundt 1100 f. kr. i den før-

mykenske fasen, og fortsatte gjennom den proto-geometriske perioden og inn i den 

påfølgende sub-protogeometriske fasen frem til 825 f. kr. Etter denne tiden slutter 

menneskene å bruke gravplassene, og det er foreløpig usikkert hvorfor (Calligas & Popham 

1993:1). Men etter at menneskene flytter fra området rundt Heroon, ser man igjen at 

boplassen begynner å sentrere rundt Xeropolis i det niende og åttende århundre (Whitley 

1991b:347).    

Det sentrale rommet i Heroon frembringer den mest oppsiktsvekkende oppdagelsen, ikke bare 

i selve bygningen, men også innenfor hele Toumba området (Thomas & Conant 1999:94). I 

midten av rommet var det to store gravgroper, side ved side (se kapitel 3) (Thomas & Conant 

1999:94). Funksjonen til bygningen har blitt diskutert mye, enten om den har blitt brukt som 

et kultsenter, gravmonument, mausoleum, en bolig eller en blanding av alle disse forslagene 

(Pakkanen & Pakkanen 2000:249). Arkeologene som gravde ut strukturene etter Heroon, har 

tolket bygget som en begravelsesstruktur som ble konstruert etter at menneskene ble begravd 
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(de Waele 1998:384). Videre mener arkeologer at bygget sannsynligvis ikke ble brukt som en 

bolig på bakgrunn av at det har blitt funnet få løse gjenstander inne i bygget (Crielaard & 

Driessen 1994:260).  

I det apsidalformede rommet til Heroon ble det funnet 11 sirkulære og dype groper (fig.41) i 

det sør-vestre hjørnet (Popham 1993:25-26). Fyllet i de fleste gropene var likt det som var 

brukt til å fylle huset når menneskene bygde gravhaugen over. Men noen av gropene 

inneholdt fragmenter av keramikk og bein, mer bestemt grop 5 og 9 (Antonaccio 1995:8; 

Coulton 1993:66). Det blir ikke beskrevet om beina kommer fra et menneske eller eventuelt 

hvilket dyr. Så om noen av beina kan ha tilhørt en hest er usikkert. I det samme rommet er det 

ingen bevis på ildsted, som kan tyde på at rommet ikke ble brukt til å lage mat (Coulton 

1993:50). Forskjellene på gropene når det kommer til jordens innhold og størrelse, kan tyde 

på at de ble laget for oppbevaringskrukker (Popham 1993:26). Som Coulton (1993:50) skriver 

kunne rommet hatt en lagringsfunksjon enten til et ekte eller symbolsk begravelseshus.   

 

Figur 41. Ringen markerer de elleve gropene i det apsidalformede rommet. Popham et 

al. 1993: Plate 25. 



 69 

Flere forskere er fortsatt usikre på rollen til Heroon. Spørsmål som har blitt reist i 

sammenheng med rollen til Heroon er blant annet om huset kun tilhørte de to avdøde, og om 

det bevisst ble designet som et massivt gravkammer. Uansett formål har krigeren som ble 

gravlagt her, og som kan ha blitt gitt en kult-ære etter sin død, trolig vært en høytstående 

person i Lefkandi og området rundt. En mann som har vært fokuspunktet i samfunnet i løpet 

av sitt liv, og ble hedret i sin død (Pomeroy et al. 1999:48). Det er ikke før huset blir dekket 

av jord at den rike gravplassen på Toumba oppstår, med materiale av gull og importerte varer 

fra Egypt og Levanten. Eliten i Lefkandi ville tydelig assosieres med individene gravlagt i 

haugen. Som tidligere nevnt slutter menneskene å bruke gravplassen i det niende århundre, og 

Neer (2012:72) skriver at det sannsynligvis er fordi mesteparten av innbyggerne i Lefkandi 

flytter til den nærliggende lokaliteten Eretria. Fra boplassen på Xeropolis har det ikke blitt 

funnet bevis på beinmateriale fra hester, så det ser ut til at begravelser av mennesker og hester 

ble forbeholdt gravplassen på Toumba. Selv de hestene man finner utgjør i seg selv et 

ekstraordinært eksempel, men de blir knyttet til begravelsen av mennesker tilhørende eliten og 

ikke en beboelseskontekst som Xeropolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

5.3 Argos 

Området i Hellas som heter Argolis er lokalisert i den nordøstre delen av den peloponnesiske 

halvøya (fig.42). Som store deler av Hellas består geografien i dette området av fjell og kupert 

landskap som består av lite fruktbar kalkstein (Kelly 1976:3).  

 

 

Figur 42. Peloponnes-halvøyen. Kelly 1976.  
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Studiet av tidlig jernalder ved Argos er hovedsakelig basert på gravfunn, som gir en 

kontinuerlig kronologisk sekvens fra sen-helladisk IIIC, frem til den tidlige arkaiske perioden 

1100-700 f. kr. (Pappi & Triantaphyllou 2011:717). En stor økning av gravfunn skyldes den 

intense redningsutgravningen da den moderne byen Argos ble bygget ut. Samtidig måtte man 

legge til grunne en systematisk studie av materialet i en mer moderne teoretisk retning, enn 

det som var gjort tidligere (Pappi & Triantaphyllou 2011:717).  

Argos har hatt rykte på seg for å være den eldste byen i Hellas, og har antageligvis eksistert 

siden det tredje årtusen f. kr. Byen kan med sikkerhet sies å ha vært bebodd siden 2000 f. kr. I 

periodene som fulgte var Argos, sammen med Sparta og Korint, en av de viktigste byene på 

Peloponnes-halvøyen (Courbin 1956:167). Gjennom syv perioder fra 1902 til 1930 fant man 

helladiske bosetninger og mykenske graver, to arkaiske templer, et agora (markedsplass) sør 

for Argos, et teater og et romersk odeum (se fig.43). Det ble også gravd frem mosaikk fra 

bysantinsk periode (Courbin 1956:167). De viktigste oppdagelsene ved Argos er den rike 

gravplassen fra geometrisk periode, tiende til åttende århundre f. kr., samt gravplassen og 

bosetningene fra den midtre perioden av helladisk tid, 2000-1600 f. kr., på sørsiden av 

moderne Argos (Courbin 1956:167).  

Fra den tidligere perioden, sannsynligvis sen-helladisk tid i Argos har det blitt funnet skjelett 

etter en hest i en brønn, på Xenakisplottet i Odos Herakleous gaten (Protonotariou-Deilaki 

1990:102; Kosmetatou 1993:38). Funnene av hester fra sen-helladisk tid i Argos og Dendra 

(se kapittel 3) kan indikere at ofringen av hester var en vanlig praksis Peloponnes og spesielt i 

områdene rundt Argolis (Pappi & Isaakidou 2015:477). Ettersom at denne hesten antas å være 

fra helladisk tid, viser det seg at hesteofringer/begravelser ikke finner sted i Argos i løpet av 

jernalderen. Men det er likevel interessant å vite at den ble plassert i en brønn i byen, da dette 

kan fortelle at ofringer av hester fant sted ved boplasser i bronsealderen. 
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Figur 43. Planoversikt over Argos: I: Teateret. II: Odeum. VII: De mykenske gravene. X: 

Agora. XI: Den geometriske gravplassen, og de midt-helladiske bosetningene av sørkvarteret. 

Courbin 1956: Illustration 1. 

 

Som ved Lefkandi og Nichoria, er det også funnet ett apsidalformet bygg i Argos (fig.44) i 

løpet av den geometriske perioden. Dette bygget ble konstruert i begynnelsen av tidlig 

geometrisk periode (Ainian 1997:106). Bygget var plassert rett ved siden av en gravplass som 

har blitt datert til tidlig og sen-geometrisk periode. Huset ble ikke brukt lenge, fordi det i 

tidlig geometrisk tid ble ødelagt på grunn av en brann (Ainian 1997:106). Ødeleggelsen av 

huset har blitt datert gjennom keramikk som ble funnet i huset, og viser til tidlig-geometrisk 

periode II (Coldstream 1979:36). Hvilken funksjon bygget har hatt er usikkert, det samme 

gjelder for når det ble konstruert (Ainian 1997:107; Coldstream 1979:36). Selv om 

informasjonen om det apsidale huset er mangelfull har det blitt bevist at det er flere lag med 

proto-geometrisk bosetning under bygget (Coldstream 1979:36). Dette huset er også den 
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tidligste bygningen fra Argos i den geometriske perioden, i følge Irene Lemos (2002:138). De 

eneste funnene som blir publisert fra bygget er keramikk. Det har ikke blitt funnet noen 

hesteknokler tilknyttet dette huset.  

 

Figur 44. Strukturene etter det apsidalformede bygget i Argos. Ainian 1997: Fig. 209. 

 

Aristokratiske graver i Argos  

I løpet av midt- og sen-geometrisk periode blir steingravene, spesielt ved Argos, romsligere, 

noe som kan ha to grunner (Hägg 1983:28). For det første ser man at andelen av gravgods 

øker, spesielt antallet vaser som plasseres i kistene. For det andre begynner man å bruke 

kistene for etterfølgende begravelser. Med andre ord, man begraver flere mennesker i samme 

grav over en lengre tidsperiode. Gravene har antageligvis blitt brukt for en enkelt familie 

(Hägg 1983:28-29). Som Snodgrass (1971:195) skriver, virker det rimelig å argumentere for 

at fenomenet med å gravlegge flere mennesker i samme grav viser til en endring i det åttende 

århundre i form av en lengsel til sine forfedre. Ønsket er enten å etablere en kobling til 

heroiske forfedre, eller at gravene blir et tegn på slektskap (Snodgrass 1971:195-196). Hägg 

(1983:30) skriver også at dette kan vitne om en styrkning av båndene i familien og slektskapet, 

spesielt hos aristokratiet. I Argos er det lett å se at de individene som er gravlagt i romslige 

kister er et medlem av de ledende aristokratiske familiene. Dette er på grunn av rustning og 

våpen som opptrer i slike graver (Hägg 1983:30).  
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Krigergraven, T.45 

Det mest kjente eksemplet på fenomenet av aristokratiske kistegraver fra Argos er grav 45, 

eller the Panoply Tomb. Denne graven består av blant annet en imponerende bronserustning 

(fig.45). Graven dateres til sen-geometrisk periode, og inneholder også to jernspyd og seks 

obeloi (Hägg 1983:30). I tillegg var det ti vaser, tre gullringer og et gullblad med lineær 

dekorasjon i graven (Courbin 1956:172; Coldtream 1979:146). I rike attiske graver fra denne 

perioden er objekter laget av gull hovedindikator for velferd. Derimot er objekter laget av jern 

oftere et tegn på velferd i Argolis. Gullet fra denne graven er så langt en av de få rapporterte 

tilfellende av dette metallet fra en grav fra Argolis (Coldstream 1979:146). Det er derimot 

ofringene av jern - tolv jernspisser og et par peisbukker – som markerer denne mannen som et 

individ av stor interesse. I Iliaden fortelles det om Akilles som holder en fest for sitt besøk, og 

personlig lager mat til sine gjester. Etter at bålet har slukket samler han den varme gløden, 

legger kjøttet på jernspisser som støttes av peisbukker, og krydrer det med salt før han steker 

det (Hom. Il.9.211-214). Akkurat som heroiske krigere i Iliaden ikke hadde problemer med å 

ta rollen som kokk, så ser vi at krigeren fra grav 45 fikk med seg utstyr til å holde et gjestfritt 

bål og måltid i sitt neste liv. Krigerens par med doble jernøkser, noe omtalt som offensive 

våpen, ville også gitt han mulighet til å hugge ved til bålet (Coldstream 1979:146). 

 

Figur 45. Bronserustning fra grav 45. Neer 2012: Illustration 3.20. 
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Det å bli begravd med jernspisser og peisbukker er et sjeldent syn. Dette er kun dokumentert 

ved fire andre graver fra den greske verden, hvor alle gravlagte tolkes som krigere 

(Coldstream 1979:146). En av dem er fra en tholos-grav fra øst på Kreta, de resterende tre er 

fra forskjellige lokaliteter på Kypros: Gamle Paphos, Salamis og Patriki. De til sammen ti 

peisbukkene har en form som ligner på et krigsskip, hver av dem hviler på to stativ naglet i 

vinkel mot skipets langside. Selv om det er forskjeller i detaljene på peisbukkene, er hele 

gruppen med peisbukker homogen nok for at vi kan anta en deling av ideer mellom Argos, 

Kreta og Kypros. Spesielt de tre lokalitetene på Kypros ser ut til å være en del av den samme 

generasjonen peisbukker som i Argos, som i seg selv har blitt sikkert datert ved hjelp av den 

medfølgende keramikken til ca. 710 f. kr. (Coldstream 1979:146).  

Rustningen 

Bronserustningen fra grav 45 i Argos består av en hjelm med en halvmåneformet dekorasjon 

på toppen og et kyrass bestående av brystplate og bakplate (Courbin 1956:172). Metallet i 

rustningen har blitt sterkt oksidert gjennom tiden det har ligget i jorden. Selve kyrasset er 

nesten fullstendig intakt, bortsett fra noen mangler rundt armene og nedre del av rustningen. 

Den bakre delen av kyrasset er i dag i dårlig stand, og har trolig fått et hardt slag (Courbin 

1957:340). Den totale vekten til kyrasset er på rundt 3 kg, og den var originalt foret med 

lintøy, hvorav noen ganske store fragmenter fortsatt er bevart (Courbin 1957:350). Courbin 

(1957) skriver at hvis vi aksepterer den dateringen man har kommet frem til (sent åttende 

århundre) på brystplaten, så er det den eldste i sitt slag kjent fra jernalderen i Hellas (Courbin 

1957:351). Snodgrass (1964) skriver senere at man ikke hadde noen bevis på rustninger før 

tidlig-hellenistisk periode, til man fant krigergraven i Argos. Så nå kan man trekke en klar 

linje fra geometrisk tid og fremover hvor man har eksempler på rustninger. Derimot finne det 

ingen rustninger i metall før geometrisk periode (Snodgrass 1964:72).  

Hjelmen er i relativt god stand. Men det er områder på hjelmen som har fått store skader, 

spesielt nedre del bak på hjelmen, eller det man kan kalle nakkevakten (Courbin 1957:358). 

Det er bare stangen som bærer halvmånen på toppen av hjelmen som er i perfekt stand, ved at 

den er hel. I motsetning til alle andre deler av hjelmen, er teknikken på halvmånen identisk 

med kyrasset (Courbin 1957:358). I motsetning til kyrasset, er det ingen spor etter at hjelmen 

har vært foret med noen form for tøy. Men fronten, sidene og nakken på hjelmen har små hull, 

som sannsynligvis ble brukt for å feste beskyttende polstring (Courbin 1957:362). Vekten til 
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hjelmen er på rundt 2 kg, og skyldes hovedsakelig halvmånen på toppen som også gjør 

hjelmen noe ubalansert (Courbin 1957:363). Denne typen hjelm er som Courbin (1957) 

skriver, den første av sitt slag som blir funnet i Hellas. Materialet den er laget av gir også 

muligheten til å datere hjelmen mer presist, og at dateringen er mye eldre enn man tidligere 

trodde. Den ble først datert til sub-geometrisk og geometrisk tid, men viser seg å være fra 

slutten av geometrisk periode (Courbin 1957:363). Lokaliteten og omstendighetene til 

hjelmen lyser på en ny måte problemet med opprinnelsen for denne type hjelmer, ved at det er 

vanskelig å si eksakt hvor utformingen har sitt opphav (Courbin 1957:364).  

Grav 45 med sine gjenstander viser til en person med høy status. Derimot kan vi ikke se en 

direkte tilknytning til hesten i gjenstandene, noe som kan være tegn på en endring i samfunnet. 

I ikonografien er det første kjente eksempelet på et metallkorsett fra en attisk amfora fra ca. 

720 f. kr. (Coldstream 1979:149). Avbildningen forteller om den sosiale betydningen av 

bronserustningene, og var akkurat som hesten forbeholdt den aristokratiske krigeren. Disse 

ridende krigerne spilte en viktig rolle i de tidlig greske krigene før hoplittsoldatene 

(Coldstream 1979:149). Rundt samme tidspunkt som amforaen med metallkorsett, får 

krigeren i grav 45 i Argos med seg en rustning (Osborne 2009:162). Den attiske keramikken 

og rustningen fra Argos viser til en økning av, og viktigheten av krigføring (Osborne 

2009:163). Tunge rustninger tilbyr mer beskyttelse enn lette rustninger i nærkamp. Verdien av 

en bronserustning vil også være viktig for prioriteringene for militærets elite, og ved å 

investere i en tung rustning representerer den en forpliktelse til krigføringens infanteri 

(Osborne 2009:163). Rustningen fra grav 45 kan gi en indikasjon på at den gravlagte var en 

hoplittsoldat, en mann som ikke red på hesten men slåss som fotsoldat. Rustningen kan være 

et uttrykk for den nye krigeren, hvor hesten ikke lenger er like viktig. Med tanke på at 

krigføring blir viktigere mot slutten av geometrisk periode, vil det trolig ikke være hester nok 

til alle soldater.  

I dette kapittelet startet jeg med lokaliteten Nichoria og fokuserte på sporene etter 

husstrukturer som har blitt tolket som å ha tilhørt en storfamilie med høy status. I likhet med 

Nichoria ligger mye av fokuset i Lefkandi og Xeropolis på strukturer etter bygg, som blir 

koblet sammen med eliten. En faktor som også kommer frem er husstandsøkonomi, som jeg 

også mener kan være tilfellet i Lefkandi selv om bevisene ikke er like sterke. Derimot viser 

Heroon et hierarkisk samfunn hvor eliten knyttes til større bygg og hestebegravelser. Ettersom 

begge lokalitetene har vært relativt store i jernalderen, tyder det på at de må ha hatt en 

økonomi stor nok til å kunne ta vare på en større folkemengde. I tillegg hadde begge 
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samfunnene en elite, noe som tolkes på bakgrunn av å se på sporene etter større bygg og 

strukturer etter slike som kan ha tilhørt en høytstående familie. 

I Argos er det også funnet apsidale bygg, men informasjonen er mindre enn ved de to andre 

lokalitetene, og eliten er mer fremtredende i gravene enn i strukturer etter slike hus. Som for 

eksempel i grav 45 hvor vi har typisk geometrisk keramikk og en bronserustning. Keramikken 

opptrer ofte i graver fra denne perioden, som igjen kan vise til en elitestatus forbeholdt 

enkeltindivider i samfunnet.  

Argos har vært en relativt stor by med mye aktivitet gjennom flere perioder. Ved å presentere 

krigergraven har jeg lagt vekt på den eliten som kan ha vært tilstede ved Argos i geometrisk 

periode. Målet med dette kapittelet har vært å få frem at det har vært en elite til stede i denne 

perioden, noe jeg har gjort ved å ta for meg grav 45 som blir ansett for å være veldig rik. 

Videre har intensjonen vært å se om den fysiske hesten fortsetter å opptre i elitære 

gravkontekster, eller som ofringer. Dette er altså ikke tilfellet med Argos. Det er flere 

hesteofringer fra bronsealderen, men de er ikke-eksisterende i jernalderen. Det skjer også en 

annen endring ved Argos, og det er at flere graver nå inneholder keramikk med ikonografi av 

hester. Det virker derfor som at menneskene ved Argos og andre områder i Argolis får et 

endret forhold til hvordan man presenterer hesten, og kanskje et endret forhold til hesten i seg 

selv.  

Hestens fysiske tilstedeværelse ved disse lokalitetene er veldig forskjellig. Når det kommer til 

den fysiske hesten er Lefkandi den lokaliteten som kan sies å ha den sterkeste tilknytningen til 

dyret, mens boplassen Xeropolis ikke viser til noen hester. Nichoria har få fysiske levninger 

etter hesten, hovedsakelig tenner. Derimot finnes det gjenstander som kan knyttes til den (f. 

eks. bronsefiguren i kapittel 2 og phalaron i kapittel 5 ). Til slutt kan man se at Argos blir 

knyttet til hesten gjennom representasjoner (the Horse-Leader, kapittel 2), og at lokaliteten 

viser til elitegraver (grav 45). Alle lokalitetene anses å være elitære, men tilstedeværelse av 

hesten som blir knyttet til aristokratiet varierer.   
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Kapittel 6. Analyse og diskusjon  

I dette kapittelet vil jeg begynne med en kritisk refleksjon av skjelettmaterialet jeg har 

presentert tidligere i oppgaven. Dette gjør jeg for å vise hvordan tidligere arbeid med 

beinmateriale har vært utilstrekkelig dokumentert og lite publisert, som igjen påvirker 

forskning og analysering av materialet i ettertid. Deretter vil jeg diskutere enkelte temaer fra 

de tidligere kapitlene. Disse temaene er kontakt og påvirkning, skriftlige kilder, arkeologisk 

materiale, og til slutt lokalitetene Nichoria, Lefkandi/Xeropolis og Argos. Dette vil lede til 

argumentasjonen som kommer i neste kapittel om hvorfor hesten slutter å opptre i gravene og 

får en endret rolle.  

6.1 Beinmaterialets tilgjengelighet  

Denne oppgaven har til en viss grad fokusert på hesteskjelletter i graver fra både 

bronsealderen og jernalderen i Hellas og på Kypros. Jeg har fokusert på det beinmaterialet 

som har vært tilgjengelig og publisert etter utgravninger i disse to områdene. Men som flere 

forskere har påpekt, blant annet Michael Mackinnon (2007) og Gunnel Ekroth (2007, 2013), 

har fokuset på beinmateriale innenfor klassisk arkeologi ikke alltid fått stor oppmerksomhet. 

Selv om det i dag har fått en større rolle innenfor arkeologien, var det ikke slik tidligere. På 

grunn av dette vil jeg poengtere og argumentere for at det trolig har blitt funnet flere 

hestebegravelser, men at de ikke har blitt dokumentert godt nok.  

Med unntak av få benevninger av dyrebein fra 1800 og 1900-tallets utgravninger ved greske 

og romerske lokaliteter, var det ikke noe virkelig stort arbeid som ble gjort for å inkludere 

rapporter om fauna før 1960-tallet (Mackinnon 2007:477). Det skal nevnes at disse rapportene 

var lite omfattende, ettersom at de var i form av mindre lister som kun nevnte hvilke dyrearter 

som var tilstede ved utgravningsområdet (Mackinnon 2007:477). 

Ikke før på 1970-tallet får zooarkeologi i den klassiske konteksten en økende betydning. Mye 

av dette kommer av at den metodiske og teoretiske tilnærmingen endret seg, og at man 

begynte å stille nye spørsmål til materialet (MacKinnon 2007:478). Siden 1980-tallet har 

zooarkeologisk forskning i klassisk arkeologi hatt en rask vekst, og det forekommer sjeldent i 

dag at man ikke tar med bein fra fauna på utgravninger og forsker på dem (MacKinnon 

2007:478). Zooarkeologien kan i tillegg gi informasjon om den greske kultpraksisen, som 

sjeldent er å finne i skriftlige kilder eller ikonografien (Ekroth 2013:16). Andre kategorier av 

materialer som tekster og bilder gir oss et innsyn i hva de gamle grekerne ville vise, derimot 

er dyrebein sikrere spor etter hva de faktisk gjorde (Ekroth 2013:16). Ettersom at 
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skjelettmateriale vanligvis ble tilsidesatt i løpet av utgravningene på 1800 og 1900-tallet, ble 

det ikke før på 1990-tallet gjennomført grundige studier på hesteskjeletter fra graver, både i 

Hellas og Kypros (Kosmetatou 1993:31: Karageorghis 1967:117). 

I de siste årene etter utgravningene ved Salamis i 1967 har man funnet flere hestebegravelser 

på Kypros (Karageroghis 1967:117) Når det er snakk om hestene fra gravene på Salamis 

trekker Karageorghis også fram at det er få tilfeller hvor skjelettene er studert nærme nok til å 

identifisere dem korrekt. Med andre ord, det har ikke blitt dokumentert om det er esel eller 

hest det snakk om. Det blir bare omtalt som pattedyr/firbente tilhørende hestefamilien 

(Karageroghis 1967:117-118). Tilfeller som dette er noe som kan ha stor innvirkning på 

materialet når man undersøker hestens rolle eller undersøker hvilke graver som inneholder 

rester av hesten, som jeg gjør i denne oppgaven. Om alt materialet hadde blitt identifisert, 

mener jeg at dette hadde gitt en bedre oversikt og forutsetning for forskningen på dette 

området. Det kunne ha endret hvordan vi i dag ser på de enkelte dyrene i det gamle Hellas, og 

til og med kanskje ha gitt en bedre forståelse på forholdet mellom esel og hest, og deres 

bruksområder.  

Karageorghis (2006) skriver om de første utgravningene utført ved Salamis på Kypros, og 

hvordan skjelettene til de nedgravde hestene ble behandlet. Selv om det tidligere hadde blitt 

lokalisert hestebein i graver fra middelhavsområdet, mer bestemt ved Marathon, var det ikke 

før senere man begynte å oppdage hester ved Salamis (Karageorghis 2006:666). Så når det ble 

utført utgravninger av britene i 1896 la de ikke merke til hestebeina eller bronseobjektene som 

lå nedgravd ved grav 3, og de ble ifølge Karageorghis åpenbart kastet (Karageorghis 

(2006:666-667). En personlig mening er at objekter kan ha blitt solgt ulovlig, men at 

rapportene ikke skriver noe om dette. Det ble heller ikke lagt merke til et skjelett av en hest 

fra en gravhaug ved de kongelige gravene ved Tamassos i 1880-årene, som blant annet 

inneholdt skylapper av bronse og hodebånd til hester (Karageorghis 2006:667). Symeon 

Klonaris, en erfaren feltarkeolog fra avdelingen for antikviteter på Kypros, hadde aldri hørt 

om hester fra inngangspartiene i gravhauger før han ble sendt til utgravningsområdet i 1956 

for å grave ut grav 1. Her endte han med å kaste flere kurver med hestebein som han fant i 

inngangspartier. Han trodde de tilhørte et esel som hadde blitt begravd ikke mange år tidligere 

av menneskene som bodde i landsbyen Enkomi i nærheten (Karageroghis 2006:667). Det 

Karageorghis skriver i denne artikkelen er et fint eksempel på hvordan fokuset på dyrebein fra 

antikken har vært, spesielt innenfor klassisk arkeologi. De har enten blitt oversett bevisst, eller 

ikke blitt lagt merke til i det hele tatt. MacKinnon (2007) skriver at selv om bein fra dyr har 
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vært tilgjengelig ved lokaliteter innenfor klassisk arkeologi, har det primært vært keramikk, 

arkitektur, og kunstnerisk og litterær data som har blitt prioritert. Bein har fått en lavere 

viktighet. I tillegg var det få spesialister innenfor det klassiske feltet som hadde fått trening 

som var tilstrekkelig nok for analyser av fauna (MacKinnon 2007:477). Gunnel Ekroth 

(2007:255) skriver nettopp om det Mackinnon legger frem, at det osteologiske materialet som 

lenge har vært forbigått kan gi informasjon som tekster og bilder ikke kan gi.  

I David S. Reese (1995:35-42) sin artikkel har han oppdatert Elisabeth Kosmetatou sin 

artikkel (fra 1993) med oversikt over hesteskjellett i graver fra Hellas og Kypros. I motsetning 

til Kosmetatou sin artikkel har Reese valgt å bruke ordet firbente i stedet for hest, nettopp 

fordi man i mange tilfeller ikke vet om det er en hest eller esel som har blitt begravd. Det er 

flere tilfeller hvor arkeologen har publisert beinmaterialet som en art, og zooarkeologen har 

identifisert dem som en annen (Reese 1995:35). Dette gjør det vanskelig når man skal 

analysere og diskutere graver som inneholder bein fra hester. Om man ikke har identifisert 

beinmaterialet, eller har identifisert de feil, vil også resultatet av en helhetlig analyse være en 

feilrepresentasjon av forhistoriens virkelighet. Reese (1995) tar også med skjelettmaterialet 

fra kameler i sin artikkel. De har blitt funnet på Kypros, og igjen gjør han rett i å skrive at 

dette materialet ble gravd ut for 75-120 år siden, og at de aldri har blitt identifisert. Det kan 

dermed være bein fra enten esel eller hest (Reese 1995:35).  

Jeg vil også trekke frem restene fra hesten i graven fra Kalopsidha og Ayia Paraskevi på 

Kypros. Som jeg så vidt var innom, er det ikke sikkert det er snakk om en hestebegravelse 

selv om man finner bein fra hesten. Ettersom tennene fra hesten tolkes som å ha blitt brukt til 

sliping av keramikk, vil det da være større sannsynlighet for at de ikke kommer fra en ofret og 

begravd hest. Tennene kan også ha vært gaver til den avdøde, og det faktum at det var tenner 

fra en hest kan ha vært irrelevant for begravelsesritualet. I tillegg til tennene var det også 

andre bein fra gravene, men ettersom at det ikke er dokumentert hvilken type bein og i 

hvilken tilstand de var i, er det vanskelig å stadfeste om det er snakk om enda en 

hestebegravelse eller bare deponeringer i graven.  

Angående beinmaterialet fra hestene fra lokalitetene Nichoria, Lefkandi og Xeropolis og 

Argos har jeg presentert forskjellig data. Det som kommer godt frem i det jeg har skrevet 

ovenfor, er at tiden man befinner seg i, for eksempel 1800 versus 1980, har mye å si for hvor 

mye data som blir publisert. Utgravningene ved Nichroia og Lefkandi/Xeropolis har gitt mye 

informasjon, og arkeologene har vært gode til å beskrive hva de finner og hvor. Dette er viktig 
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for videre forskning, og jeg mener at dokumentasjonen på beinmateriale er godt representert 

fra disse utgravningene. Argos kan derimot ikke vise til de samme publikasjonene for 

beinmateriale. Det har nok mye å gjøre med at de største utgravningene ble utført tidlig på 

1900-tallet, hvor fokus på fauna og knokler ikke var stor. Hadde lokaliteten blitt gravd ut i 

dag, kan man anta at fokuset og metoden hadde vært annerledes. Arkeologene i dag vil mest 

sannsynlig brukt mer tid på beinmateriale, som igjen kan fortelle mer om lokaliteten.  

6.2 Diskusjon  

I denne delen av kapitlet skal jeg diskutere nærmere deler av det jeg har presentert tidligere i 

oppgaven. Først skal jeg diskutere kontakt mellom Hellas og andre området rundt 

Middelhavet som kan være opphavet til tradisjoner innenfor gravskikken. Etter det tar jeg for 

meg Homer og hans skriftlige kilde Iliaden og vurderer de opp mot det arkeologiske 

materialet, og hvor vi kan trekke likheter. Til slutt blir det en diskusjon vedrørende 

lokalitetene, hvor jeg skal drøfte og argumentere hvorfor de har tilhørt en elite. 

Kontakt og påvirkning 

Skikken med å ofre dyr, spesielt hester, til ære for de døde er kjent fra flere land. I den 

mykenske verden er det bevis på hesteofringer fra Marathon, Argos og Nauplia i Hellas 

(Karageorghis 1967:117). Det skal nevnes at det også er bevis på hesteofringer ved Dendra, 

som jeg har beskrevet i kapittel 3, men at utgravningene ble gjort i 1968, året etter Vassos 

Karageorghis publiserte sitt arbeid. Skikken med å ofre hester kan ha vært mer spredt, men 

det faktum at tidligere utgravninger ikke undersøkte inngangspartiet til gravhaugene kan være 

årsaken til at det ikke er oppdaget flere hestebegravelser (Karageorghis 1967:117). Igjen kan 

man trekke paralleller til Iliaden og begravelsen til Patroklos, hvor fire hester blir ofret til den 

avdøde. På 1960-tallet hadde det ikke dukket opp bevis for at denne skikken fortsatte inn i 

jernalderen, eller om den døde ut allerede mot slutten av den mykenske perioden 

(Karageorghis 1967:117). Karageorghis hadde rett på sin tid, når han gravde ut Salamis, om 

tradisjonen i Hellas. Derimot ser vi at det dukker opp bevis på hesteofringer i Hellas på 90-

tallet når Mervyn Popham begynner sitt arbeid på bosetningen og gravplassen i Lefkandi. 

Dette er per dags dato de eneste bevisene på ofringer av hester i løpet av jernalderen i Hellas.  

Som nevnt tidligere har det blitt argumentert for at tradisjonen med ofring av hester og 

kremasjonsgraver på Kypros stammer fra Evvia (Karageorghis 1969:26). Hvis vi går nærmere 

inn på Evvia, kan bosetningene og gravplassene fra Lefkandi gi oss mye informasjon som kan 
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kaste lys på utviklingen av sosial struktur og kontakt med andre landområder i tidlig jernalder 

(Crielaard 2006:286).  

Rundt år 1000 f. kr. ble en stor apsidal bygning (Heroon) konstruert på en bakketopp på 

utsiden av bosetningen ved Lefkandi. Det er diskusjoner om bygningen ble konstruert som et 

gravkammer, eller om bygget allerede var der da begravelsene fant sted (Crielaard 2016:56). 

Det man derimot vet med sikkerhet er at det under gulvet i bygningen ble det funnet rester av 

en kremert mannsgrav, som hadde blitt samlet i et stykke tøy og blitt plassert i en stor 

bronseamfora (Crielaard 2016:56). Amforaen inneholdt også en kappe av lin og en klut. I den 

samme graven var det en rikt utsmykket inhumasjonsgrav av en kvinne, muligens mannens 

kone (Crielaard 2016:56).  

Grunnen til at blant annet Karageorghis tror at denne nye gravskikken kommer fra Evvia er på 

grunn av den geometriske keramikken, som har blitt identifisert av forskere for å opprinnelig 

komme fra Evvia (Karageorghis 1969:26). Distribusjonen av den greske keramikken på 

Kypros kan karakteriseres på bakgrunn av at den mer eller mindre tilhører spesifikke perioder, 

som startet sent i det tiende århundre (sen-protogeometrisk tid) og foreløpig kom til en slutt 

etter 700 f. kr. (sub-geometrisk tid) (Crielaard 1999:267). Relativt store mengder gresk 

keramikk ble importert i løpet av det åttende århundre, og i nesten like store mengder i midt-

geometrisk II og sen-geometrisk periode. Både stilistisk og vitenskapelig analyse viser at 

Evvia var hovedkilden til den keramiske importen på Kypros (Cirelaaard 1999:267). Hvis 

denne identifikasjonen er rett, vil det stemme overens med den nye gravskikken med 

kremasjon, brakt til Salamis av greske kolonister som stoppet på Kypros på sin reise til Østen 

(Karageorghis 1969:26). Karageorghis argumenterer sterkt for at gravskikken med hester i 

graver originalt kommer fra Hellas, og ble brakt til Kypros. Beviset for dette bygger han på 

keramikken. På en annen side er det flere eksempler på hestebegravelser fra bronsealderen på 

Kypros (Reese 1995:35). Dette motsier Karageorghis’ argument som baserer seg utelukkende 

på keramikken. Jeg mener at et argument for at tradisjonen for ofring av hester i graver 

stammer fra lengre øst enn Kypros står sterkere enn Karageorghis’ hypotese. Dette på 

grunnlag av at Kypros hadde et kontaktnettverk med regioner innenfor dagens Syria og 

Palestina i bronsealderen. Dette vet man ut i fra at det har blitt funnet kypriotisk keramikk ved 

flere lokaliteter i begge disse landene (Åstrøm 1972:278).  

I denne sammenheng vil jeg også nevne Argos og hesteledermotivet, ettersom at jeg allerede 

har diskutert kontakt og påvirkning mellom Evvia og Kypros. Det har blitt argumentert at 
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motivet med hestelederen som blir populært, spesielt i Argos i geometrisk periode, har sin 

opprinnelse i Østen. Dette argumentet hviler på krater fra Ugarit, en by i Nord-Syria som i det 

andre årtusen f. kr. tjente som en møteplass for handelsmenn fra Egypt, Kypros, Anatolia og 

Egeerhavet (Langdon 1989:187). På samme måte som keramikken fra Hellas og Argos, viser 

ikonografien på keramikken fra Ugarit en mann som står mellom to hester (fig.46) Formen, 

stilen og den stratigrafiske konteksten til krateret indikerer en datering til rundt 1200 f. kr. 

(Langdon 1989:187). Den mannlige figuren og ornamentikken på vasene fra bronsealderen 

har slående likhet til ikonografien som blir funnet på de sen-geometriske vasene fra Argolis 

(Langdon 1989:188). Vasen fra Syria ser ut til å komme fra en mykensk produksjon, og det 

har blitt foreslått at mykenske verksteder opererte i regionen rundt Kos og Anatolia, som en 

kilde til kratrene fra Ugarit (Langdon 1989:188). Ikonografien av mannen med hestene vokser 

frem, som tidligere nevnt, i argivisk og attisk keramikk fra det åttende århundre f. kr. Dette 

kan være fordi de geometriske vasene ble inspirert av de overlevende mykenske modellene 

(Crouwel 1991:68). Men som Crouwel (1991:68) også skriver kan hesteledermotivet 

representere en ny og uavhengig kreasjon i en tid hvor hesten var et viktig statussymbol for 

aristokratiet, og et populært motiv innenfor vasemalerier og andre visuelle medier.  

 

Figur 46. "Hestelederen" fra Ugarit. Langdon 1989: Fig. 3. 

 

Ettersom Lefkandi ligger ved kysten, argumenterer jeg for at årsaken til at ofringer av hester i 

graver fortsetter er på grunn av en kontinuerlig kontakt og gjensidig påvirkning mellom 

Lefkandi og Kypros, i Hellas i jernalderen. Det er også viktig å nevne at bronseurnen fra 

kremasjonsgraven fra Heroon opprinnelig kom fra Kypros, så her ser man igjen at kontakten 
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mellom Evvia og Kypros er tilstede gjennom forskjellige faktorer. I tillegg til 

kremasjonsurnen har arkeologene ved Lefkandi funnet fragmenter etter støpeformer til 

trefotede boller/beholdere (Popham et al. 1980:94). Dette materialet er veldig interessant fordi 

det forteller om metallstøping i the dark ages, i tillegg til at det viser en kontakt med Østen, 

mer spesifikt Kypros (Popham et al. 1980:96). Ved å vurdere de nevnte sporene etter kontakt 

mellom de to områdene gjennom arkeologisk materiale, mener jeg det er bevis for at begge 

områdene har hatt stor påvirkning på hverandre. I motsetning til Argos og Nichoria som ligger 

lengre vest i Hellas (fig.1), som ville hatt en lengre sjøvei til Østen enn Lefkandi. Argos kan 

også vise til en kontakt med Østen, på grunn av hesteledermotivet som også har dukket opp 

nord i Syria. Grekerne i jernalderen kan ha gjenopptatt kontakten med Østen hvor de på nytt 

blir introdusert for hesteledermotivet. Dette kan ha ført til en ny representasjon av hesten. 

Homer og de skriftlige kilder  

De kongelige gravene fra Salamis har ofte blitt diskutert i sammenheng med Homers Iliaden 

og begravelsen av Patroklos. En av dem som skriver om dette er Coldstream (1979) hvor han 

både går igjennom begravelsen til Patroklos og utformingen av de kongelige gravene ved 

Salamis steg for steg, og trekker likheter mellom dem. Det påpekes at homeriske 

sammenligninger burde tas mer på alvor. Dette begrunnes av at begravelsen beskrevet av 

Homer har alle aspektene som dukker opp i gravene ved Salamis, og at kombinasjonen av 

aspektene er like (Coldstream 1979:350). Med dette sagt, så er det fortsatt et kronologisk 

spørsmål som oppstår rundt de episke historiene. Var historiene inspirert av virkelige 

krigergraver, eller ble krigerens død feiret i henhold til den episke diktningen? (Carstens 

2005:63) 

Som jeg skrev i kapittel 2, påstår forskningslitteraturen uten tilstrekkelig argumentasjon at 

hesten er et symbol på status. Jeg mener vi kan se på Homers tekster som en av årsakene til at 

dette oppstår, ved at mennesket i datidens Hellas til dels ble påvirket av tekstene hans. Det 

som er et interessant aspekt er at Homers tekster blir datert til rundt 700 f. kr., men at det på 

dette tidspunktet ikke lenger forekommer noen hestebegravelser, som jeg har nevnt tidligere i 

oppgaven. 

Teksten om begravelsen til Patroklos kan være et av de siste tilfellene av hesteofring, eller det 

kan være en nedskrivning av en viktig hendelse som skjedde for lenge siden men som har 

overlevd i muntlig form. Homers fortellinger kan ha overlevd gjennom tiden, tilfeldigvis når 

praksisen med å ofre hester slutter og den blir mer fremtredende i ikonografien. Han er den 
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første som skriver om hesten, og ut i fra måten han beskriver den oppfattes hesten som et dyr 

med høy status. Ved at teksten ble kjent i samfunnet kan mennesker ha endret syn på hesten 

og adaptert den til et statussymbol, ettersom det fortelles om store krigere fra fortiden som 

hadde «spesielle» hester. Dette kan igjen kobles til det som er skrevet i kapittel 4, hvor 

praksisen med å begrave hester ble gjeninnført gjennom ikonografien på vasene, for å få et 

nærere bånd med fortiden og de historiske forfedrene til den levende eliten på den tiden. Med 

andre ord, man byttet ut den fysiske hesten med avbildninger av den.  

Lefkandi/Xeropolis, Nichoria og Argos 

De tre lokalitetene jeg har tatt for meg i oppgaven ligger langt fra hverandre i Hellas. På tross 

av dette er det fortsatt noen likheter mellom Lefkandi, Nichoria og Argos. Alle lokalitetene 

viser til større bygg som anses for å ha tilhørt en elite. Allikevel mener jeg at uttrykket for en 

elite er sterkere ved byggene fra Lefkandi og Nichoria enn ved Argos, ettersom 

dokumentasjonen er bedre for de førstnevnte. Med dette sagt, skal det ikke avskrives at 

bygget i Argos viser til at det er en elitær lokalitet hvor makt har blitt utøvd. Det er også det 

jeg poengterer i kapittel 5 om Nichoria hvor jeg tok for meg husstandsøkonomi, og viste til at 

Nichoria har vært en stor lokalitet med tilgang til mat og ressurser. Dette kan også sies om 

Lefkandi. Jeg mener at dette kan være et utrykk for økonomisk vekst for området rundt 

Nichoria.  

Når det gjelder Argos, forteller ikke sporene etter større bygg like mye som husstrukturene fra 

Nichroia og Lefkandi. Derimot kan materialet fra gravplassene vise til en elitær tilnærming 

ved lokaliteten. Spesielt grav 45, som tidligere nevnt, kan vise til dette. Et aspekt jeg vil ta 

opp når det kommer til Argos, er hvordan det tidligere har blitt omtalt som å være et viktig 

område for hesteoppdrett. Som Protonotariou-Deilaki (1990) skriver blir Argos, og spesielt 

dens sletter, omtalt som et godt område for hesteavling. Dette gir en oppfatning av at denne 

regionen var kjent for avling av hester. Hvis dette er tilfellet skulle man tro at hesten ville 

opptre fysisk i flere graver ved Argos, for eksempel i krigergraven som jeg tidligere 

presenterte. Men i stedet finner man vaser med bilder av hesten. Det kan hende at kilder som 

omtaler Argos som et mekka for hesteoppdrett er misvisende. Det ville vært logisk å finne 

flere hesteskjelletter i graver, eller i andre kontekster, dersom kildene har rett. På den andre 

siden kan årsaken være at man så langt ikke har hatt et fokus på å grave ut de områdene hvor 

disse bevisene eventuelt befinner seg. Eller det kan være snakk om at dokumentasjonen 

tidligere har vært dårlig og ikke har fokusert like mye på beinmateriale.  



 86 

Kapittel 7. Konklusjon  

Mitt mål i denne oppgaven har vært å belyse hestens rolle i jernalderens samfunn i Hellas i 

den geometriske perioden. Dette har blitt gjort gjennom å se hvordan hesten har blitt 

fremtredende i form av representasjoner av den, samt dens fysiske levninger. Jeg har 

presentert et utvalg av hva tidligere forskning har skrevet om hesten og hvordan den blir 

fremstilt i litteraturen som et statussymbol gjennom ikonografien. Videre har oppgaven hatt et 

stort fokus på hesteskjelett fra bronsealderen og jernalderen både i Hellas og på Kypros. Dette 

har jeg gjort for å belyse likheter og forskjeller i de to områdene gjennom begge periodene. 

Etter dette tok jeg for meg andre typer materiale fra jernalderen hvor hesten står sentralt, som 

i litteraturen, på keramikk og i form av figurer. Dette ledet frem til kapittel 5, hvor jeg 

presenterte tre lokaliteter fra jernalderen som anses å ha tilhørt eliten på bakgrunn av 

bygninger og/eller graver. Her lå fokuset på å undersøke om det eksisterer fysiske levninger 

etter hesten, og eventuelt i hvor stor grad. Det viste seg derimot at hesten ikke er knyttet til 

alle elitære kontekster i form av fysiske skjelettrester i jernalderens Hellas. I kapittel 6 tok jeg 

for meg en kritisk analyse av materialet, hovedsakelig hesteskjeletter i graver og hvordan det 

tidligere har blitt oversett og feiltolket. Videre diskuterte jeg enkelte aspekter av oppgaven i et 

mer overordnet perspektiv. På bakgrunn av dette vil jeg i det som følger vise til det skiftet 

som skjer i overgangen mellom bronsealderen og jernalderen, og at representasjoner av hesten 

i ikonografien tar over for de fysiske levningene etter hesten. 

Endring i praksis 

Som presentert tidligere i oppgaven, eksisterer det ofringer av hester i bronsealderen i Hellas, 

men i jernalderen er det så langt bare to eksempler. Jeg mener at en teori kan være en endring 

i praksisen rundt ofringer, ved at det blir lettere å ofre representasjoner av hesten enn det 

fysiske dyret. Enten om det er en fysisk hest eller en vase som avbilder den, viser hesten 

allikevel fortsatt til en status. Hvis den avdøde først ble begravd med en eller annen form for 

hest, vil den trolig også få med seg flere gaver i graven. Dette er faktorer som kan vise til en 

person som tilhørte eliten. Hesten vil være en del av gravgodset, og helheten vil vise til en 

elitegrav. Denne endringen tyder på at selve tankegangen rundt praksisen ved å ofre hester 

endret seg. Det var ikke lenger viktig at selve hesten ble ofret, det var nok at den ble 

representert i en eller annen form. Representasjonen fungerte som et symbol for hesten, uten 

at man måtte ofre den fysiske hesten.  



 87 

Jeg vil også si at praksisen med deponering av gaver ikke ligger hos den avdøde selv, men hos 

menneskene som begraver den avdøde. Det er de etterlatte som bestemmer hva som skal 

legges i graven, hva som anses for å være symbol for elite, og hvordan de velger å fremstille 

individet. Som tiden går, blir også avstanden til forfedrene større og det at man skulle ofre 

hester som en måte å komme nærmere sine heroiske forfedre avtar kanskje også derfor med 

tiden. Det trenger ikke å bety at hesten blir mindre ansett som et statussymbol, men at de går 

over til andre måter å fremstille den som et statussymbol på enn å ofre den. De skaper nye 

praksiser som er gjeldene for perioden i jernalderen, som for eksempel representasjonene av 

hesten i ikonografien. 

Økonomi  

Den overnevnte teorien er et alternativ til at hesten får en endret rolle i jernalderens Hellas. 

Men på bakgrunn av min undersøkelse i denne oppgaven mener jeg at det er et større 

grunnlag at opphøringen av fysiske hesteofringer skyldes økonomiske årsaker. For det første 

er en hest en viktig og dyr ressurs både for et menneske og et samfunn. Det å skulle ofre en 

hest for et eller flere mennesker vil være et stort tap av en ressurs. Det å bytte ut den fysiske 

hesten med representasjoner av den, er derimot en måte å fortsatt henvise til et statussymbol 

hos den avdøde, og samtidig slippe å miste den store ressursen hesten er. 

Med flere lokaliteter som vokser opp etter the dark ages oppstår det en befolkningsvekst, og 

man har bruk for flere ressurser. Ikke minst har man bruk for dyr som kan brukes i jordbruk 

og som matkilde. Her spiller blant annet storfe en viktig rolle, som både en kilde til mye og 

næringsrik mat, men også som trekkdyr på åkrene. Storfe er et stort dyr som vil kunne gi mer 

mat til flere mennesker, sammenlignet med hesten. Det krever dermed enda større ressurser å 

holde hester i jernalderen sammenlignet med bronsealderen, når større deler av jordbruket går 

til å holde storfe. Beinmaterialet fra Nichoria i kapittel 5 viser til en økning av storfe i løpet av 

the dark ages, og dette kan være et argument for endringen som skjer med hesten i løpet av 

jernalderen i Hellas. Ettersom det blir flere mennesker i samfunnet trenger man mer mat for å 

mette alle. Det skjer derfor en endring i jordbruksøkonomien ved at storfeet, som kan brukes 

som trekkdyr og mat, blir byttet ut med hesten ettersom at storfeet blir viktigere for samfunnet.  

Jeg mener at befolkningen fortsatte å se på hesten som et symbol for status i jernalderen, 

ettersom at den blir dyrere å holde og tross alt fortsetter å opptre i elitekontekster gjennom 

representasjoner i ikonografien. Det kan tenkes at deler av eliten som eide store landområder 

og drev med jordbruk hadde råd til å holde hester. Derimot viser min gjennomgang av det 
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arkeologiske materialet fra elitekontekstene ved Nichroia, Lefkandi/Xeropolis og Argos ingen 

sterke bevis på at mennesker i disse områdene har hatt hester i større antall i jernalderen. Om 

hesten har vært like viktig overalt i Hellas er dermed vanskelig for meg å si, men ut i fra det 

jeg har undersøkt kan jeg allikevel argumentere for at hesten har hatt en viktig rolle, i hvert 

fall for eliten i Lefkandi og Argos i jernalderen. Alle lokalitetene har en viss tilstedeværelse 

av hesten, enten om det er fysiske levninger eller representasjoner. Nichoria forteller oss at 

hesten har vært en del av livet til menneskene ut i fra hestetennene, selv om det vanskelig å si 

noe mer om hvordan hesten ble brukt i dette området ut i fra bare tennene. Lefkandi har den 

sterkeste knytningen til hesten, ettersom det til sammen har blitt funnet seks skjeletter etter 

hester som bevisst har blitt gravlagt. Argos frembringer ingen bevis på fysiske levninger etter 

hester i jernalderen, men det er derimot andre representasjoner av den. Levninger etter hesten 

kan altså ikke sies å bidra i større grad til å synliggjøre hestens elitestatus i jernalderen ved 

disse lokalitetene. Samtidig vil jeg påstå at fraværet av slike levninger ikke nødvendigvis 

svekker tolkningen av hesten som et symbol på status, da annet arkeologisk og historisk 

materiale argumenterer for en slik tolkning. 

Allikevel har hesten ganske sikkert vært tilstede ved alle lokalitetene i større omfang enn hva 

det arkeologiske materialet kan vise til i dag. Hesten kan ha vært et symbol på at man hadde 

kapasitet nok til å opprettholde en hest, et tegn på rikdom og at man har hatt mer midler enn 

de fleste. Den var også en måte å formidle at aristokratiet kunne kobles til de tidligere 

heroiske skikkelsene som en gang levde. Om det faktisk var etterkommere av tidligere 

heroiske skikkelser kan ikke sies med sikkerhet, men det at de kanskje ønsket å fremstilles 

som etterkommere av den vil kunne tyde på at det var en måte for dem å opprettholde sin 

sosiale status. Allikevel kan jeg ikke argumentere for at dette var tilfellet over hele Hellas, 

ettersom at jeg har fokusert på tre spesifikke områder.  

Selv om jeg mener at hesten fortsatte å være et symbol for elitens status i jernalderen, kan 

hesten allikevel ha fått nye bruksområder. Hesten ble med tiden kanskje brukt mer til 

transport eller i krigføring. Når bystatene vokser frem, blir det også konkurranse mellom dem. 

Det vil si at byene trenger beskyttelse og en hær, hvor hesten spilte en stor rolle i kavaleriet, 

da spesielt for transport i krigene. Jeg vil også hevde at eliten på den tiden trolig hadde 

tilknytning til den tidens militære, og hadde muligheten til å hjelpe militæret med ressurser, 

blant annet hester. Selv om eliten ikke hadde hesten tilstede på gården eller landområdet sitt 

som et statussymbol, kunne de kanskje henvise til kavaleriet, og gi uttrykk for sin elitære 

posisjon igjennom dem. 
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Jeg mener denne oppgaven har fått frem at hesten hadde en statusrolle i geometrisk periode i 

Hellas, til tross for at det er vanskelig å si med sikkerhet for alle områdene. Samfunnet så på 

den som et symbol på status. Jeg tror at dette kommer av hvilke menneskene som på den tiden 

har hatt kontakt med og hvordan de velger å adoptere tradisjoner fra andre kulturer og 

tidligere tider. I tillegg kan det tyde på at hesten ble enda vanskeligere å holde i geometrisk 

periode, på grunn av behovet for ett større fokus på storfe i jordbruksøkonomien og donasjon 

av hester til militære formål. I bronsealderen har menneskene større landområder og ressurser 

til å holde på hesten, og ikke minst muligheten til å ofre dem i graver. Derimot i jernalderen, 

hvor befolkningsvekst og mindre landområde spiller en større rolle vil det lønne seg å bruke 

hesten mer spesifikk på andre områder. Et utfall av dette fører til at det økonomisk sett, blir 

enklere å ofre hesten i form av representasjoner i ikonografien istedenfor å ofre en viktig og 

levende ressurs. Jeg tror samtidig det er mulig å finne ut mer rundt hestens rolle hvis man tar 

for seg flere deler av Hellas. Ikke minst dersom man finner flere graver hvor hesten har blitt 

begravd, enten alene eller med mennesker.  

Hesten forsvant ikke i løpet av geometrisk periode, selv om den ikke lenger i stor grad er i 

gravkontekster eller tilknyttet boplasser. Derimot mener jeg at hesten ble tildelt nye roller og 

betydninger, og at man på grunn av dette gikk over til å fremstille den ved bruken av andre 

representasjoner. Ut ifra undersøkelsene som har blitt foretatt i denne oppgaven mener jeg at 

denne endringen kan ha sammenheng med en endring i husstandsøkonomi og at det ble ansett 

som et stort tap av ressurser å ofre en hest i en elitebegravelse. Per dags dato er det lite god 

dokumentasjon av hestens fysiske tilstedeværelse i det forhistoriske Hellas, og ut ifra tidligere 

forskning tyder det på at levninger av hest ble oversett og/eller ansett som uviktig for 

forskning. For fremtidige undersøkelser av hestens tilstedeværelse i jernalderens Hellas er det 

en nødvendighet at hesten, og andre dyr, tildeles mer fokus på utgravninger, og at de 

dokumenteres og analyseres på en grundig måte.   
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