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Fig, 3. Skulpterat huvud i gravkorets västvägg. Foto 
förf. 

Fig. 4. Skulpterat huvud 
hörn. Foto förf. 

gravkorets sydvästra 

manhang. Att åtminstone två av huvudena i 
Fogdö är krönta och således kan tolkas som 
furstehuvuden stöder sambandet ytterligare. 
Även dateringen till 1200-talets senare del bör 
kunna slamma. Utan att gå in på några identi
fieringsförsök kan konstateras att Fogdö/Vår-
fruberga kloster åtnjöt uppmärksamhet och 
skydd från Birger Jarl och hans efterkomman
de; det finns vissa tecken som tyder på att en 
fcir klostret ogynnsam utveckling bröts i sam
band med att Birger Jarl övertog makten. 

Vad som däremot är angeläget är att skulp
turerna snarast befrias från plastfärgen och 
blir föremål för en konservators omsorger. 
Först då kan man bedöma deras kondition och 
därefter ytterligare försöka sätta in dem i de
ras historiska och konsthisteiriska samman
hang. 

Mats Bergman 
Riksantikvarieämbetet 

En ovanlig fårras från Gotland 

I slutet av 1970-talet och i början av 1980-
talet företogs omfattande arkeologiska utgräv
ningar i Lund och Löddeköpinge. I egenskap 
av osteo-antropologer arbetade min hustru 
och jag med benmaterialet från dessa utgräv
ningar. Naturligtvis värdet i första hand män
niskoskeletten som intresserade eiss (Persson, 
O. & Persson, E., 1981 och 1983), men vi 
undersökte också en del av det mycket stora 
djurbensmaterial som tillvaratogs. Detta ma

terial, som till den vida övervägande delen 
bestod av ben från husdjur, är numera maga
sinerat hos Kulturhistoriska Museet, Lund. 

Bland benresterna av Ovis aries, fåret, på
träffade vi kraniefragment med fyra 
homkvickar (fig. 1). Först treidde vi att det 
rörde sig om enstaka missbildningar, men då 
vi efterhand fann ganska många exemplar in
såg vi att det måste vara en genetiskt bunden 
egenskap hos en del av de tidig-medeltida 
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Fig. 1. Os frontale sin. (vänstra pannbenshalvan), 
sedd i vänster aspekt, av ett fyrhornat får frän 1000-
talet eller början av 1 100-talet. Hornkvickarna är 
sågade eller huggna av, därför att man använde 
hornslidorna såsom råmaterial för hantverksarbe
ten. Från Wiven Nilsson-husel tomt. Lund. Foto S. 
A. Bengtsson. 

tamfåren. När vi senare av intendent A. Mår
tensson vid Kulturhistoriska Museet fick i 
uppdrag att bidraga med osteologiska fakta 
till en utställning av fynden från "Wiven Nils
son-grävningen" (utgrävningen på tomten där 
konstnären Wiven Nilssons hus har legat) bör
jade vi forska i litteraturen om fyihornade får. 

Enligl Bökönyi (1974, s. 160-162) förekom
mer hos fåren följande typer av behorning, 
resp. hornlöshet: 

I. Båda könen är hornlösa. 
II. Ena könet (2) är homlöst. 
III. Båda könen har ett par horn. 
IV. Båda könen har två par horn. 

Samme författare (s. 161—162) nämner att 
typerna I, II och IV endast är kända hos do-
mesticerade raser, men att typ IV (fyrhornsty-
pen) har påvisats redan i material från neoliti
cum. Den mutation som åstadkommit den gen 
som betingar "fyrhomigheten" måste alltså 
ha uppträtt på ett mycket tidigt skede av do-
mesticeringen. Man kan inte bortse från möj
ligheten att ifrågavarande gen muterat fram 
redan hos preneolitiska, icke domesticerade 
fårraser. Enligt Krysniak (1937, s. 133) upp
träder fyrhomigheten oberoende av domest i-

Fig. 2. Huvudet av baggen Ramses, upphängt i elt 
träd för naturlig skelettering. Avståndet mellan del 
främsta hornparets spetsar är 68,5 cm. Folo S. A. 
Bengtsson. 

ceringsprocessen som sådan. Att märka är 
dock att fyrhomigheten hittills aldrig observe
rats hos vilda fårraser. 

Halländer (1989, s. 291-294, 335-337) dis
kuterar fyrhomigheten, eller mångheimighe-
ten som han kallar egenskapen, och ger en 
god översikt över förekomsten, företrädesvis 
hos de gotländska raserna. Enligt Halländer 
har "flerhornsbesättningar" funnits kvar på 
Gotland fram till åren närmast efter sekelskif
tet, och enstaka individer även betydligt sena
re. Men han anser att de fyrhornsfår som 
numera förekommer på Gotland är resultat av 
korsning med det från England introducerade 
"Jae obs-fåret". De skulle således inte ha nägot 
med det ursprungliga nordiska fyifiornsbe-
ståndet att göra. Vidare betraktar han fyrhor-
nigheten som en missbildning. Men därom 
mera i det följande. 

För en del år sedan medverkade min hustru 
och jag som osteologcr vid några arkeologiska 
utgrävningar på Gotland som leddes av do
cent G. Burenhult. Nära en utgrävningsplats 
ett par mil söder om Hemse såg vi en liten 
flock av fyihornade får. Vi kontaktade ägaren 
och inköpte en dräktig tacka, samt, något år 
senare, ytterligare en tacka. Från dessa här
s tammaren liten flock "fyihoniingar" som nu 
betar på våra marker, och dessutom några 
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Fig. 3. En av våra fyrhornstackor. Ålder ca 6 år. 
Foto B. Hammar. 

Fig. 4. En ca 8 månader gammal bagge med fyra 
välutvecklade horn. Korsning fyrhorn X hornlös 
ras. Folo B. Hammar. 

som vi sålt. En sak står helt klar: våra djur är 
varken till sin allmänna exteriör eller ifråga 
om hornens form särskilt lika Jacobs-fåren 
(jag har haft tillfälle till direkliakttagdse av en 
hel flock sådana i deras hemland). Fig. 2 visar 
kraniet av baggen Ramses, son till första tac
kan vi inköpte på Gotland, och mer eller min
dre stamfader till vår nuvarande flock. De 
nästan bajonettlika hornen i främre paret vi
sar föga likhet med sina krumina och bakåt-
bojda motsvarigheter hos Jacobs-fåret. (Jäm
för också bild 53, s. 293, i Halländers bok.) 

Jag vill på intet sätt nedvärdera min vän 
Håkan Hallanders sakkunskaper eller omdö
me på detta område, men jag tillåter mig ändå 
att framkasta tanken att utrotningen av de 
ursprungliga fyrheirningarna kanske inte var 
så fullständig som nian har antagit. Eftersom 
jag inte vet något om mina egna djurs här
stamning utom när det gäller de senaste gene
rationerna kan jag ingenting bevisa, men jag 
bedömer del som ytterst osannolikt att de 
skulle ha ärvt fyrhornsanlaget från Jacobs-för
fäder. Därtill är de för olika denna ras. 

Våra korsningsförsök visar helt klart att 

genen fcir fyrhomighet är dominant. Fig. 4 
visar en individ {S, eimkr. 8 mån.) som är 
resultat av korsning fyrhoming å X ? av en 
hornlcis ullras. Ett flertal liknande exempel 
kan anföras. 

Halländer (1989, s. 335, och texten till bild 
154, s. 293) betecknar fyrhomigheten som en 
missbildning. Möjligen stöder Halländer sin 
åsikt på det faktum att egenskapen ifråga inte 
är känd hos vilda fårraser. Men med den moti
veringen skulle då också hemlöshet kunna be
tecknas som en missbildning. 

Halländer (ibid. s. 136) omnämner en gen 
som förorsakar kluvet ögonlock och som han 
uppger vara kopplad till den gen senn betingar 
fyrhomigheten. Inget enda exemplar av de 
"fyrheirningar" som jag har eller har haft i 
min ägo har någon ögonlockssplits. Några 
andra degeneiationssymplom har vi heller 
inte iakttagit, trots att i början av vår uppföd
ningviss inavel var oundviklig. - F.n detalj som 
är värd att notera är, att de även har mycket 
grov ull. Farligt en ullspecialist, fru Christina 
Liljegren, Lund, som undersökt ullen från ett 
av våra. exemplar, är ullen grövre och "primi-
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tivare" än hos någon annan nordisk fanas 
(muntlig information). 

De gotländska fyrhomsfår som jag haft till
fälle att iakttaga är mera gracilt byggda än 
några andra får jag sett. Dessutom gör de 
intryck av att vara livligare, mera "getaktiga" 
än vad som är vanligt hos tamfår. 

Avslutningsvis vill jag påpeka, att fyrhomig
heten inte kan sägas vara en biologiskt negativ-
egenskap. Våra fyrhomingar hävdar sig bra, 
jag vill nästan säga alltför bra, gentemot betes-
kamrater av varje annan behomingstyp. Och 
vår store bagge Ramses, som på äldre dagar 
blev vresig, för att inte säga ondsint, var med 
sina långa, bajonettlika henn en farlig mot
ståndare för alla, även för människor. Det 
torde vara mindre hälsosamt att få in ett av 
des.sa horn bland tarmarna. 
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