
Hästen hos människa: Hur det började 

Skulle hon ha något emot det? tänkte Ayla. Skulle hon låta mig göra det? Hon ledde fram 

hästen till trädstammen där hon suttit och klev upp på stammen och lade armarna om hästens 

hals och lyfte ett ben. Spring med mig, Winnie. Spring och tag mig med dig, tänkte hon medan 

hon gränslade hästen. 

(Hästarnas dal, Jean M Aul 1982) 

 De första ryttarna 

 Scenen där Ayla för första gången sitter upp på sin häst Winnie utspelar sig för 35000 år 
sedan. Författarinnan Jean M Aul har låtit sin hjältinna vara mycket framsynt. Ska man tro 
forskning i ämnet kan Ayla vara bortåt 30000 år före sin tid. I 6000 år har hästens hovslag 
följt i människans spår och kanske har vi ridit lika länge, men vem kan egentligen säga att det 
inte fanns ryttare betydligt tidigare? Ridning är liksom hästavel och hästhållning svårt att 
studera eftersom aktiviteterna lämnar få arkeologiska spår. En måltid intagen för tjugo 
årtusenden sedan kan idag skönjas genom en bevarad eldstad och rester av maten i form av 
exempelvis ben och sädeskorn. Men vilka spår lämnar människans samvaro med djur? 

 Den långa tid som förflöt innan vi började avbilda människa och häst i samarbete eller lärde 
oss att behärska metallhantverk så att delar av utrustningen kunde bevaras till våra dagar är 
höljd i dunkel. När vi forskare framhåller våra egna tolkningar är vi ibland inte tillräckligt 
tydliga med att de är just tolkningar. De bygger på antagande och på källmaterial i form av 
bevarade föremål och sammanhang. Det är arkeologins problem men också ämnets stora 
möjligheter och vad som gör arkeologin så spännande. 

Kanske har Ayla och Winnie lite bråttom ut på sin ridstig, men de befinner sig definitivt på 
rätt plats rent geografiskt. Sin första ridtur tar Ayla i nuvarande Ukraina, vilket stämmer bra 
med tidigaste fynden av vad man tror är tama hästar. Här, i ett stäpplandskap som måste 
passat utmärkt för ett snabbt flyktdjur som hästen, hittar vi de första, otydliga spåren av ett 
samarbete som när det nått sin fulländning kom att förändra historien. För vad hade världen 
varit utan hästen? Hela den västerländska civilisationen har burits på hästryggen liksom de 
krafter från öster och söder som då och då under historiens gång har upplevts som hot mot det 
kristna Europa. Men allt detta är en annan historia som kan läsas i andra böcker. 

Tillbaka till våra tidiga möten med hästen. När vi först kom i kontakt med djuret var det inte 
som kamrat i fred och krig utan som jaktbyte. Målningar från Lascaux och Chauvet, daterade 
ungefär till samma tid som Aylas första ridtur på Winnie, visar hur hästar har framställts med 
stor känsla och skicklighet. Stora vildhästflockar måste lockat istidsmänniskor till jakt. 
Området runt den magnifika klippan i Solutré i Frankrike användes som jaktområde i 25000 
år. Tusentals skelett av häst och ren, alla daterade till en tid då vårt land fortfarande var täckt 
av inlandsis, har påträffats här. Den klassiska teorin var att djuren jagats ut över klippan (jag 
tror till och med jag minns en skolplansch med detta motiv). Modern forskning tyder istället 
på en begränsad jakt där jägarna följde flockarnas vandring och fällde uppskattningsvis sex 
till tolv djur i taget. 

 Med tiden minskar i vildhästflockarna i storlek. För kanske 8 - 9000 år sedan antyder det 
arkeologiska materialet att vildhästen blir mer och mer sällsynt. Ännu befinner vi oss dock 
flera millennier före den tid forskningen menar att hästen blir ett husdjur. Men redan nu blåser 



förändringens vindar över människans värld. En ny företeelse är jordbruk och tama djur som 
lever vid sidan av människan och arbetar tillsammans med henne. Upptäckten att djur kunde 
tämjas förändrades deras roll i mänskliga samhällen. Djur var inte längre enbart mat och en ny 
epok i mänsklighetens historia inleddes. 

 Nästan alla de djur som finns hos oss idag har en gemensam faktor: de är sociala flockdjur 
med ett beteende som i mångt och mycket påminner om vårt eget. Därför kunde övergivna 
djurungar som togs om hand tämligen lätt falla in i den mänskliga flocken och så kunde våra 
förfäder och förmödrar lära sig läsa djur och behärska dem. Om djurs beteende hade man 
säkert redan en kunskapsnivå som var mycket hög. En framgångsrik jägare kan läsa sitt byte 
och förutsäga dess nästa steg. 

Tama djur uppträder för första gången vid människans sida kanske redan för 30 - 40000 år 
sedan. Det är möjligt att man redan då inledde ett samarbete med vargen, som över tid kom att 
bli en god jaktkamrat. För ungefär aderton årtusenden sedan hade människan påverkat vargen 
så mycket att den blivit en annan art – hund. Sedan dröjer det ytterligare flera årtusenden 
innan får, get och ko införlivas i den mänskliga flocken. Ull, mjölk, kött, skinn, ben och horn 
är varor som med tama djur blir mer lättåtkomliga. Kon och i viss mån geten kan även bidra 
till transport genom att dra och bära packning. 

Man kan tycka att kon egentligen täcker människans behov. I mångt och mycket kan kor göra 
samma saker som hästar. Se bara på oxen i historisk tid – en härdig, förnöjsam dragare. Vem 
säger att man inte kunnat rida på kor? Det görs ibland. Men någonstans måste de tidiga 
hästmänniskorna av någon anledning fått sina ögon på de där förmodligen blackfärgade 
djuren ute på stäppen. Kanske ansågs de vackrare. De är definitivt snabbare. Något gjorde att 
man inte nöjde sig med kor ett par årtusenden efter kor, får och getter, involverade även 
hästen i den mänskliga flocken. När hästen blev riddjur vet vi inte. I början användes de 
kanske för kött, mjölk och skinn, precis som kor. Hästmjölk låter udda i våra västerländska 
öron, men den dricks än idag i till exempel Mongoliet. Packhästar är säkert en gammal 
uppfinning. 

Traditionellt ansågs det att människan inte började rida förrän vi började avbilda ryttare, 
vilket sker ungefär tusen år före vår tideräknings början. För tjugo år sedan omvärderades 
bilden. Vissa arkeologiska fynd pekar mot att man redan för 6000 år sedan, alltså i 
domesticeringens början, betslade hästar. Betsling kan i sig mycket väl vara ett belägg för 
ridkonstens existens. Det är just där som bettet har sin fördel. Att kontrollera en häst vid hand 
görs nästan enklare med en förstärkt grimma. Vid något eller några tillfällen, kanske ganska 
snart efter att man börjat hålla flockar med tama hästar, kom steg en eller flera verkliga Aylor 
fram. Vi vet inte om de var kvinnor eller män, om de var flera stycken eller kanske en enda 
person. Men hon, han eller de kom på att man kunde betvinga hästens natur att kasta av 
levande varelser som sätter sig på ryggen och – historien skulle aldrig mer bli sig lik. Vi hade 
blivit ett hästburet folk. 

 


