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Abstract  

 
Emmelie, B. 2018. Vad individerna viskar – Människorna från Broa gravfältet i Halla. 
 
Emmelie, B. 2018. What the individuals whisper – The people from Broa grave field in Halla. 
 
This essay addresses and analyses the grave field from Broa in Halla, RAÄ 48:1 and SHM 
11106 with objects in SHM 10796, dated to 800-900 a.d. The essay is done as part of 
examination in archaeology C with osteological orientation spring 2018 at Uppsala university, 
campus Gotland. Gustav Malmborg was supervisor for this essay. The objective of the essay 
is to give an osteological analysis since it hasn’t been done since the excavation 1899, but also 
to bring forth what information that can be pursued osteologically. This due to that grave A is 
the only one to be researched upon and not in full context, only partly focusing on the 
equestrian equipment, the amber lyre bridge and the sword. The questions of issue are; what 
can be told about the individuals from the grave field? Is there any grave that can be 
compared against grave A? What can be said about the contemporary society and the 
premises? Future research can use this essay as a stepping stone for other comparisons and 
use the osteological data to relate more information about lyre individuals.  
 
This quantitative essay presents the analysis each grave individually using morphological and 
metric methods, such as age, sex, paleopathological changes, MIND and estimated stature. 
After analysis is result presented as a table for easy overview (Table 1). Discussion and 
interpretation follows, one grave at a time over to the grave field and thereafter the premises. 
End discussion handles the questions of issue to summarize the discussion and interpretation. 
Conclusion summarizes the results from all of the above mentioned, such as one grave 
contains more than one individual which has been unknown before. Possible kinship is found 
in a grave and the possibility of the contemporary premises to be part of a larger house/farm. 
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Förkortningar och ordlista 

RAÄ – Riksantikvarieämbetets fornlämningsnummer. 
SHM – Statens historiska museum. Nyttjas i sammanband vid referering av inventarienummer 
vid Statens historiska museum. 
MIND – Beräkning av minsta antal individer i benmaterial. /Minimum Number of 
INDividuals). 
Proximal – Den övre delen av ett ben som är närmast kroppen. 
Distal – Den nedre delen av ett ben som är längst ifrån kroppen. 
Corpus – Det yttre lagret på ben. 
Buccal – Mot kinden i munnen 
Lingual – Mot tungan i munnen 
Palmar – En riktning där vyn är från handflatan. T.ex. att blicken är mot handflatan, med 
denna riktad upp mot sig. 
Ventralt – Riktning som indikerar mot magen. 
Dorsalt – Riktning som indikerar ryggen. 
Lateralt – Riktning som indikerar ut från mittpunkten på kroppen. 
Osteofyt – Benutskott längst med ledkant. 
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1. Introduktion 

Att Sigurd Fafnesbane hade en svåger, är kanske inte lika känt som hans stordåd. Svågern 
Gunnar, var lika mycket en hjälte i sagorna som Sigurd själv. Historien går som så att Gunnar 
ärvde Sigurds skatt. Denna ville Atle Budlasson, bror till Gunnars döda fru, ha. I en rad 
händelser slutar det med att Gunnar kastas ned i grop full med ormar för att möta döden, men 
hans syster Gudrun kastar ned en lyra. Gunnar spelar lyra med tårna, alternativt tänderna 
beroende på källa, och spelar ormarna tills sömns. Alla, förutom en, som biter honom och han 
dör. Atle, får dock aldrig skatten, då Gunnar gömt denna och går därmed förlorad för all 
framtid (Lindbergh 2017: 150f). 
 
Därefter har Gunnar i ormgropen varit ett populärt motiv för konstnärer, bland annat dopfunt i 
trä från Jämtland (Lindbergh 2017: 151). 

Denna uppsats är skriven som en del av utbildningen i arkeologi med inriktning osteologi C. 
Valet av ämne grundar sig i ett eget intresse för musik och arkeologi samt önskan att vidare 
utveckla den och bidra till mer information. Därför har en osteologisk analys av benmaterial 
från Broa i Halla genomförts då en av gravarna innehåller ett lyrstall samt det att det aldrig 
gjorts en osteologisk analys av materialet innan.  
 
Studien är uppbyggd med en introduktion av vad lyror är, följt av presentation av källmaterial 
och forskningshistorik. Därefter är analys med resultat presenterat och går vidare till 
diskussion och tolkning följt av en slutdiskussion och slutsats. 

Figur 1. Dopfunt från mitten av 1100-talet. Foto Lennart Karlsson. SHM 1700.  
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1.1. Kort om lyror 

För att ge läsaren en bild av hur lyror ser ut, konstrutkion 
samt hur instrumentet spelas på idag, skrevs detta stycke 
för att ge en förståelse för instrumentet då detta är relativt 
anonymt instrument idag. Stycket är alltså en form av 
liten informativ avstickare för att svara på eventuella 
frågor som kan uppkomma för resterande delen av 
uppsatsen. 
 
Utseendet av den gotländska lyran finns på bildstenen från 
Lärbro, som ger ett hum om dess utseende. Avbildningen 
är den äldsta i Skandinavien, daterad till 500 e.Kr. (Fig. 3) 
(Kolltveit 2000: 3). 

 
Andra liknelser finns att dra, så som till Sutton Hoo som 
är samtida med gravfältet där delar av en lyra hittats. Inget 
stall hittades där, men stämskruvar gjorda av vide och en i 
al, beslag, stämskruvsarm gjord i lönn, rester av strängar 
gjorda av tarmar och hästhårstrån samt tecken på 
instrumentväska då bäverhår hittats kring resterna (Evans 
1994: 69). 

 
Lyran spelades antagligen genom att plocka, likt en harpa, 
strängarna (Kolltveit 2000: 23). En annan teknik kallas 
”block and strum” där visa toner dämpas genom att 
fingrarna hålls mot dem och resten kan klinga fritt (King 
2006). 

 
Konstruktionen är två armar med båge mellan sig som håller stämskruvar. Strängantalet kan 
vara sex till åtta st. varierande på modell och stall. Strängarna löper mellan skruvar och ett 
slutstycke (tailpiece) över stallet som står fritt mot kroppen. Kroppen i sig är ihålig utan 
ljudhål. Stallen i sig förekommer i flera olika material så som bärnsten, brons, horn och trä 
(Fig. 4) (Lund 1979: 74; Kolltveit 2000: 19; Hillberg 2015: 6–52). 

Figur 3. Lyrstallet från Broa i 

Halla. Gjort i Bärnsten. 

Nybjörn Gustafsson, 2007. 

SHM 10796. 

Figur 4. Sutton Hoo lyra med Broa stall i trä. Emmelie Bengtsson, 2018.  

Figur 2 Bildsten från Lärbro med 

avbildning av lyra mitt på stenen. I 

högra, nedersta hörnet en förtydligande 

bild av lyran. Kitzler Åhfeldt, L. 2013 
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1.2. Syfte 

Syftet med denna kvantitativa studie är att analysera det humana skelett materialet från 
gravfältet från Broa i Halla med riksantikvarieämbetets fornnummer Halla 48:1. Dess 
benposter ligger på Historiska museets inventarienummer SHM 11106 medan föremål är 
placerade på SHM 10796 och 11106. Detta för att plocka fram den information som finns om 
individerna och den kontext som finns att tillföra, för att fylla igen de glapp som finns i 
tidigare forskning. Gravarna nämns hädanefter med bokstav så som i den rapport från 
Historiska museets katalog, men tillhör alla SHM 11106. 

 
Sedan utgrävningen 1899 har materialet aldrig undersökts osteologiskt. De tidigare 
tolkningarna av materialet har varit fokuserade kring grav A samt aldrig i full kontext av 
gravmaterialet eller skelettmaterialet, utan delvis med mikrofokusering på delar av gravfältet. 
Andra gravar från samma gravfält har därför varit ignorerade (Salmi 1998: 1f, 8–14). 

 
Materialet är valt på den grund att det inte finns någon osteologisk analys. Ny forskning är 
senast gjord 2015 (Hillberg 2015: 6–52), men endast med fokusering på bärnstensstallet från 
grav A. Den är baserad på den tidigare forskning som ej är i fullkontext och i vissa aspekter 
kan vara föråldrade. Grav A den enda kända graven i Sverige som innehåller ett lyrstall, likaså 
det äldsta stränginstrumentet i Sverige vilken även går att dra paralleller till det första 
scenkonst instrumentet (Lund 1979: 95–108; Jensen 2004: 485; Jesch 2008: 296; Gunnell 
2008: 299–301; Hillberg 2015: 6–52). Även om grav A är intressant har ingen annan del av 
gravfältet osteologiskt analyserats, undersökts eller försökt att tolkas i ett sammanhang. Det är 
därför som denna studie genomförs, för att bidra till en språngbräda till vidare forskning. 

1.3. Frågeställningar 

De frågeställningar som berör denna uppsats och skall försöka besvaras. 
Frågeställningarna som agerar underlag till materialet är: 

• Vad går det att berätta om individerna från gravfältet? 
• Finns det någon annan grav från gravfältet som är jämförelsebar med grav A? 
• Går det utifrån materialet säga något om det samtida samhället och lokalen? 

1.4. Material och avgränsningar 

Primärkälla är det osteologiska materialet från gravfältet Broa, Halla Socken på Gotland, 
RAÄ Halla 48:1 med SHM 11106. Främst fokus har de humana skelett fragmenten.  

 
Avgränsningarna för studien är att endast hantera materialet från gravfält RAÄ Halla 48:1 och 
därmed det mänskliga materialet och ej det animala. Detta styrt av de frågeställningar som 
finns för studien samt den tidsbegränsning som finns för studiens tidsrymd. Grav K, L, M, O 
och anläggning 10 har inga benfragment och kommer därför inte inkluderas i analysen utan 
endast beröras i diskussionen för tolkning utifrån föremålen. Det mikroarkeologiska 
perspektivet styr även avgränsningen då information om lokalen utifrån gravfältet är i fokus 
samt därefter Gotland. Analysen inkluderar inte RAÄ Halla 46:1, ett gravfält som troligen 
tillhört RAÄ Halla 48:1 men som delats av byggnation och därför fått eget RAÄ nummer 
(Pettersson & Langhammer 2012; RAÄ Halla 46:1). För mer information om hundarna från 
RAÄ 48:1 se Emilie Olsson (2018). 
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1.5. Metod och tillvägagångssätt. 

Metoder som används vid studien är ur ett mikroarkeologiskt perspektiv med komparativt 
inslag då fokus endast är på ett gravfält, en lokal, tidsperiod och ej övriga eller närliggande 
gravfält. Osteologiska analyser som nyttjas främst är morfologiska metoder för ålders-, köns- 
och paleopatologiskabedömningar. Metriska metoder används vid  kroppslängdsberäkning. 
Referenssamlingen vid Uppsala universitet, Campus Gotland är använd för identifiering av 
benslag och art. 

 
Varje fragment eller ben analyseras för att finna morfologiska punkter för bedömningarna 
samt noterade i Excel-dokument som agerar databas/lista över materialet. Denna finns bifogad 
som bilaga. Fotografier är tagna för förtydligande av morfologiska förändringar. Materialet är 
presenterat i analysen överskådligt samt diskuteras och tolkas vidare. När det berör 
djurbensmaterialet refereras Emilie Olsson (2018) som analyserar det animala materialet med 
fokus på hundarna. 

 
För bedömning av det kremerade materialet har fragmenterings grad gjorts via längd användes 
McKinleys (2005: 285) schema. Beskrivning av färg och till vilken grad materialet bränts 
använes Holck (1987: 90) beskrivning. 

 
Kontakter har tagits för intervjuer och muntliga meddelanden för att få tillgång till 
information om gravfältet och instrumentet för att gå vidare och hitta flera sekundära källor. 
Så som framkommit t.ex. är material som finns på Historiska museets magasin som tidigare 
inför denna uppsats var okänt för mig, men som nu kan nyttjas i framtiden. Så som skisser 
över gravfältet och järnritningar över föremål, dvs skala 1:1 avritningar av järnföremål. Det 
har även varit kommunikation med ortoped för att få en inblick i individernas liv och 
sjukdomar, samt hur dessa kan vara att leva med för att ge en mer målande bild av 
individerna. 

1.5.1. Könsbedömning 

En morfologisk metod där könskaraktäristiska punkter på pannbenet (frontale), tiningsben 
(temporale), underkäke (mandibula) och bäckenben (coxae) analyseras och bedöms efter 
schematiska scheman (Brothwell 1981: 60; Buikstra m.fl. 1994: 19f; Bass 1995: 82, 205). 

1.5.2. Åldersbedömning 

En morfologisk metod där suturer i kranium, tandutveckling, slitage på tänder och ossifikation 
nyttjats för bedömning. Ossifikation innebär när leder växer ihop med det större benslaget 
(Brothwell 1981: 64, 66, 72; Buikstra m.fl. 1994: 33–35; Bass 1995: 287, 289). 

1.5.3. Kroppslängdsberäkning 

En metrisk metod där kroppslängden på en individ tas fram genom matematisk formula. 
Benslag nyttjade för dessa är lårben (femur), skenben (tibia) och hälben (calcaneus) där 
måttet är benslagets längd (GL), beräknat med cm, men mätt i mm. 
 
Formlerna är som följer: 
Femur: 45,86+2,71*GL +/- 4,49 cm 
Tibia: 47,34+3,29*GL +/- 4,15 cm (Sjøvold 1990: 445) 
Calcaneus: 77,37+1,15*GL +/- 6,25 cm (Holland 1995, refererad i Benbiten 2004:2: 1–5). 
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1.5.4. MIND beräkning 

En bedömning av minsta individantal. Detta bedöms efter benslag. T.ex. förekommer det mer 
än två höger lårben (femur) bedöms det till att två individer minst finns i graven. Detta gäller 
alla benslag.  

1.5.5. Osteologiska paradoxen 

Den osteologiska paradoxen är närvarande vid all sorts analys och bör has i baktanken. En 
osteologisk analys och dess resultat kan endast förtälja sjukdomar som varat så pass länge att 
dessa gett skelettala förändringar i skelettet. Därmed kommer individer utan sådana bedömas 
friska. Det finns dock sjukdomar som ej lämnar skelettala förändringar samt andra döds 
orsaker så som t.ex. infektion eller interblödning t.ex. (Wood m.fl. 1992: 343–367). 

1.6. Teori 

Analys och undersökning av materialet kommer ge en komplett och förtydligad benlista med 
tillhörande information om individers hälsotillstånd samt könsbedömning. Det kommer även 
göra det lättare att jämföra andra platser eller gravar gentemot RAÄ 48:1. Ny tolkning och 
komplettering av äldre material angående grav A som baseras på den fulla kontext som finns 
tillgänglig för den till skillnad från tidigare. Genom osteologisk analys finns det möjlighet att 
förtälja något om det lokala samhället och dess individer, på detta sätt ge en röst till individer 
som inte längre ha någon och berätta något om dem. 
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2. Bakgrund 

Nedan följer en presentation av källmaterialet och dess bakgrund samt forskningshistorik 
relevant för uppsatsen. 

2.1. Presentation av källmaterialet 

Gravfältet ligger belägget ca två kilometer ifrån Roma på Gotland, vilket är beläget mitt på ön 
(Fig. 6). Gravfältet har antagligen en gång i tiden varit större med lång tradition av bruk då 
RAÄ 46:1 är daterat till 400-500 e.Kr. Andra RAÄ nr som tillhör kan vara Halla 1:1, 1:2, 
74:1, 79:1. Möjligen även Halla 78:1, Halla 31:1, 31:2, 32:1 (Pettersson & Langhammer 
2012: 4). 
 
Gravfältet grävdes ut 1899 av Hans Hansson. Det finns 
noteringar i rapporten om osteologiska iakttagelser men 
aldrig någon tydlig och väldokumenterad analys. 
Gravfältet består av 14 gravar och tre anläggningar. 
Fem av dessa är skelettala gravar varav en innehåller två 
individer enligt rapporten medan 11 är brandgravar och 
en anläggning odefinierad. Animalt material är 
observerat i fyra av gravarna enligt rapporten samt 11 
av gravarna innehåller föremål utöver keramik (SHM 
11106). Grav I existerar ej och har aldrig gjort på grund 
av felskrivning i rapporten 1899 (SHM 11106). 

 
Benmaterialet består av ca 61 kg ben enligt benlistan 
vid SHM, materialet består av både humana och 
animala fragment (SHM 11106). Dock är det endast 
som tidigare nämnt det humana som kommer analyseras 
i denna analys. För analys av hundarna se Emilie Olsson 
(2018).  

 
Föremålen beskrivs i rapporten var grav för sig, 
noggrant och ibland med tillhörande skisser. Kontexten 
för alla gravar finns dock ej och är ofta sparsam, kort 
beskrivning. Följande är en kortfattad beskrivning av 
gravarna: 

 
Grav A, en individ sittande på hästrygg där hästen hade kvar betsel i munnen. Vid individens 
högra sida hittades svärdsknappen, bärmstensstallet och en pärla. En hund funnen vid 
individens fötter. Om individen satt i sadeln eller ej kunde inte Hansson utläsa vid 
utgrävningen trotts försök. Det nämns inte vart nötkreatur, får, svin och fisk hittades. 

 

Figur 5. Karta över Gotland. Blåmarkering 

är ungefärlig markering för gravfältet. 

Emmelie Bengtsson 2018. 
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Grav B hittades 1,2 m ned i jorden med vissa fynd funna i tidigare lager. Hästarna som 
hittades var främst kranierna där en av dessa blev funnen i den nordvästra delen av graven och 
den andra i den sydvästra delen. Hur individen var placerad gick inte att bedöma. Övriga djur 
som nämns i rapporten men ej dess kontext är nötkreatur och hund. Graven var omarkerad på 
ytan och placerad vid ett grustags kant. 

 
Grav C, D och E beskrivs som en liten stenkista med en mängd brända ben. D och E även 
med en del obrända benbitar av nötkreatur och människa.  

 
Grav F beskrivs som en skelettgrav.  

 
Grav G beskrivs som rubbad skelettgrav med två stycken individer, två hästar, två hundar, får 
och svin.  

 
Grav H beskrivs som vid en kalkstenshäll med brända benbitar.  

 
Grav J beskrivs som en liten hällkista med brända benbitar.  

 
Anläggning 10, benämns som e, beskrivs som en tidigare anträffad mans lång hällkista med 
skelett. Kistan varit så gott som fri från jord. Individens huvud låg i riktning av nordvästra 
änden av kistan där även ett lerkärl stått men ej omhändertagits då det fallit sönder.  

 
Anläggning 11 benämns som c, beskrivs som en liten förstörd gravkista på grund av ett 
grustag med få brända ben.  

 
Anläggning 12 benämns som d, beskrivs med ett lager sot liknande jord på 1 m x 1 dm med 
åtskilliga brända benbitar utan spår av kista.  

 
Grav K beskrivs som en låg kulle.  

 
Grav L, M och N beskrivs som en brandgrav med ring av sten.  

 
Grav O beskrivs som en rubbad skelettgrav i form av en låg kulle (SHM 10796; SHM 11106).  

2.2. Forksningshistorik 

Sedan utgrävningen 1899 av Hans Hansson har forskning varit centrerad kring grav A. Vad 
som går att utläsa utifrån de två rapporter som finns om gravfältet tycks det som att den 
åttonde juni förundersöktes två av gravfältets gravar, grav A och grav B. Därefter har Oscar 
Almgren tillkallats att omhändertaga föremålen och skickat ett pm. till riksantikvarieämbetet 
den tionde juni samma år (SHM 10796). Hans Hansson har därefter utfört utgrävningen. 
Beskrivning av gravarna finns under SHM 10796 och fyndlista under SHM 11106 (SHM 
10796; SHM 11106).  

 
Studier har även främst haft fokus på olika föremål, delar eller vinkling av grav A (Salmi 
1998: 1f, 8–14). Den första publikationen om grav A är från 1922 (Salin 1922: 189–206) och 
är en presentation om föremålen under SHM 10796. Artikeln tar upp en jämförelse av 
Osebergsskeppet samt en datering utefter stilen på hästmunderingen, till brytningstiden 
mellan vendeltid och vikingatid (Salin 1922: 189–206). Det vill säga ungefär 800–900 e.Kr. 
En nyare tolkning av individen som även innehåller kritik gentemot den äldre forskningen 
som en följd av klassificering av hästmundering som återfanns i graven gjordes. Kritiken 
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riktas mot jämförelsen av Osebergsskeppet, på grund av geografiska anledningar, anses detta 
inte vara en god jämförelse emellan de två olika gravarna (Thunmark-Nylén 1992: 225–240). 
Stilproblem och diskussion kring Broastilen samt dess indelning men även inkludering av 
dosspännen tar Nordström (1960: 186–206) upp. Detta för att problematisera och lyfta fram 
Gotlands säregenhet i stilformen. 

 
Den enda grav som berörs något som förutom grav A är grav F i avhandlingen av Nerman 
(Nerman 1919: 12–88). I denna nämns typologi och utveckling av djurhuvudspännena som 
också indikerar en ungefärlig datering till brytningstiden (Nerman 1919: 20). Bedömning av 
kön utifrån föremål diskuterar Petré ( 1993: 149–154) för att ge ett verktyg till 
könsbedömning när osteologin inte räcker till. 

 
Broa i Halla anses även som en viktig knytpunkt för Gotland under denna period och en 
osteologisk analys har efterfrågats i tidigare studier för att kunna ge en helhetstolkning av 
området som även kan nyttjas för gravfältet (Salmi 1998: 7). Hyenstrand (1989) diskuterar 
socknars namn, betydelse och ålder. Detta för att försöka få fram vad för slags samhälle och 
betydelse platserna kan ha haft (Hyenstrand 1989: 12, 55, 54f, 81, 131). Svedjemo (2017: 
183–189) diskuterar byar och gårdar samt social struktur i hur dessa varit det ena eller det 
endera samt tolkningar över vad arkeologiska platser varit. 

 
Den nyaste tolkningen av individen är gjort efter lyrstallet i sig. Jämförelse av lyror som 
återfunnits i gravar och fristående lyr fynd. Den presenterar fem olika kategorier av lyrspelare 
samt tar upp en datering till när bärnstensstall över världen var som vanligast vilket är 
brytningstiden mellan vendeltid och järnålder. Uppsatsen pekar ut problematiken om att tolka 
individerna utefter föremål som gjorts innan och pekar ut bristen på osteologisk analys. 
Vidare diskussion förs om hur en analys hade varit intressant för att bättre kunna tolka 
individen (Hillberg 2015: 6–52). Tidigare forskning har efterfrågat en osteologisk analys av 
både grav A och gravfältet för att bättre kunna tolka den. Det har även efterfrågats för att 
vidare jämförande studier med andra gravar, i andra länder, som innehåller lyror (Salmi 1998: 
1f, 8–14; Hillberg 2015: 6–52). Detta då grav A från gravfältet är den enda kända i Sverige 
som innehåller en lyra samt det äldsta kända stränginstrumentet i Sverige i nuläget (Lund 
1979: 95–108). Föremålen anses även som extravaganta men frågan är om den inte är 
jämförelsebar med någon annan grav från gravfältet? Detta har tidigare inte undersökts. 

 
En äldre artikel fokuserad endast på lyrstallet ger mått och beskrivning över lyrstallet samt 
information om denna och kort om instrumentet. I samband med det engelska Sutton Hoo 
fyndet nämns olika material som lyrstall kan vara gjorda av, samt att för just Sutton Hoo 
replika är det Broa Halla modellen som är nyttjad (Reimers 1980: 2; Evans 1994: 69). En 
uppsats om ringsvärden och knapparna på Gotland nämns det hur RAÄ Halla 48:1 varit utsatt 
för gravplundring samt det arkeologiklimat som var vid tidpunkten vid utgrävningen. Den 
pekar även ut RAÄ Halla 46:1 som anknuten till gravfältet i fokus med förklaring till varför 
det idag har olika RAÄ nummer (Sundström 2016: 16). 

 
Forskning som berör tidsperioden gravfältet blivit daterad till, nyttjas som pelare för tolkning 
av materialet är bland annat boken Viking och Hvidekrist (Roesdahl 1992). Där flera författare 
bidragit och beskriver bl.a. hur gravskicket i Skandinavien under vikingatiden vanligen ter sig 
samt vad som kan förväntas att påträffas i dessa. Det finns även text om övergång till kristen 
tid och utseendet på gravarna då för att kunna tolka om graven är hednisk eller kristen. Ett 
avsnitt tar upp om vapen och vapenbruk för att förklara vapens närvaro i gravarna samt status 
innebörden av vapnen (Gräslund & Müller-Wille 1992: 186f; Lehtosalo-Hilander 1992: 195; 
Tegnér 1992: 188f). Pedersen (2008: 204–208) tar upp olika typer av vapen under järnåldern 
samt tolkningar av dessa för att förklara dess förekomst, på ett liknande sätt har Ljungkvist 
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(2006: 41, 43, 46, 134) arbetat med fokus mot Mälardalens gravar om hur man kan tolka dem 
som elitiska eller ej samt olika nivåer av elit utifrån föremålen. 

 

Studier av lyror i stort, inkluderar behändig terminologi för instrument, så som ljudredskap för 
att skilja instrument från hur de nyttjas idag, för musik. Detta för att skilja dem från att vara 
redskap för kult/religiöst uttryck t.ex och inte till syfte av musikframförande. 
Musikframförande instrument, kallas bara instrument (Lund 1979: 95–108). Utifrån detta går 
det att vidare tolka lyror som ett scenkonst instrument som inte är nyttjat för kult utan 
musikframförande. Detta styrkt av anknytning till mytologi, poesi, lyrik och texter till lyror 
samt framförande av dessa diskuteras på ett liknande sätt av Kolltveit (2000: 19–25), Jesch ( 
2008: 296) och Gunnell (2008: 299–301). De nämner även en feltolkning av texter i tidigare 
forskning där lyror benämnts som harpor vilket gjort att lyrföremål blivit mer svår tolkade 
eller identifiera vid utgrävningar då arkeologer inte varit bekant med vad föremålet är. Det 
kan ha bidragit till att föremål som är lyrdelar kategoriserats som något annat (Horton 1963: 
17f; Gunnell 2008: 300ff). Horton (1963: 17f) nämner även hur dessa kan vara stämda 
baserade på stallets form och skåror för strängarna. Kolltveit (2000: 19–25) tar även upp olika 
sorters lyror och de olika sätt dessa går att spela på, men även i vilken samhällsklass som kan 
ha nyttjat dessa. 

 
Då det finns djur i vissa av gravarna är det värt att nämna studien av Sten (2013: 223–231), 
som behandlar djur i gravar för att uppmärksamma förekomsten av dessa samt hur detta 
förändrats genom tiderna. I detta diskuteras även problematiken med tolkningen av gravar, 
speciellt de innehållande djur och relationen mellan människa och djur. Dock är endera 
tolkade gentemot gravfältet och i övrigt finns ingen sådan tolkning eller diskussion. Därmed 
kommer studien uppfylla en del av de frågor och funderingar tidigare författare haft angående 
materialet samt knyta ihop den tidigare forskning som skett, uppdatera den och fylla 
kunskapsluckor om gravfältet som tidigare fattats. 
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3. Analys 

Nedan följer analysen av gravarna från Broa i Halla socken på Gotland, SHM 11106, 
presenterade var för sig. Notera som tidigare nämnt att vissa gravar ej innehåller benfragment. 
Dessa är grav K, L, M, O och anläggning 10. Grav I existerar ej och har aldrig gjort på grund 
av antagen felskrivning i rapporten. Se bilaga 1 för komplett benlista. Fler foton för de 
paleopatologiska förändringarna går att se i bilaga 2 där var grav är presenterad för sig med 
kort figurbeskrivning. 

3.1.1. Grav A 

Grav typ: Skelett. 
 
Bevaringsförhållande: Materialet har hård tafonomiskt åverkan där ytan (corpus) blivit hårt 
skadad. 

 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla fler än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ.  

 
Kön: Man. Könsbedömd med underkäke (mandibula) (Buikstra m.fl. 1994: 20; Bass 1995: 
82). 

 
Ålder: Äldre än 20-38 bedömd med suturer i kraniet, ossifikation i lårben (femur) och suturer 
vid nackben (occipitale) (Buikstra m.fl. 1994: 33–35). 

 
Kroppsländsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning, då inga benslag för sådan bedömning 
påträffats. 

 
Paleopatologier: Tänder (dentes) har förslitningar på emaljkronan på tre utav tänderna. I 
övrigt har inga skelettala förändringar hittats på individen. Icke metriskt särdrag mellan 
nackbenet (occipitale) och hjässbenet (parietale) i form av extra kraniedel kallad lamboid 
sutur (Fig. 7) (Brothwell 1981). 

Figur 6. Lamboid sutur i inringningen. 

Emmelie Bengtsson 2018. 
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Total sammanställning: Fragmentantalet är 45 och vikt 941 g.  
 

Övrigt: SHM nummer för graven är 11106:1. Föremål ligger under SHM 10796, 11106, 
11106:1. 

3.1.2. Grav B 

Grav typ: Skelett. 
 
Bevaringsförhållande: Materialet har blivit kraftigt påverkat av att ha legat i ett grustag och 
fått ett väldigt säreget utseende på ben ytan (corpus) där det är väldigt ojämnt och strävt.  

   
MIND: Baserat på antal överarmsben (humerus), lårben (femur), skenben (tibia) är graven 
bedömd att innehålla två individer. Detta då fragmenten är så pass stora att det ej kan vara 
delar av samma benslag utan måste vara uppdelat på minst två individer.  

 
Kön: Inget kön bedömt då inga könskaraktäristiska benslag påträffats. 

 
Ålder: Mellan 17 och35. Baserat på slitage på andra bakre kindtänder (molar II) (Brothwell 
1981: 72; Bass 1995: 287). 

 
Kroppslängdsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning har kunnat genomföras. 

 
Paleopatologier: En markant grop i gommen (palatine process) med vassa kanter som 
antagligen är inflammation som läkt (Fig. 8). En oidentifierad tand har börjat ruttna (muntligt 
meddelande. Sten 2018-05-07). En framtand (incisiv) har tandsten. En främre kindtand 
(premolar) är nedsliten. En främre kindtand (premolar) visar tandsten och inflammation över 
tandhalsen. Vänster lårben har proximalt en inflammation. Vadben (fibula) visar abscess eller 
tafonomiskt påverkan proximalt (Baxarias & Herrerín 2008: Infectious pathologies-3, 19). 

 
Total sammanställning: Fragmentantalet är 83 och vikt för det humana materialet 959,5 g. 

 
Övrigt: Föremål finns under SHM 10796 och 11106:2. 

Figur 7. Bildgrupp visande gropen i gommen med skarpa kanter som påverkan vid alveolen buccalt. Emmelie 

Bengtsson 2018. 
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3.1.3. Grav C 

Grav typ: Brandgrav. 
 
Bevaringsförhållande: Skelettmaterialet är grått, grad 2 (Holck 1987: 90). Största 
fragmentstorlek är 81,35 och medelstorlek 15,92 mm. Enligt McKinley (2005: 285) 
medelstora fragment.  

 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla mer än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ.  

 
Kön: Inget kön bedömt då inga könskaraktäristiska benslag påträffats. 

 
Ålder: Ingen åldersbedömning, då inga benslag för sådan bedömning påträffats. 

 
Kroppslängdsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning, då inga benslag för sådan 
bedömning påträffats. 

 
Paleopatologier: Inga påträffade. 
 
Total sammanställning: 644 fragment med vikt på 386 gram. 11% från fragmentantalet 
identifierades. 22% från totalvikten identifierades. 

 
Övrigt: Förutom människa innehåller graven käke av en katt (Felis silvetris). Skenben (tibia) 
och fingerben (phalanges) av en hund/räv (Canis familiaris/Vulpes vulpes) samt en kindtand 
(molar) krona från svin (Sus scrofa). Totala animal fragmentantal 6 st. med vikt på 4 gram. 
Föremål finns under SHM 11106:3. 

3.1.4. Grav D 

Grav typ: Brandgrav. 
 
Bevaringsförhållande: Färgen är kritvit till knappt bränd alls, vilket är grad 1 och 4 (Holck 
1987: 90). Största fragment storlek på 88,25 mm och medelstorlek är 24,49 mm. Enligt 
McKinley (2005: 285) medelstora fragment.  
 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla mer än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ.  

 
Kön: Inget kön bedömt då inga könskaraktäristiska benslag påträffats. 

 
Ålder: Ingen åldersbedömning, då inga benslag för sådan bedömning påträffats. 

 
Kroppslängdsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning, då inga benslag för sådan 
bedömning påträffats. 

 
Paleopatologier: Inga påträffade. 
 
Total sammanställning: Fragmentantal 65 med vikt på 156 gram. 31% från fragmentantalet 
identifierades. 42% av vikten identifierades. 

 
Övrigt: Föremål finns under SHM 11106:4. 
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3.1.5. Grav E 

Grav typ: Brandgrav. 
 
Bevaringsförhållande: Materialet är bränt delvis, från kritvit till knappt bränt alls. Vilket är 
grad 1 och 4 blandat (Holck 1987: 90). Största fragmentstorlek är 88,25 mm och medelstorlek 
är 24,49 mm. Enligt McKinley (2005: 285) medelstora fragment. 

 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla mer än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ.  

 
Kön: Man, bedömt med temporale mastoideus (Brothwell 1981: 60; Buikstra m.fl. 1994: 20; 
Bass 1995: 82). 

 
Ålder: Ingen åldersbedömning, då inga benslag för sådan bedömning påträffats. 

 
Kroppslängdsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning, då inga benslag för sådan 
bedömning påträffats. 

 
Paleopatologier: Inga paleopatologier funna. 
 
Total sammanställning: 30 fragment med en vikt på 102,5 gram. 19% från fragmentantalet 
identifierades. 88% av vikten identifierades. 

 
Övrigt: Fynd påträffades i form av 9 bitar keramik varav en är mynningsbit. Totalvikten för 
fyndet är 28,5. Föremål finns under SHM 11106:5. 

 

3.1.6. Grav F 

Grav typ: Skelett. 

 

Bevaringsförhållande: Materialet är en av de bättre bevarade gravarna. Vänster överarmsben 
visar skrapmärken som uppkommit efter gravläggning på ca 15 mm långa mitt på benet. 

Corpus på benen är bevarat samt nästan ingen fragmentering av materialet förutom kranium.  
 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla mer än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ. 

 
Kön: Kvinna bedömt med bäckenbenet (coxae), pannbenet (frontale), underkäke (mandibula) 
och tinningsbenet (temporale) (Bass 1995: 82, 205; Brothwell 1981: 60; Buikstra m.fl. 1994: 
19f). 

 
Ålder: Äldre än 33-45 baserat på slitage på den andra bakre kindtanden (molar II) (Brothwell 
1981: 72; Bass 1995: 287). Åldern baserad på underkäke kan vara högre (Bass 1995: 52). 

 
Kroppslängdsberäkning: Lårben: 465,47 mm. Skenben: 369,09. Beräkning av dessa blir att 
individen är 172 cm +/- 4,49 cm. Via skenben 168 cm +/- 4,15 cm(Sjøvold 1990: 445). 
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Paleopatologier: Osteoartrit finns i individens ringkota (atlas) 
däri syns även en tydlig Eburnation, tappkotan (axis) (Fig. 9), 
fyra halskotor (vertebrae cervicales) har sammanfall av 
kotkroppen, fyra bröstkotor (vertebrae thoracicae), tre 
ländkotor (vertebrae lumbales) där pitting finns på en av 
kotorna, fem odefinierade kotor, sex revben (costae), båda 
nyckelbenen (clavicula) ventralt, vänster armbågsben (ulna) 
proximalt, höger strålben (radius), båda lårbenen (femur) 
distalt, båda skenbenen (tibia) proximalt, båtben i fot 
(naviculare), inre kilformade benet vänster (cuniforme III), 
vänster tärningsben (cubiodeum) där ledytorna börjat 
överlappa varandra, vänster mellanfot (metatarsal I-V) och 
båda stortårna (phalang 1 & 3).  

 
Schmorls noder finns i odefinierade kotor samt i tolfte 
bröstkotan. Infektioner finns i överkäken (maxilla), en hörntand 

(canine) och två revben. Båda hälbenen (calcaneus) har i hälarna utdragna muskelfästen.  
 

Tappkotans, halskotornas och bröstkotornas spinalutskott är snedställda dorsalt i lateral 
riktning åt höger. Höger överarmsben (humerus) visar kraftiga muskelfästen jämfört med det 
vänstra. Bäckenbenet (coxae) visar på vänster sida Eburnation i ledskålen. Alla fingerben 2 
(phalanges 2) har benkanter palmart.  

 
Underkäke (mandibula) har endast en alveol, resterande del av underkäkens alveoler är 
resorptionerade men inte till fullo (Fig. 10).  

 
Distalt på högra skenbenet finns håligheter på ledytan. Båda hälbenen (calcaneus) har 
osteofyter dorsalt vid muskelfästet, vid Akillessenans fäste. 
 
Total sammanställning: 415 fragment med en vikt på 1994 gram. 

 
Övrigt: I materialet hittades nackben (occipitale) och ett ofusionerat bäckenbens fragment 
från häst (Equus caballus) samt halskota (vertebrae cervicale) från svin (Sus scrofa) varav 
denna var ofusionerad. Fragmentantal 3 och totalvikt 47 gram. Föremål finns under SHM 
11106:6 

Figur 9. Underkäke med resorption. Emmelie Bengtsson 2018. 

Figur 8. Axis med tecken på 

osteoartrit samt snedställd vinge. 

Emmelie Bengtsson 2018. 
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3.1.7. Grav G 

Grav typ: Skelett. 
 
Bevaringsförhållande: Materialet är fragmenterat och hårt tafonomiskt påverkat. Framtand 
11 (incisiv 11) visar på en linje mitt på buccala sidan av tanden, likt en frät, rakt linje som är 
tafonomisk åverkan. 

 
MIND: Graven är bedömt till att innehålla minst två individer. Detta baserat på överkäke 
(maxilla), lårben (femur) och hälben (calcaneus). Två individer bedömt på bäckenbenet 
(coxae). 

 
Kön: En kvinna och eventuellt en man. Kvinna bedömt med pannben (frontale), tiningsben 
(temporale), bäckenben. Man bedömt med bäckenben (Bass 1995; Brothwell 1981; Buikstra 
m.fl. 1994). 

 
Ålder: Via två benslag, kindtand (molar 26) och lårben har bedömning blivit över 18 och 25 
år (Brothwell 1981: 64, 66; Bass 1995: 289). 

 
Kroppslängdsberäkning: Vänster hälben 72,17mm. Höger hälben 1: 72,80 mm. Höger 
hälben 2 ca: 68,90 mm. Individ 1 blir då ca 160,36 cm +/- 6,25 cm. Individ två ca 156,60 cm 
+/- 6,25 cm (Holland 1995, refererad i Benbiten 2004:2: 2).  

 
Paleopatologier: Två tiningsben på vänster sida har skelettal anomali på insidan av kraniet 
genomgående till corpus (Fig. 11). Ett kraniefragment har på insidan kraniet en åverkan som 
ser roströd ut och är knycklig. Nackbenet (occipitale), visar ett icke metriskt särdrag i form av 
ett hål.  

 
Överkäke där kindtand 26 sitter kvar visar sneddat slitage där buccala och linguala 
emaljkanterna är förhöjda gentemot mitten av kärnan. Underkäke (mandibula) visar anlag för 
att inte ha visdomständer. Främre kindtand 14 och 24 (premolar 14 & 24) visar på slitage.  
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En halskota (vertebrae cervicales) har deformitet och tydliga osteoartrit 
utskott/benpålagringar mot nästa kotkropp. 

 
Höger nyckelben (clavicula) har kraftiga muskelfästen. Armbågsben (ulna) proximalt har stor 
och kraftig ledyta med skarpa kanter. Höger och vänster hälben visa utdragna fästen. Tre 
fingerben (phalanges) har benutskott palmart.  
 
Total sammanställning: 224 fragment med vikt på 1731 gram. 

 
Övrigt: Analys skall ha skett på en främre kindtand och en hörntand (canine), dessa 
urplockade i materialet 1998 av arkeologiska forskningslaboratoriet. Resultat av analys ej 
funnet. Föremål finns under SHM 11106:7, 11106:7a, b, c, d. 

 
 Två tiningsben (temporale) från häst (Equus caballus). Revben (costae) och tänder (dentes) 
från odefinierad gnagare (rodentia). Animalt fragmentantal 5 st. med vikt på 36 gram. Fynd 
från benkam hittades vid analysen på 4 fragment med vikt på 4,5 gram.  

3.1.8. Grav H 

Grav typ: Brandgrav. 
 
Bevaringsförhållande: Materialet är gråvit till vit i färgen, vilket är grad 3 (Holck 1987: 90). 
Största fragmentstorlek är 65,79 mm och medelstorlek 19,49. Enligt McKinley (2005: 285) 
medel stora fragment. 
 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla mer än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ. 

 

Figur 10. Jämförande bildgrupp av de två tinningsbenen med anomali. Vänster sida, övre och undre bild är från 

en individ vissande samma ben. Högre, övre och undre bild är från en annan individ visande samma ben. 

Emmelie Bengtsson 2018. 
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Kön: Inget kön bedömt då inga könskaraktäristiska benslag påträffats. 
 

Ålder: Minst 15-18 år baserat på öppen tandrot (Gejvall 1947: 41; Gejvall 1969: 473; 
Brothwell 1981: 64; Bass 1995: 41). 

 
Kroppslängdsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning, då inga benslag för sådan 
bedömning påträffats. 

 
Paleopatologier: Inga påträffade. 
 
Total sammanställning: 515 fragment med en vikt på 319 gram. 9% av fragmentantalet 
identifierades. 14% av vikten identifierades. 

 
Övrigt: Gammalt SHM nr är 11106:8. 

3.1.9. Grav J 

Grav typ: Brandgrav. 

 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla mer än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ. 

 
Kön: Kan vara kvinna bedömt på bäckenbenet (coxae) (Brothwell 1981; Buikstra m.fl. 1994; 
Bass 1995). 

 
Ålder: Minst 20 år bedömt på alveoler i underkäken (mandibula) för kindtand 48 (molar 48). 
Minst 15-18 år baserat på öppen tandrot (Gejvall 1947: 41; Gejvall 1969: 473; Brothwell 
1981: 64; Bass 1995: 289). Därmed mest troligt över 20 år baserat på underkäke. 

 
Kroppslängdsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning, då inga benslag för sådan 
bedömning påträffats. 

 
Paleopatologier: Inga påträffade. 

 
Bevaringsförhållande: Materialet är hårt bränt och kritvit, vilket är grad 4 (Holck 1987: 90). 
Största fragmentstorlek är 64,99 mm och medelstora 13,99 mm. Enligt McKinley (2005: 285) 
medel stora fragment. 

 
Total sammanställning: 1122 fragment med vikt på 552,5 gram. 22% av fragmentantalet 
identifierades. 31% av vikten identifierades. 

 
Övrigt: Överarmsben (humerus) och skenben (tibia) av katt (Felis silvetris). Knäskål 
(patella) av häst (Equus caballus). Fragmentantal 3 med vikt på 8,5 gram. Gammalt SHM nr 
är 11106:9. 

3.1.10. Grav N 

Grav typ: Brandgrav. 
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Bevaringsförhållande: Materialet är medelbränt och har en beige färg, vilket är grad 3 
(Holck 1987: 90). Största fragmentstorlek är 50,32 mm och medelstorlek 23,02. Enligt 
McKinley (2005: 285) medel stora fragment. 

 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla mer än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ. 

  
Kön: Inget kön bedömt då inga könskaraktäristiska benslag påträffats. 

 
Ålder: Ingen åldersbedömning, då inga benslag för sådan bedömning påträffats. 

 
Kroppslängdsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning, då inga benslag för sådan 
bedömning påträffats. 

 
Paleopatologier: Inga påträffade. 
 
Total sammanställning: 97 fragment med vikt på 93,5 gram. 2% av fragmentantalet 
identifierades. 2% av vikten identifierades. 

 
Övrigt: Fynd i form av metalfragment hittades vid analysen på fragmentantal 49 st. och en 
vikt på 4 gram. Föremål finns under SHM 11106:16. 

3.1.11. Anläggning 11 

Grav typ: Brandgrav. 
 
Bevaringsförhållande: Materialet är vit till svartbränt, vilket är grad 1 (Holck 1987: 90). 
Största fragmentstorlek 37,46 mm och medelstorlek 16,67 mm. Enligt McKinley (2005: 285) 
medel små fragment. 
 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla mer än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ.  
 
Kön: Inget kön bedömt då inga könskaraktäristiska benslag påträffats. 
 
Ålder: Ingen åldersbedömning, då inga benslag för sådan bedömning påträffats. 
 
Kroppslängdsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning, då inga benslag för sådan 
bedömning påträffats. 
 
Paleopatologier: Inga påträffade. 
 
Total sammanställning: 12 fragment med vikt på 8,5 gram. 0% av både fragmentantal och 
vikt identifierades. 

 
Övrigt: Gammalt SHM nr är 11106:11. 

3.1.12. Anläggning 12 

Grav typ: Brandgrav. 
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Bevaringsförhållande: Materialet är grått till kalk vit, vilket är grad 4 (Holck 1987: 90). 
Största fragmentstorlek är 64,42 mm och medelstorlek 21,44 mm. Enligt McKinley (2005: 
285) medel stora fragment. 
 
MIND: Det finns inga tecken i materialet att graven skulle innehålla mer än en individ. 
Bedömning är därmed att graven endast innehåller en individ.  
 
Kön: Inget kön bedömt då inga könskaraktäristiska benslag påträffats. 
 
Ålder: Ingen åldersbedömning, då inga benslag för sådan bedömning påträffats. 
 
Kroppslängdsberäkning: Ingen kroppslängdsberäkning, då inga benslag för sådan 
bedömning påträffats. 
 
Paleopatologier: Inga påträffade. 
 
Total sammanställning: 76 fragment med en vikt på 74,5 gram. 0% av både fragmentantal 
och vikt identifierades. 
 
Övrigt: Gammalt SHM nr är 11106:12. 

3.2. Resultat 

Nedan följer Tabell. 1 som översiktligt visar resultatet av analysen. För mer detaljerad 
benlista, se bilaga 1. 

 
Tabell 1. Översiktlig tabell över resultat från analys. KLB indikerar kroppslängdsberäkning. Ark fynd = 

arkeologiska fynd. Grav G är endast en individ åldersbedömd, dock har det inte gått att utläsa vilken av dem.  

Grav Gravtyp Kön Ålder KLB MIND Ark fynd Paleopatologier 

A Skelett ♂ 20-38 - 1   Förslitningar på tänder. Lamboid sutur. 

B Skelett - 17-35 - 2   Grop i gommen. Tandsten. 

Inflammation i sin femur. Fibula med 

abscess eller tafonomisk påverkan. 

C Brand - - - 1 - - 

D Brand - - - 1 - - 

E Brand ♂ - - 1 Keramik - 

F Skelett ♀ 33-45+ 168-

172 

1 - Tandlossning. Osteoartrit, ev. 

reumatism postkranialt. Eburnation. 

Osteofyter. Förlängda muskelfästen. 

G* Skelett ♀♂ 18-25+ 156, 

160 

2 Benkam Ev. ickemetriskt särdrag, sin temporale. 

Ickemetriskt särdrag occipitale. 

Kollapsad kota med osteoporos. 

Förlängda muskelfästen. Benutskott. 

H Brand - 15-18 - 1 - - 

J Brand ♀? 20+ - 1 - - 

N Brand - - - 1 Metallfrag. - 

11 Brand - - - 1 - - 

12 Brand - - - 1 - - 
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4. Diskussion och tolkning 

Nedan följer diskussion och tolkning kring/av individerna, en grav i taget följt av 
helhetstolkning och lokal. 

4.1. Gravarna individuellt 

4.1.1. Grav A 

Individen är tolkad att vara en man, ca 20–38 år gammal som dött av andra orsaker än de som 
går att se skelettalt.  

 
Svärdet från graven är i sig är, utifrån typologin, det äldsta av fynden vilket kan indikera 
arvegods så som förtäljt i sagor då det inte är samtida med resterande föremål (Salin 1922: 
194). Salin (1922: 206) menar på att individen varit rik, men att lyrstallet kommit med i 
graven är något av en avstickare då generellt det varit ansett som ett lägre klass instrument. 
Den indikerar den som Salin (1922: 206) noterat, att en vördnad för instrumentet funnits då 
individen fått denna begraven med sig.  
 
Beslagen till hästmundering visar inga tecken på att ha varit nötta, förutom ett. Detta kan 
antydda att de antingen gjorts enkom för begravningen eller att de förgyllts om vid något 
tillfälle (Thunmark-Nylén 1992: 236). Det finns tecken på att föremålen tillhört ett isärplockat 
kors, på grund av korsarmarna i ornamentiken på en del av beslagen (Thunmark-Nylén 1992: 
236). Det skulle därför gå att tänka att individen varit väldigt förnäm om beslagen är en gåva 
och inte inhemsk produktion. Däremot går det påpeka att den döde inte har kontroll vad som 
läggs i graven och måste därför inte reflektera dennes religiösa val. Så om det handlar om en 
tidig kristen mission eller inte går inte att slå fasta (Thunmark-Nylén 1992: 236ff). 
 
Kontakten mellan det kristna Västeuropa och norden påverkade ornamentiken, dock kanske 
främst stilmässigt än symboliskt i norden. Broastilen återfinns inte heller, förutom 
hästmundering, i ett fåtal dräktspännen. Stilen för övergångsfasen är inte heller homogen utan 
går även in i vikingatid. Gotland är dock säregen överlag i sin ornamentik då den istället haft 
mer av den yngre stilen vid början av vendeltiden, snarare än senare så som resterande delen 
av norden. (Nordström 1960: 186–188). 
 
Hästmunderingen pekar mot en högre elit för vikingatid men under vendeltid indikerar den en 
lägre elit där svärd inte måste vara en symbol för elitism i sig (Ljungkvist 2006: 134). En in 
vägning av svärdets ornamentik och fulla kontext krävs, vilket i detta sammanhang oavsett 
pekar på en elit av någon form som antagligen är något högre (Ljungkvist 2006: 41). Svärdet 
bör även vägas upp emot hela gravfältet för att avgöra en social ståndpunkt hos individen 
gentemot resterande gravar (Pedersen 2008: 204, 208).  
 
Socialt kan det rika djurmaterialet anses som en spegling av individens status som en högt 
stående och rik individ. Det kan också tyda på en symbolism anknuten till individens 
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egenskaper vilka är förlorade för eftervärlden, eller ett offer för livet efter döden(Sten 2013: 
225). Emilie Olsson (2018) tar upp i sin uppsats mer om hundmaterialet för gravfältet. 
 
Den sociala rollen av individen är ofta tolkad som nobilitet, i vissa fall även kungar och 
hövdingar. I detta fall är rollen tolkad som en krigargrav där lyrans nyttjande kan ha varit för 
att ackompanjera ett historieberättande om en högre uppsatt individ (Kolltveit 2000: 24). Det 
finns dock antydningar att graven är den rikaste och mest framstående på gravfältet. Därmed 
utefter föremålen den mest högst uppsatta i detta fall. Därmed skulle hypotesen om att 
lyrspelare är lägre än hövdingar fallera. 
 
Instrumentet kan även det indikera en anknytning till lyrik som i sig förtäljer om hjältedåd och 
historieberättande, vilket därmed inte skulle göra det märkligt att finna ett sådant instrument i 
just en krigargrav. Det är dock frågan om individen själv kvädit om sina stordåd eller varit 
under en högre elit än sig själv och kvädit om dennes stordåd istället (Jensen 2004: 485; Jesch 
2008: 296). Harpor, som antagligen är en feltolkning baserat på Beowulfkvädet där det står 
”Hearpan” vilket torde vara det vi idag kallar lyror, finns omnämnde i flera texter (Henschen-
Nyman 1984: 13f; Gunnell 2008: 300). I Norna-gest þáttr står det att harpor spelade som 
ackompanjemang till verserna, dock utan vidare beskrivning om hur framförandet gjordes 
(Gunnell 2008: 300). Eddan fungerar mycket bra att framföras inför publik menar Gunnell 
(2008: 299f) på, som i sig kan nyttjas och färgas med ackompanjemang, inflationer och 
rytmik. Det tidigare versmåttet fornyrðislag är av en mer episk typ som mest handlar om 
mytologiska hjältar och berättas i tredjeperson. Ljóðaháttr är istället berättelser som de mo 
Sigurd Fafnesbane och inkluderar världen med dess gudar där de flesta berättelser är i 
förstaperson. Det går därför tolka att de tidigare versmåtten därför skulle passa bättre med lyra 
så som Norna-gest þáttr säger (Gunnell 2008: 301f). 
 
Utifrån föremålen bedömt är graven högst manlig och fyller i alla kriterier för en sådan (Petré 
1993: 150). 

4.1.2. Grav B 

Analysens resultat är att det finns mer än en individ och vilket tidigare inte noterats (SHM 
11106). Könsbedömning kunde ej genomföras, därför blir sådan gjord endast utifrån 
föremålen. Åldern på en av individerna har varit mellan 17–35 år. Inflammation har infunnit 
sig på vänster lårben proximalt, likaså vadbenet (Baxarias & Herrerín 2008: Infectious 
pathologies-3, 19). 
 
En av individerna har på insidan gommen en väldigt markant grop med skarpa och vassa 
kanter. Det tycks som en abscess eller annan inflammation som sedan läkt, men påverkat 
skelettet (Fig. 8). Varpå en tand har börjat ruttna och antagligen skulle ha varit på väg ut nära 
individens död (muntligt meddelande. Sten 2018-05-07). 
 
Ett vadben, distalt, visar tecken på abscess eller en hård tafonomisk åverkan, det kan också 
vara osteochondritis dissecans vilket kan vara anknutet till metabolistiska sjukdomar eller 
slitage i ligamenten. Det är dock troligare att detta är relaterat till förslitna ligament i foten 
(Baxarias & Herrerín 2008: Infectious pathologies-3, local pathologies-12). Vänster lårben har 
proximalt en inflammation. 
 
Gravens föremål är flätat silverband tolkat som hundhalsband, bronstorn, bronsbeslag, 
tveeggat svärd, järnringar, betsel, kniv, sax, 3 glaspärlor, spikar, nitar, hästskosöm, stengods 
kärl (SHM 11106). Tolkat utifrån föremålen innehåller graven åtminstone en man och en 
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kvinna. Detta baserat på vapen tillhörande mannen och pärlorna och saxen kvinnan. Allt 
däremellan går inte att bedöma vem dessa tillhört (Petré 1993: 150f). 

4.1.3. Grav C 

Analysen gav inget resultat. Tolkning sker därför endast utifrån gravföremålen. 
Gravföremålen i graven är bronssölja som har en oval ram och genombrutet beslag i samma 
stycke. Bränd benkam (SHM 11106).  

 
Utifrån gravföremålen går det inte att säkert bedöma kön även om föremålen är vanligare 
förekommande i mansgravar än i kvinnogravar, är detta ingen regel (Petré 1993: 151). 

4.1.4. Grav D 

Analysen gav inget resultat. Tolkning av gravföremål kan ej heller göras då graven inte 
innehåller föremål utan endast benfragment (SHM 11106). 

4.1.5. Grav E 

Analysen gav inget resultat. Tolkning av gravföremål kan ej heller göras då graven endast 
innehåller benfragment och keramik skärvor (SHM 11106). 

4.1.6. Grav F 

Analys resultaten säger att graven endast innehåller en kvinnlig individ i en äldre ålder 
omkring åtminstone 35-45, maturus (Sjøvold 1979: 104). Kroppslängden var ca 168–172 cm 
lång +/- 4 cm.  

 
Individen har flera paleopatologiska förändringar som indikerar att osteoartrit påverkat stora 
delar av kroppen, så som nacke, rygg, armar, händer, bröstkorg, ben och fötter (Baxarias & 
Herrerín 2008: Osteoarthritis-1, 5, 9, 10, 11, 13, 26, 28). Dessa indikerar reumatism som 
systematisk inflammatorisk osteoartrit då utsträckningen är så stor i hela kroppen (muntligt 
meddelande. Sääf & Samnegård 2018-05-21). 
 
Höger skenbens förändringar distalt kan kopplas till osteochondritis dissecans vilket innebär 
att ett fragment lossnat och varit lös i leden. Detta kopplat till kort statur, Eburnation, 
abnormaliteter eller traumatiska event. I 40% av fallen är det relaterat till en tidigare skada 
(Baxarias & Herrerín 2008: Local pathology-11).  
 
Schmorls noder som är funna på kotkropparnas disk ytor kan vara resultatet av förslitningar 
och belastning. Sådan belastning kan vara att individen burit tungt eller mycket. Det kan även 
tillhöra hur individen haft sin hållning. I detta fallet är det dock mer troligt, på grund av andra 
tecken i materialet, att individen belastat ryggraden mycket (Baxarias & Herrerín 2008: Local 
pathologies-2). 
 
Båda hälbenen visar på osteofyter i muskelfästena ventralt. Detta är högst troligen calcaneus 
enthesopathies. Akillessenans fästet på hälbenet har dragits i muskelfästet. Detta visar på en 
långvarig fysisk aktivitet så som att ha gått mycket, hård terräng eller att ha lyft mycket 
(Baxarias & Herrerín 2008: Entehesopathies-28). 
 
De grova muskelfästena på endast höger överarmsben kan indikera att individen varit 
högerhänt (muntligt meddelande. Malmborg 2018-05-07). 
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Tolkning utifrån gravföremålen som är dosformigt spänne, djurhuvudformiga spännbucklor i 
två olika stilar, hängprydnader av brons, hängprydnad av annan sort i brons, åtta glaspärlor i 
olika färger med olika utförande. Utifrån föremålen tolkas graven i mycket hög grad som 
kvinnlig (Petré 1993: 151). 
 
Graven innehåller djurhuvudformade spännen som kopplats till förromersk järnålder, som en 
utveckling av armborstliknande spännen. Dessa förekommer ofta som par men även ibland 
hittas tre stycken i samma grav (Nerman 1919: 12). I denna dock är det två stycken sådana 
med ett dosformigt spänne av brons (SHM 11106). Denna typ av djurspännen visar i sin stil 
vara vid övergången till vikingatid (Nerman 1919: 20).  
 
De dosformiga spännena var under lång tid relativt oförändrade smyckesform med samma 
funktion. Stil och motivmässigt har de skiftat, blandats och modifierats (Nordström 1960: 
188f). De äldre spännena förekommer dock oftare i par medans de vikingatida oftast 
förekommer ensamt. Det går dock via stilen inkludera spännen till broastilen, de är dock få 
spännen som går att inkludera men visar på en bredare utbredning av broastilen (Nordström 
1960: 197, 200f). Detta gör att graven kan dateras till vikingatid eller övergångstiden. 
 
Elitens kvinnogravar under perioden är mer anonyma i sitt gravmaterial då det inte finns 
rangindikerande föremål i gravarna. Detta kan vara på grund av bristande forskning i området 
eller att det inte finns (Ljungkvist 2006: 41). Fynden indikerar inte en lägre elit, dock har 
individen antagligen varit i det högre ståndet, dock inte en elit då gravfynden inte uppnår den 
generella mall som finns över kvinnogravar (Ljungkvist 2006: 43, 46). Gravskicket, som är 
skelettal indikerar att individen varit högt uppsatt (Gräslund & Müller-Wille 1992: 186–187). 

4.1.7. Grav G 

Analysen bedömde graven innehålla minst två individer, den kan dock innehålla tre bedömt 
på bäckenben. Dessa två kvinnor och en man där ålder på en eller två av individerna är över 
18 och 25 år.  
 
Två vänster sidor av tinningben (temporale) har en förändring som verkar anormal. Dessa 
torde inte vara trepanering då ingreppet skulle skett nära nackbenet och vanligen sker 
trepaneringar på skalltaket. Det kan istället handla om ett ickemetriskt släktdrag som visar på 
att två av dessa individer är besläktade med varandra istället. Ickemetriskt särdrag finns även i 
nackbenet (occipitale) i form av ett hål, dock väldigt stort men samma problematik med 
ingrepp ligger där i att ingrepp oftast sker på skalltak då det är lättare att utföra ingreppet på 
individen (muntligt meddelande. Sten 2018-05-07).  
 
En kraniebit har på insidan kraniet en påverkan som är roströd och knycklig. Detta kan vara 
på grund av att metallföremål legat emot fragmentet och därmed färgat av samt frätt fast i 
benet (Baxarias & Herrerín 2008: Burial related conditions-8). Den påverkade nackkotan kan 
indikera osteoporos och/eller osteoartrit, kompression av dessa kotor är dock mer ovanlig. Det 
kan ha orsakats av trauma mot halsryggen med efterföljande arteos i halsryggen, som hypotes. 
Röntgen av kotan kan avslöja mer (muntligt meddelande. Sääf & Samnegård 2018-05-21). 
Dock hanns detta ej med för denna uppsats utan noteras för framtida forskning. 
 
Föremålen i graven är förgyllda bronsbeslag till betseltyg, betselstång, rembeslag i en större 
mängd, men ej större än grav A, remändebeslag, bronssöljor med remändebeslag, fyrkantiga 
knappar, järn söljor, kniv samt ett oidentifierat järnföremål, spikar, nitar, två glaspärlor och 
benkammar som är alla olika sorter (SHM 11106). 
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Tolkning av kön utifrån föremål skulle därmed vara möjligen man då föremålen förekommer 
både i mans och kvinnogravar men som främst i mans gravar utan att vara en regel för detta 
(Petré 1993: 150–152). 
 
Tolkningen av graven blir därmed att graven innehåller två individer med kvinna och en man. 
Det går inte att säga vad för föremål som tillhört vilken individ utan vidare mikroarkeologisk 
analys av föremålens stiltyper för att kunna studera om det går att bedöma stilarna som mer 
könstypiska eller inte. 

4.1.8. Grav H 

Analysens resultat kunde endast förtälja ålder på individen som bedömdes till 15–18 år. 
Tolkning av kön kan därför endast göras utifrån föremålen vilka är bitar av en benkam och 
keramik skärvor. Dessa föremål är inte tillräckliga för att kunna indikera något kön (Petré 
1993: 151). 

4.1.9. Grav J 

Analysens resultat förtäljde endast att det möjligen kan vara en kvinna i graven som är över 
20 år. Tolkning av föremålen, som är remslöja av brons och flera rembeslag utöver 
benfragmenten, drar mer åt det manliga hållet men är ingen regel att så måste vara fallet utan 
förekommer i både manliga och kvinnliga gravar (Petré 1993: 151; SHM 11106). 

4.1.10. Grav K 

Inga benfragment finns i denna graven, endast tolkning av föremål kan göras vilket är en kniv 
(SHM 11106). Föremålet i sig är inte tillräckligt att utifrån denna bedöma kön då föremålet 
förekommer i både manliga och kvinnliga gravar (Petré 1993: 151). 

4.1.11. Grav L 

Inga benfragment finns i denna graven, endast tolkning av föremål kan göras vilket är 
tveeggade svärd, järnbeslag och järnsölja (SHM 11106). Tolkning av kön utifrån föremålen 
indikerar därmed man (Petré 1993: 150). 

4.1.12. Grav M 

Inga benfragment finns i denna graven, endast tolkning av föremål vilka är ett tveeggat svärd, 
ett eneggat svärd, spjutspets, pilspets och en kniv (SHM 11106). Tolkning utifrån föremålen 
blir därmed att individen är en man (Petré 1993: 150). 

 
Förekomsten av det eneggade styrker dateringen av brytningstid då eneggade svärd vanligen 
förekommer under vikingatidens äldre del, mer typiskt generellt är de tveeggade under 
vikingatid (Lehtosalo-Hilander 1992: 195). Svärden i sig indikerar även en elit, då det inte 
endas är ett svärd utan två av olika typer (Ljungkvist 2006: 43, 134; Pedersen 2008: 204, 
208). 
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4.1.13. Grav N 

Analysen gav inget resultat. Tolkning sker därför endast utifrån gravföremålen. 
Gravföremålen i graven är tveeggat svärd, yxa och en kniv (SHM 11106). Tolkat utifrån 
föremålen är graven manlig (Petré 1993: 150). 

4.1.14. Grav O 

Inga benfragment finns i denna graven, endast tolkning av föremål vilka är ringspänne av 
brons, remslöja av brons, bronsring med och utan rembeslag och kniv (SHM 11106). 
Föremålet i sig är inte tillräckligt att utifrån denna bedöma kön då föremålet förekommer i 
både manliga och kvinnliga gravar (Petré 1993: 151). 

4.1.15. Anläggning 10, 11 och 12 

Anläggning tios osteologiska material är inte bevarat eller aldrig funnits, detta är något svårt 
att utröna genom rapporten. Tolkning av föremål skulle indikera en man då det är spjutspets 
men detta i sig mycket vagt för att föra vidare diskussion om individen. Anläggning 11 och 
12s analys gav inget resultat att nyttja och innehåller inte heller föremål att föra vidare 
tolkning över (SHM 10796; SHM 11106). 

4.2. Gravfältet 

Likheter går att dra till Valsgärde och Vendel baserat på föremålens art och kvalitet som 
påminner om varandra (Salmi 1998: 9). Sockengränsen för Halla ligger mot myrstråket på 
Gotland, vilket också är placeringen för gravfältet, vilket indikerar att det kan ha placerats på 
ytterkanten av territoriet om en storgård funnits på platsen (Hyenstrand 1989: 55). 
 
Det finns tecken på Gotland att vid brytningstiden mellan vendeltid och vikingatid, att 
gravskicken förändras. De förändras i det att riktningen på skelettgravarna skiftar till huvudet 
mot söder (Hyenstrand 1989: 12). Dock är riktningen på individen i grav A riktad mot 
nordväst, dessvärre finns inte beskrivning av de andra gravarna tillgänglig för att avgöra deras 
riktning. Riktningen kan dock indikera att gravarna är något tidigare än vikingatid, kanske 
brytningstiden med.  
 
Dominerande under en stor del av järnåldern är brandgravar, dessa återfinns på gravfältet i 
större utsträckning. De skelettala gravarna indikerar dock ett högre stånd av elit, speciellt i de 
fall det handlar om dubbelgravar. Gravarna är ofta i anknytning till en gård eller by i området. 
I de fall hästar återfinns i graven anses dessa högre stående än resterande. Dessa kan tolkas 
som i tjänst av en mycket högt uppsatt person som varit del av de ledande familjerna 
(Gräslund & Müller-Wille 1992: 186–187). Gravtyperna indikerar en hednisk 
begravningstradition då kristna gravar inte innehåller gravgåvor så som föremål eller djur, i 
synnerhet inte dubbelgravar (Gräslund & Müller-Wille 1992: 186f; Tegnér 1992: 188f). 

4.3. Lokalen 

Roma området som ligger precis intill Broa i Halla, har en gång varit ek dominerad och 
kulturpräglad landskapstyp. Lokalen är i övrigt relativt gles på fornlämningar vilket 
antagligen är på grund av att socknen domineras av jordbruksbygd idag. Myrtäckning är även 
en bidragande faktor till att fornlämningar inte finns i området då det utdikats i modern tid. 
Fornlämningar kantar däremot myren, i synnerhet på den östra sidan vilket är Halla socken 
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(Salmi 1998: 2). Fyndmässigt är Gotland rikare än fastlandet vilket tyder på att ön varit mer 
befolkad än något annat område i Sverige under perioden (Nerman 1919: 3).  
 
Gravfältet är ett av de största på Gotland. Antagligen har det omfattats av hundratal gravar 
från förromersk järnålder till vikingatid, konstaterat av Sven-Olof Lindqvist 1980 (se Salmi 
1998: 7). Gravfältet kan markera en centrumbildning av typen storgård eller godsbildning 
med hövdingafunktioner (Salmi 1998: 7). Frågan är om det finns boplatslämningar vid de 
gårdar som är idag, vilket kan tyda på att gårdar varit kontinuerliga på platsen. 
Boplatsmaterial finns nära fornborgen vid Hallegårde som är vikingatid (Salmi 1998: 9). 
Vendeltidens djurhuvudformiga spännen som är typiskt för Gotland knyter an till det 
merovingiska (Frankrike), medan vapnen anknyter till kontinental och västeuropeisk 
hövdingatradition. Vid detta menar Hyenstrand (1989: 54f) att ett antal storgårdar skulle ligga 
bakom. Platsen kan alltså till roten tolkas som stormannasläkter med en lång gårdstradition 
över tid. Speciellt om grav F tolkas som vikingatida istället för övergångsfasen visar den på en 
lång tradition, dock behövs mer stilanalys av dosspännet genomföras för att slå fasta på detta. 
Broa i Halla är beläget mitt på Gotland och därmed relativt centralt för kommunikation, 
handel, strategisk punkt på grund av vägvattensystem (Salmi 1998: 13). 

 
Det finns dock äldre påståenden att byar aldrig existerat på Gotland från 70- /80-tal. Detta 
beror på dock hur man tolkar begreppet by och vad det innebär. Ett sätt att tolka ordet är 
bebyggelse. Lantmätare kan ha betecknat gårdar som i bylag men i sig ingen by som sådan, 
men gårdarna i sig kan ha haft ett samarbeta sinsemellan likt en by (Svedjemo 2017: 183). En 
gård kan anses som en ekonomisk produktionsenhet över ett större område vilket gör det 
svårare att dra linjen mellan olika gårdsägor vilket istället kan då indikera by territorium 
(Svedjemo 2017: 184). Odling bidrar dock till spritt källmaterial då många av 
fornlämningarna försvinner och därmed även tecken på boplatser eller gårdar. Svedjemo 
(2017: 185) nämner att antalet hus i variation indikerar att det finns en hierarki bland gårdarna 
i sig i järnåldersmaterialet samt att bland dessa går det att se ett antal större gårdar. Jorden 
tillhörde alltså ett större kollektiv, till början kan detta ha varit utan hierarki men med 
härskande jordägande skifta denna. Antagligen har Gotland under järnålder inte varit en enhet 
utan mindre samhällsbildningar (Svedjemo 2017: 186).  
 
Formen av socknarna inåt på ön är mindre än de vid kusten och ger intryck av en ålderdomlig 
indelning vilket kan vara rester av en gammal territoriell indelning för en storgård 
(Hyenstrand 1989: 55). Ordet ”hall” indikerar också äldre bebyggelse än många andra 
socknars namn vilket tyder på att bruket av lokalen varit länge. Även det pekar mot att 
socknen är av en äldre sort med sin utformning och namn (Hyenstrand 1989: 55, 81).  
 
Baserat på de rika vapengravarna och ryttargravarna finns det skäl att se en koppling till 
kontakten till Västeuropa med hövdingatraditioner. Dessa kan ligga till grund för en rad 
storgårdar, möjligen till och med godstyper. Det kan även vara kopplade till storsläkten som 
gör att gravfältet är släktkopplat och haft lång tradition över tid (Hyenstrand 1989: 131). 
 
Enligt Gutasagan delades Gotland upp i tredningar, tre delar där tre söner fick varsin del av 
ön. Den äldsta, Graip fick nordligaste delen, Gute fick den mellersta och Gunnfjaun den 
yngsta fick den sydligaste (Gysser & Lingvall 2015: 12).  
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5. Slutdiskussion 

Frågeställningarna för denna studie var:  
• Vad går det att berätta om individerna från gravfältet? 
• Finns det någon annan grav från gravfältet som är jämförelsebar med grav A? 
• Går det utifrån materialet säga något om det samtida samhället och lokalen? 

 
Nedan följer svaren på dessa frågeställningar. 

5.1.1. Vad går det att berätta om individerna från gravfältet? 

Endast två av gravarna gick det att göra en kroppslängdsberäkning, sex gravar har gått att göra 
åldersbedömning på samt fem en könsbedömning. Många av individerna tillhör den högre 
eliten eller ett högre samhällsskick, detta inkluderar även de brandgravar som finns som 
istället kan tillhöra senare period indikerat av gravföremålen (Gräslund & Müller-Wille 1992: 
186f; Lehtosalo-Hilander 1992: 195). Det finns flera olika paleopatologiska förändringar i 
flera av individerna, varav en del är inflammatoriska, ickemetriska särdrag och andra är mer 
åldersförknippade sjukdomar så som osteoporos och osteoartrit som kan vara kopplat till 
reumatism. Brandgravarna är dock begränsade då många av dem inte innehåller några 
gravfynd och det kremerade materialet är högt fragmenterat eller litet. Det samma går att säga 
om de gravar som inte har några benfragment kvar alls utan endast går att bedöma utifrån 
föremålen.  
 
Det finns inga tecken bland individerna till trauma eller näringsbrister som morfologiskt går 
att se. Det i sig kan indikera en form av elit. Eventuella åkommor, så som krumhet eller de 
arbetstecken som finns indikerar inte i sig att dessa individer skulle varit lägre stående än 
någon annan (muntligt meddelande. Thunmark-Nylén 2018-05-15). Detta finns anknutet till 
Gutasagan som nämner Avair Stråben som skapade fred för Gotland med Sverige. Detta 
indikerar att individen i fråga haft tunna ben, möjligen förtvinade eller liknande (Gysser & 
Lingvall 2015: 18).  
 
Att bedöma individerna endast efter föremål är, i sig, en helt annan diskussion som direkt inte 
är syftet med denna studie. Den bör dock nämnas. Tidigare nämnt är att det finns brister i 
forskning över statusrelaterade föremål i kvinnogravar som ger indikationer på status hos 
kvinnor (Ljungkvist 2006: 43, 46). Likaså finns det heller ingen regel som säger att t.ex. en 
kniv måste tillhöra man eller ej, vilket gravfältet visar då det finns både dubbelgrav som 
innehåller både man och kvinna och likväl kvinnogravar som innehåller detta (Petré 1993: 
150–152). Dock är det dessa verktyg som idag finns, speciellt i de fall som visats i denna 
studie, där det inte finns andra ledtrådar att gå på, än föremålen. 

5.1.2. Finns det någon annan grav från gravfältet som är jämförelsebar med grav 

A? 

Ett enkelt svar på detta är nej. Detta baserat på de rembeslag som finns i graven som i sig har 
stor hantverkskonstnärlighet och skicklighet som inte finns i några av de andra gravarna. Det 
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finns inte på gravfältet heller beslag som är guldbelagda på detta sätt. Det indikerar endast att 
individen i grav A, än mer, varit en väldigt högt uppsatt person jämfört med resterande 
(Thunmark-Nylén 1992: 225–240).  
 
Dock värt att nämna från gravfältet för att lyfta fram andra gravar är grav B och G. Detta då 
dessa har andra former av materiella ting som är intressanta. Grav B innehåller flätad 
silvertråd som enligt Hanson varit del av ett hundhalsband, om så är fallet eller ej går inte att 
säga då dess gravkontext är okänd (SHM 11106). Graven innehåller även minst två individer, 
om det är man och kvinna eller man och man gick inte att utläsa i analysen, likaså om det 
skulle röra sig om en träl som följt med i graven. Föremålen i sig indikerar tillhörighet till 
endast en person, som troligen skulle vara man. Dock utan vidare gravkontext är det svårt att 
påstå att det skulle handla om en träl eller inte, men med utgångspunkten att tillhörigheterna 
endast är till en individ kan detta handla om en träl i graven (Nordenstorm 1994: 265–278). 
 
Grav G innehåller två individer som på grund av sitt ickemetriska särdrag kan vara besläktade 
med varandra. Djurmaterialet i graven visar även på en form av elit då det finns mer än en 
häst och hund (Gräslund & Müller-Wille 1992: 186–187; Sten 2013: 225–227). Rembeslag 
finns från graven, dock inte alls lika utsmyckade eller lika många i antal som de från grav A. 
Dessa är dock värda att nämna att de finns samt är utsmyckade, bara inte  med samma 
detaljrikedom eller hantverksskicklighet (SHM 11106). 

5.1.3. Går det utifrån materialet säga något om det samtida samhället och 

lokalen? 

Utifrån materialet går det endast att säga att individerna antagligen haft det fullgott och inte 
haft näringsbrister eller trauma som syns skelettalt. Det som går att påstå i detta fall är att 
individerna varit en elit och att dessa varit del av en storgård som kan ha funnits lokalt 
(Hyenstrand 1989: 54f, 131). Utifrån föremålen är en del av gravarna en lägre elit med några 
som är högre elit. De flesta av brandgravarna, förutom M, är antagligen lägre stående 
individer i samhällsskiktet (Gräslund & Müller-Wille 1992: 186f). 
  
Gutasagan skrevs någon gång på 1200-talet men ger ändå en indikation om uppdelningen av 
ön. Den nämner en tredning där Gotland delats på tre, där sonen Gute skall ha haft hand om 
den mellersta delen i vilken Halla ligger (Gysser & Lingvall 2015: 12, 38).  
 

5.2. Framtida forskning 

Det hade varit intressant för att gå vidare med samma material att göra 14C dateringar, DNA 
och strontiumisotop analyser. Detta för att gå in mer på djupet om vilka individerna var och 
hur deras liv sett ut. Även röntga kotor för bättre förståelse om osteoporos eller osteoartrit och 
därmed bättre förståelse av individerna. I diskussionen kan Emilie Olssons (2018) analys av 
det animala materialet inkluderas för att väga in gentemot individerna. 
 
Det hade även varit intressant att osteologiskt analysera andra gravar innehållande lyror och 
jämföra dessa mot varandra för att bidra med mer information om vilka dessa är. 
Undersökning av andra gravfält från Gotland att jämföra mot varandra, så som t.ex. Hellvi 
hade varit intressant för att visa upp skillnader eller likheter mellan gravarna. 

 
 Stilmässigt skulle det gå att analysera och jämföra för att se vilken som sticker ut mest och 
föra diskussion utifrån detta. Även att titta mer ingående på alla föremål hade varit intressant 
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då de inte tycks som de fått så mycket uppmärksamhet och dess information inte tillförd. 
Tidigare nämnt, på ett mer allmänt plan, är behovet av mer forskning kring elitföremål 
kopplade till kvinnogravar för att bättre kunna status tolka individerna.  

 
Musikarkeologiskt hade det varit intressant att bygga en lyra som kan hålla sex till åtta 
strängar och prova de olika stallen, spela in dessa med högkänslig utrustning för att se hur 
stallet påverkar klangen och vad som faktiskt är mest lämpligast antal för de olika stallen. 
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6. Slutsats 

Denna studie har analyserat benmaterialet från Broa i Halla med RAÄ nr 48:1 (SHM 11106). 
Gravarna har visat olika åldrar och paleopatologier, de har utifrån föremål även visat olika 
samhällsstatusar. En övergripande del av gravarna är brandgravar som är lägrestående än de i 
dem skelettala gravarna. Ingen av individerna verkar ha utsatts för näringsbrist i sin uppväxt 
vilket styrker att dessa skall ha varit av elit. De dubbelgravar som finns har tidigare endast en 
(grav G) varit känd. Analysen har tagit fram att även grav B är en dubbelgrav, kön har dock 
inte gått att utläsa men en individ verkar vara yngre än den andra vilket kan handla om en träl.  
 
Det finns ingen annan grav från samma gravfält som går att jämföra med grav A på grund av 
hantverksskickligheten i hästmunderingens rembeslag. Det finns inga andra beslag som når 
upp till dess kvalitet. Det finns andra gravar som dock är anmärkningsvärda på sina egna sätt 
av andra orsaker, men som inte går att jämföra mot grav A. Dock kan de gå att jämföra mot 
andra gravar från andra gravfält istället. 
 
Lokalen har varit ytterst central och är placerad centralt på Gotland. Vilket gör att det borde 
finnas en storgård i närheten med tanke på antalet gravar på fältet. Detta inkluderar RAÄ 46:1 
som har fler gravar. Det skulle visa på en lång tradition av användandet av fältet och styrka att 
det borde finnas boningshus i närheten. Om socken formen är av gammal typ som antaget, 
visar det än mer på att platsen i fråga varit central del för tingen. Det går då att spekulera i att 
dessa är individer som varit del av tingen och därför högt uppsatta.  

6.1. Sammanfattning 

Denna studie har behandlat och analyserat benmaterialet från SHM 11106 vilket tillhör 
gravfältet Halla 48:1. Den inleds med en kort berättelse om lyror anknutet till sagor, följt av 
introduktion om vad lyror är, hur de kan ha sett ut samt spelats. Syftet med den kvantitativa 
studien var att plocka fram den kontext som går att få ut av benmaterialet och sammansätta 
den mot föremålen. Tidigare har inte det osteologiska materialet undersökts sedan 
utgrävningen 1899. Fokus har tidigare varit grav A som dock aldrig satts i fullkontext utan 
delats upp baserat på den hästmundering som finns i grave, lyrstallet i bärnsten och svärdet. 
Metoder som använts är främst morfologiska för ålder, kön, MIND och paleopatologiska 
förändringar. Metriska metoder har innefattat kroppslängdsberäkning. Analysen presenterar 
gravarna var för sig med bilder, för att följas av resultat visande en överskådlig tabell, Tabell 
1. Analysen har bland annat kunnat förtälja ålder och kön på grav A samt att grav B är en 
dubbelgrav vilket tidigare varit okänt. Diskussionen och tolkningen behandlar var grav för sig 
följt av diskussion kring gravfältet och lokalen. Därefter en diskussion som framtida forskning 
i hur det grå att gå vidare i ämnet, så som strontiumisotops analys t.ex. Slutdiskussionen 
diskuterar materialet och tolkningsdiskussionen utefter frågeställningarna. Slutsatsen 
sammanfattar resultatet. 
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Appendix 

Bilaga 1. Benlista 

* indikerar att allt material från påsen/inventarienumret inte genomgåtts då detta istället har gjorts av Emilie Olsson 2018. 

SHM FID Pås nr Grav Br/obr Art Benslag Bendel sida No Vikt Ålder Kön KLB Övrigt Anteckning 

11106 152385 3642 A Obr Homo Cranium - - 7 33 - - -  * 

11106 152386 5033 A Obr Homo Frontale - - 1 32 - - - 11106:1 

Tydlig sulcus sagitalis. Crita frontalis. 
linca icmporalis. Impressiones 
digitatae 

11106 152386 5033 A Obr Homo Frontale/Parientale - dx? 1 27 - - - 11106:1 Ossifikerad. Digitatae. Ådror 

11106 152385 3642 A Obr Homo Temporale - sin 1 11,5 - - -  * 

11106 152386 5033 A Obr Homo Parientale - - 1 7 20-29 - - 11106:1 Söm mellan båda sidor 

11106 152386 5033 A Obr Homo Parientale - - 1 34 20-29 - - 11106:1 Ossifikerad mitt längst bak 

11106 152386 5033 A Obr Homo Occipitale - - 2 29 - - - 11106:1  

11106 152385 3642 A Obr Homo Occipitale - - 1 3,5 - - -  *. Sulcus sinus sagitalis superiosis 

11106 152386 5033 A Obr Homo Occipitale/Parientale - - 1 10 20-38 - - 11106:1 
Occi gropen efter ståken. Söm. 3 
delat i sömmen 

11106 152385 3642 A Obr Homo Occipitale/Parientale - - 1 8 - - -  *. Lamboid suture 

11106 152386 5033 A Obr Homo Mandibula - - 2 44 - M? - 11106:1  

11106 152386 5033 A Obr Homo Odef Cranium - - 1 1 - - - 11106:1  

11106 152281 5013 A Obr Homo Canine - - 1 1 - - -  *. Mandibula. Förslitningar 

11106 152281 5013 A Obr Homo Premolar - - 1 1 - - -  *. Mandibula. Förslitningar 

11106 152281 5013 A Obr Homo Premolar - - 2 1,5 - - -  *. I princip inget slitage 
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11106 152380 5033 A Obr Homo Ve. Th 3-4 - 1 3 - - - 11106:1  

11106 152386 5033 A Obr Homo Costae 1 2 dx? 1 1 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Scapula 1-2 dx 1 21 17> - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Clavicula 3-5 dx 1 10 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Clavicula 2-5 sin 1 9 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Humerus dis dx 1 20 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Humerus dis sin 1 21 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Humerus? 3 - 1 2 - - - 11106:1 Smalt nog för att vara det. Rörben 

11106 152380 5033 A Obr Homo Ulna 2-3 sin 1 11 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Femur 3-6 sin 2 193 17-25 - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Femur 3-4 dx 2 137 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Tibia 2-5 dx 1 111 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Tibia 3-4 sin 1 100 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Fibula 3-4 dx? 1 13 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Fibula 2-5 sin 1 25 - - - 11106:1  

11106 152380 5033 A Obr Homo Fibula? ? - 2 12 - - - 11106:1  

11106 152385 3642 A Obr odef Odef - - 1 5,5 - - -  * 

11106 152386 5033 A Obr Homo ? - - 1 3 - - - 11106:1 Humerus eller Tibia 

11106:11 152289 5013 A 11 Br Homo Odef 1 - 1 3,5 - - -  Ledkula 

11106:11 152289 5013 A 11 Br odef Odef - - 11 5 - - -   

11106:12 152290 5013 A 12 Br odef Odef - - 76 74,5 - - -   

11106 152292 5013 B Obr Homo Cranium - - 13 28 - - -  * 

11106 152292 5013 B Obr Homo Temporale - - 1 4 - - -  * Hörselgången 

11106 152274 6337 B Obr Homo Maxilla - - 1 10 - - -   

11106 152292 5013 B Obr Homo Incisiv - - 1 1 - - -  *. Tafonomiskt påverkad 

11106 152294 5013 B Obr Homo Incisiv - - 1 1 - - -  *. Tandsten 

11106 152274 6337 B Obr Homo Premolar - - 1 1 - - -  Tandsten. Inflamatoriskt tandhalsen 

11106 152292 5013 B Obr Homo Premolar - - 4 3 - - -  *. Nedslitna 

11106 152292 5013 B Obr Homo Molar - - 1 1 - - -   

11106 152292 5013 B Obr Homo Molar 1 - - 2 5,5 - - -  *. Kronan förstörd. Tafonomi 

11106 152294 5013 B Obr Homo Molar 1 - - 1 1 - - -  *. Väldigt tafonomiskt påverkad 
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11106 152292 5013 B Obr Homo Molar 2 - - 1 1 17-35 - -  * Maxilla 

11106 152294 5013 B Obr Homo Molar 2 - - 1 1 - - -  *. Väldigt tafonomiskt påverkad 

11106 152274 6337 B Obr Homo Odef Dentes - - 1 1 - - -   

11106 152292 5013 B Obr Homo Odef Dentes - - 2 1 - - -  *. Rutten. 

11106 152294 5013 B Obr Homo Odef Dentes - - 3 1 - - -  *. Väldigt tafonomiskt påverkad 

11106:2 785022 12282:11 B Obr Homo Costae - - 1 1 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Humerus - dx 1 39 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Humerus - sin 1 9 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Humerus - sin 1 7 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Femur - dx 1 113 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Femur - dx 1 201 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Femur - sin 2 117 - - -  Möjligen inflammatoriskt på px  

11106 152274 6337 B Obr Homo Femur - sin 1 99 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Tibia - dx 1 92 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Tibia - dx 1 80 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Tibia - dx 1 19 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Tibia - sin 1 58 - - -   

11106 152274 6337 B Obr Homo Fibula 1 - 1 11 - - -  Abscess lr tafonomi dis 

11106:2 785022 12282:11 B Obr Homo Phalang 3:1 - - 1 2 - - -  Pes 

11106 152274 6337 B Obr Homo Odef - - 14 31 - - -   

11106:2 785022 12282:11 B Obr odef Odef - - 20 20 - - -   

11106 152282 5013 C Br Homo Cranium - - 28 43,5 - - - 11106:3 Smutsigt och grått. 

11106 152282 5013 C Br Homo Frontale - - 1 2,5 - - - 11106:3 Sulcus sinus sagitalis superiosis 

11106 152282 5013 C Br Homo Occipitale - - 1 5,5 - - - 11106:3  

11106 152282 5013 C Br Odef Viceral Cranium - - 6 9 - - - 11106:3  

11106 152282 5013 C Br Felis silvetris Mandibula - dx 1 1 - - - 11106:3  

11106 152282 5013 C Br Homo Mandibula - - 1 1 - - - 11106:3  

11106 152282 5013 C Br Sus Molar - - 2 2 - - - 11106:3  

11106 152282 5013 C Br Homo Ve. Ce - - 2 2 - - - 11106:3  

11106 152282 5013 C Br Homo Odef Vertebrae - - 1 1 - - - 11106:3  

11106 152282 5013 C Br odef Costae - - 27 14,5 - - - 11106:3  
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11106 152282 5013 C Br Homo Femur - - 1 2 - - - 11106:3  

11106 152282 5013 C Br Canis/vulpus Phalang - - 3 1 - - - 11106:3 Mest troligt en liten hund 

11106 152282 5013 C Br odef Odef - - 570 301 - - - 11106:3  

11106 152283 5013 D Br Felis silvetris Mandibula - - 2 1 - - - 11106:4 Dåligt bränt till inte alls. 

11106 152283 5013 D Br Odef Molar - - 1 1 - - - 11106:4 Dåligt bränt till inte alls. 

11106 152283 5013 D Br Odef Costae - - 10 4 - - - 11106:4 Hårt bränd. Kritvit. 

11106 152283 5013 D Br Equus Humerus 2 dx 1 34 - - - 11106:4 Limmad sedan tidigare 

11106 152283 5013 D Obr 
Rana 
Temporara Humerus 2-6 - 1 1 - - - 11106:4 Inte bränt 

11106 152283 5013 D Br Equus Tibia 2 dx 1 20 - - - 11106:4  

11106 152283 5013 D Br Sus Phalang 1:1 1-6 - 1 2 - - - 11106:4 Lettklöv. Dåligt bränt till inte alls. 

11106 152283 5013 D Br Odef Odef Phalang 4-6 - 1 1 - - - 11106:4 Hårt bränd. Kritvit. 

11106 152283 5013 D Br Odef Odef - - 22 13 - - - 11106:4 Hårt bränd. Kritvit. 

11106 152283 5013 D Br Odef Odef - - 25 79 - - - 11106:4 Dåligt bränt till inte alls. 

11106 152283 5013 D Obr 
Rana 
Temporara Antebrachii 1-5 - 2 1 - - - 11106:4 Inte bränt 

11106 152283 5013 D Br Odef OdefVertebrae 5 - 1 1 - - - 11106:4 Hårt bränd. Kritvit. 

11106 152284 5013 E Br Homo Temporale - dx 1 23 - M - 11106:5 Dåligt bränt 

11106 152284 5013 E Br Homo Occipitale - - 2 39 - - - 11106:5 Dåligt bränt 

11106 152284 5013 E Br Homo Odef Vertebrae - - 1 3 - - - 11106:5 Dåligt bränt 

11106 152284 5013 E Br Homo Odef - - 17 9 - - - 11106:5 Dåligt bränt 

11106 152284 5013 E Br Föremål Keramik - - 9 28,5 - - - 11106:5 Mynningsbit existerar 

11106:6 785035 12282:21 F Obr Homo Cranium - - 1 1 - - -  Skalltak 

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Frontale - dx 1 14 - K -   

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Frontale - sin 1 16 - K -  Del av Glabella 

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Frontale - - 1 10 - - -   

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Temporale - dx 1 14 - - -  Krossad mastoideus 

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Temporale - sin 1 7 - - -  Tydlig led för käkben 

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Temporale - sin 1 15 - K -  Tyldig mastiodeus 

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Parientale - - 10 91 - - -   

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Occipitale - - 6 51 - - -   

11106:6 785035 12282:21 F Obr Equus Occipitale - - 1 2 - - -   
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11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Occipitale/Parientale - - 2 20 - - -   

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Zygomaticum - dx 1 5 - - -   

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Zygomaticum - sin 1 6 - - -   

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Sphenoidale - dx 1 3 - - -   

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Viceral Cranium - - 13 24 - - -   

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Maxilla - - 2 7 - - -  Alveol för molar.  Abscess 

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Mandibula - - 4 37 - K? -  

En alveol för tand, Kraftiga 
muskelfästen. Igenväxt för tänder i 
övrigt. 

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Odef Cranium - - 8 16 - - -   

11106:6 785035 12282:21 F Obr Homo Odef Cranium - - 1 1 - - -  Skalltak 

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Canine - - 1 2 - - -  

Px svår infektion. Facettslipning över 
sidan. Eventuell lr tafonomisk åverkan 
längst med emaljen 

11106:6 785025 12282:12 F Obr Homo Molar 2 - - 1 2 33-45 - -   

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Atlas - - 2 5 - - -  

Slitage och omformning av ledytor. 
Eburnation. Osteofyter 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Axis - - 1 8 - - -  Kraftig osteofyt  

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Ce 1-4,6 - 4 21 - - -  

Kraftiga osteofyter. Kollaps mellan 
ledytor. Osteofyt. Blodkärl baksida. 
Snedställd vinge 

11106:6 785037 12282:22 F Obr Sus Ve. Ce 3,5 sin 1 14 - - -  Ofusionerad 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Th 3 - 1 2 - - -  Osteofyter 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Th 3,4,5 - 1 5 - - -   

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Th 3-5 - 1 4 - - -  Ostefyter 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Th 1-4,6 - 3 27 - - -  

Artrit osteofyt. Utsmetade ledytor. 
Ojämna ledytor. Blodkärl baksida 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Th 12 1-4,6 - 1 13 - - -  

Smoldsnoder. Snedvinge, Artrit 
osteofyt 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Lu 3 - 1 5 - - -  Osteofyter, Knaglid ledyta 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Lu 3,4 - 1 5 - - -   

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Lu 3,5 - 1 10 - - -   

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Lu 3-4 - 1 9 - - -  Pitting på ledytor 
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11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Ve. Lu 3 1-4,6 - 1 12 - - -  

Schmorls. Artrit osteofyter. 
Osteofyter. Ojämna ledytor 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Odef Vertebrae 1,2,6 - 1 1 - - -  

Kotkropp. Upphöjd ledyta. Osteofyter 
på sidan 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Odef Vertebrae 1,2,6 - 3 17 - - -  

Kotkroppar. Schmorls noder. Artrit 
osteofyt 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Odef Vertebrae 1-3,6 - 1 6 - - -  Artrit osteofyt. Schmorls. Osteofyter 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Odef Vertebrae 3 - 1 5 - - -  Osteofyt samt utsmetade ledytor 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Odef Vertebrae - - 2 5 - - -  Pitting på ledytor 

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Odef Vertebrae - - 12 15 - - -   

11106:6 785027 12282:13 F Obr Homo Odef Vertebrae - - 12 14 - - -   

11106:6 785035 12282:21 F Obr Homo Odef Vertebrae - - 5 4 - - -   

11106:6 785032 12282:18 F Obr Homo Sacrum - - 2 14,5 - - -  Innerdelen, småhålen 

11106:6 785032 12282:18 F Obr Homo Sacrum - - 1 8 - - -  

Ryggraden på sarum men inte 
kotorna 

11106:6 785028 12282:14 F Obr Homo Costae - dx 5 22 - - -  Utsmetade ledytor 

11106:6 785028 12282:14 F Obr Homo Costae - dx 2 7 - - -  Utsmetade ledytor. Artrit osteofyt 

11106:6 785028 12282:14 F Obr Homo Costae - dx 1 2 - - -  Utsmetade ledytor. Osteofyt 

11106:6 785028 12282:14 F Obr Homo Costae - sin 2 5 - - -  Utsmetade ledytor 

11106:6 785028 12282:14 F Obr Homo Costae - sin 1 3 - - -  Utsmetade ledytor. Frät yta. Blank yta 

11106:6 785028 12282:14 F Obr Homo Costae - sin 1 3 - - -  Utsmetade ledytor. Tydlig Artrit 

11106:6 785028 12282:14 F Obr Homo Costae - - 1 2 - - -  Inflamatorisk abscess 

11106:6 785028 12282:14 F Obr Homo Costae - - 23 36 - - -   

11106:6 785035 12282:21 F Obr Homo Costae - - 1 1 - - -   

11106:6 785028 12282:14 F Obr Homo Costae 1 1-5 - 2 6 - - -   

11106:6 785029 12282:15 F Obr Homo Scapula - dx 2 8 - - -   

11106:6 785029 12282:15 F Obr Homo Scapula - sin 3 19 - - -   

11106:6 785029 12282:15 F Obr Homo Scapula - - 2 6 - - -   

11106:6 785029 12282:15 F Obr Homo Clavicula - dx 2 11 - - -  Frätt vid ledyta. Knäck vid knyck. Djup 

11106:6 785029 12282:15 F Obr Homo Clavicula - sin 2 10 - - -  

Kraftig.  Frätt vid mukelfäste. Knubb 
vid knyck. Djup grop 

11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Humerus 3-6 sin 1 52 25> - -  

Skrapmärken ca 15mm långa bendel 
4 
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11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Humerus 2 dx 1 13,5 - - -  Grovt muskelfäste 

11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Humerus 4-5 dx 1 14,5 - - -   

11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Humerus 5 sin 1 4,5 - - -   

11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Humerus 1 - 1 7 - - -   

11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Ulna 1-5 sin 1 31 19> - -  Utväxt px 

11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Ulna 1 dx 1 9 - - -   

11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Ulna 3,4,5? - 1 5,5 - - -   

11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Radius 2-4 dx 1 17,5 - - -  Osteofyt, liten 

11106:6 785031 12282:17 F Obr Homo Trapezium - - 1 1 - - -   

11106:6 785031 12282:17 F Obr Homo Mc I - - 1 1 - - -   

11106:6 785031 12282:17 F Obr Homo Mc V - - 2 2 - - -   

11106:6 785031 12282:17 F Obr Homo Odef Mc - - 2 2 - - -   

11106:6 785032 12282:18 F Obr Homo Coxae 4,6 dx 1 11,5 - - -   

11106:6 785032 12282:18 F Obr Homo Coxae 4,6 sin 1 10,5 - - -   

11106:6 785032 12282:18 F Obr Homo Coxae 4 - 1 3,5 - - -  Ledskålen 

11106:6 785037 12282:22 F Obr Equus Coxae 3,4 sin 1 31 - - -  Ofusionerad i ledskålen 

11106:6 785032 12282:18 F Obr Homo Coxae 2,3 dx 1 45 - K? -   

11106:6 785032 12282:18 F Obr Homo Coxae 2,3-4 sin 1 55 - K? -  Utsliten ledskål 

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Femur 1-6 dx 2 245 20> - x   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Femur 6 - 1 10 20> - -  Artrit dis. Kant som visar på det 

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Femur 6 - 1 23,5 20> - -  Artrit dis. Kant som visar på det 

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Femur 1 sin 1 14 20> - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Femur 1 - 1 3 - - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Femur 3-5 - 3 107 - - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Femur 5 - 1 4,5 - - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Patella - - 1 4 - - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Tibia 1-6 dx 2 137 20> - x  Artrit px. Håligheter distalt 

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Tibia 1-5 sin 3 114 20> - -  Artrit px 

11106:6 785035 12282:21 F Obr Homo Tibia - 1 1 2 - - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Fibula 3-4 dx 1 18 - - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Fibula 6 dx 1 1 - - -   
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11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Fibula 5 sin 1 5,5 - - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Fibula 5-6 sin 1 13 - - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Fibula 6 sin 1 2,5 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Talus - dx 1 13 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Talus - sin 1 14 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Calcaneus - dx 1 21 - - -  Sendragning av fäste 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Calcaneus - sin 1 22 - - -  Sendragning av fäste 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Naviculare - sin 1 5 - - -  Kraftiga osteofyter 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Cuniforme II - dx 1 3 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Cuniforme III - dx 1 2 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Cuniforme III - sin 1 3 - - -  Kraftiga osteofyter 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Cubiodeum - dx 1 5 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Cubiodeum - sin 1 3 - - -  

Ledytorna har börjat dras mot 
varandra dis. Osteofyter px 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt I - dx 1 7 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt I - sin 2 6 - - -  Utsmetade ledytor 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt II - dx 1 4 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt II - sin 1 3 - - -  Utsmetade ledytor 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt III - dx 1 4 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt III - sin 1 4 - - -  Utsmetade ledytor 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt IV - dx 1 3 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt IV - sin 1 3 - - -  Utsmetade ledytor 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt V - dx 1 3 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Mt V - sin 1 4 - - -  Utsmetade ledytor 

11106:6 785035 12282:21 F Obr Homo Phalang 1 - 1 1 - - -   

11106:6 785031 12282:17 F Obr Homo Phalang 1:1 - - 1 1 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Phalang 3:1 - dx 1 2 - - -  Osteofyter 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Phalang 3:1 - sin 1 3 - - -  Osteofyter 

11106:6 785031 12282:17 F Obr Homo Phalang 2 - - 3 3 - - -  Benbryggor 

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Phalang 2 - dx 1 1 - - -  Benbryggor 

11106:6 785031 12282:17 F Obr Homo Phalang 3 - - 1 1 - - -   
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11106:6 785031 12282:17 F Obr Homo Phalang 3 - - 2 1 - - -   

11106:6 785034 12282:20 F Obr Homo Phalang 3 - dx 3 2 - - -  Benbryggor 

11106:6 785035 12282:21 F Obr Homo Spongiosa - - 12 5 - - -   

11106:6 785030 12282:16 F Obr Homo Odef - - 2 7,5 - - -  Kan vara radius eller ulna 

11106:6 785032 12282:18 F Obr Homo Odef - - 1 1 - - -   

11106:6 785033 12282:19 F Obr Homo Odef - - 2 6 - - -   

11106:6 785035 12282:21 F Br Homo Odef - - 3 1 - - -   

11106:6 785035 12282:21 F Obr Homo Odef - - 7 7 - - -  Med ledytor 

11106:6 785035 12282:21 F Obr Homo Odef - - 141 84 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Cranium - - 2 27,5 - - -   

11106 152336 6345 G Obr Homo Cranium - - 1 26,5 - - -  Tafonomiskt 

11106 152336 6345 G Obr Homo Cranium - - 1 35 - - -   

11106 152337 6345 G Obr Homo Cranium - - 6 43 - - -  * 

11106 152338 6345 G Obr Homo Cranium - - 11 57,5 - - -  * 

11106 449713 12282:25 G Obr Homo Cranium - - 1 5 - - -   

11106 152337 6345 G Obr Homo Frontale - - 1 5,5 - K -  * 

11106 152338 6345 G Obr Homo Frontale - dx 1 7,5 - ? -  *. Ögonbrynsbågen 

11106 152296 6345 G Obr Homo Frontale - sin 1 3 - - -  * 

11106 152338 6345 G Obr Homo Frontale - - 1 10 - - -  *. Sulcus sinus sagitalis superiosis 

11106 152296 6345 G Obr Homo Temporale - dx 1 16,5 - K -  * 

11106 152336 6345 G Obr Homo Temporale - sin 1 14,5 - - -  Trepanering? Läkt någorlunda 

11106 152337 6345 G Obr Homo Temporale - sin 1 14 - - -  *. Trepanering? 

11106 152296 6345 G Obr Homo Temporale - sin 1 20,5 - - -  * 

11106 152336 6345 G Obr Equus Temporale - dx 1 17 - - -  Käkled - pars squamosa 

11106 152336 6345 G Obr Equus Temporale - dx 1 17 - - -   

11106 152337 6345 G Obr Homo Temporale - - 1 1 - - -  *.  Processus zigumaticus 

11106 152337 6345 G Obr Homo Parientale - - 1 12,5 - - -  * 

11106 152336 6345 G Obr Homo Occipitale - - 1 26 - - -  Ickemetriskt särdrag i form av hål 

11106 152336 6345 G Obr Homo Occipitale - - 1 38,5 - - -   

11106 152336 6345 G Obr Homo Occipitale - - 1 9,5 - - -   
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11106 
152296 

6345 G Obr Homo Maxilla - sin 1 10 17-25 - -  

*. Har tänder kvar. Canine 23 & M 26. 
Snedtuggad och rundad M1 

11106 152296 6345 G Obr Homo Maxilla - sin 1 1 - - -  * 

11106 152295 6345 G Obr Homo Mandibula - - 1 6,5 - - -  *. Inga visdomständer 

11106 152336 6345 G Obr Odef Mandibula - - 1 27,5 - - -  Nötkreaterur eller Häst 

11106 152296 6345 G Obr Homo Odef Cranium - - 1 1 - - -  * 

11106 
152296 

6345 G Obr Homo Incisiv 11 - dx 1 1 - - -  

*. Maxilla. Har åverkan mitt på 
emaljen. Frät linje. Slitage. Pulpa syns 

11106 152304 6345 G Obr Homo Canine - - 1 1 - - -  

DNA prov skall ha tagits 1998. Slitage 
på kronan 

11106 152338 6345 G Obr Homo Canine 23 - sin 1 1 - - -  

*. Maxilla. Tafonomiskt påverkad 
under emaljen vid rothalsen 

11106 152304 6345 G Obr Homo Premolar - - 1 1 - - -  

DNA prov skall ha tagits 1998. Slitage 
på kronan. Tafonomi. Ser ej att prov 
tagits 

11106 152296 6345 G Obr Homo Premolar 14 - sin 1 1 - - -  *. Pulpa syns 

11106 152296 6345 G Obr Homo Premolar 24 - dx 1 1 - - -  *. Maxilla. Pupla syns 

11106 152296 6345 G Obr Homo Ve. Ce - - 1 4,5 - - -  *. Osteoporos påverkan. Artrit  

11106 152296 6345 G Obr Homo Ve. Th - - 1 1 - - -  * 

11106 152288 5013 G Obr Rodentia Costae - - 2 1 - - - 11106:7  

11106 152338 6345 G Obr Homo Costae - - 1 1,5 - - -  *. Kraftig. På början till Artrit 

11106 152336 6345 G Obr Homo Clavicula 6 dx 1 2 - - -  Grova muskelfästen 

11106 152304 6345 G Obr Homo Humerus 1 dx 1 19 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Humerus 3-5 dx 2 60,5 - - -   

11106 152296 6345 G Obr Homo Ulna 1 sin 1 5,5 - - -  *. Kraftig och stor ledyta 

11106 152337 6345 G Obr Homo Ulna 1-2 - 1 9 - - -  * 

11106 152337 6345 G Obr Homo Scaphoideum - dx 1 1 - - -  * 

11106 152337 6345 G Obr Homo Capitatum - sin 1 1 - - -  * 

11106 152296 6345 G Obr Homo Hamatum - sin 1 1 - - -  *. Manus 

11106 152296 6345 G Obr Homo Coxae - - 1 5,5 - - -  * 

11106 152304 6345 G Obr Homo Coxae 1-4 dx 1 63 - K -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Coxae 3 dx 1 2 - K -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Coxae 3-4 sin 1 56 - M? -   
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11106 152304 6345 G Obr Homo Coxae 3 dx 1 2,5 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Coxae 3-4 sin 1 34 - - -   

11106 152337 6345 G Obr Homo Coxae 4-5 dx 1 3 - - -  * 

11106 152337 6345 G Obr Homo Coxae 1 - 1 5,5 - - -  * 

11106 152338 6345 G Obr Homo Coxae - dx 1 3 - - -  *. Liten och gracil 

11106 152338 6345 G Obr Homo Coxae - sin 1 12 - - -  * 

11106 152304 6345 G Obr Homo Femur 1-5 sin 1 230 18> - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Femur 2-4 dx 1 172 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Femur 3-4 dx 1 95,5 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Femur 3-4 sin 2 113 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Femur 2 - 1 5 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Tibia - 6 1 4 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Tibia 5 - 1 10,5 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Tibia 5 - 1 1,5 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Tibia - - 1 33 - - -   

11106 152336 6345 G Obr Homo Tibia 3 - 1 21 - - -   

11106 152337 6345 G Obr Homo Tibia 3 - 1 13 - - -  * 

11106 152304 6345 G Obr Homo Fibula 1-3 sin 1 20 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Fibula 3 sin 1 7 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Fibula 5-6 sin 1 10,5 - - -  Kraftigt fäste 

11106 152304 6345 G Obr Homo Fibula - - 3 34,5 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Talus - dx 1 8 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Talus - sin 1 7,5 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Calcaneus - dx 1 14 - - x  

Osteofyter på hälen - dragna 
senfästen 

11106 152304 6345 G Obr Homo Calcaneus - dx 1 26,5 - - x  *. Väldigt smal mot de andra 

11106 152304 6345 G Obr Homo Calcaneus - sin 1 14,5 - - x  Osteofyter - dragna senfästen 

11106 152296 6345 G Obr Homo Naviculare - dx 1 3 - - -  * 

11106 152338 6345 G Obr Homo Naviculare - - 1 3 - - -  * 

11106 152337 6345 G Obr Homo Cuniforme III - - 1 1,5 - - -  * 

11106 152337 6345 G Obr Homo Cubiodeum - sin 1 3 - - -  * 
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11106 152338 6345 G Obr Homo Cubiodeum - - 1 2 - - -  * 

11106 152296 6345 G Obr Homo Mt I - sin 1 1,5 - - -  *. Manus 

11106 152304 6345 G Obr Homo Mt I - dx 1 3,5 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Mt I - sin 2 4 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Mt II - dx 1 1,5 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Mt II - sin 1 2 - - -   

11106 152296 6345 G Obr Homo Mt III - dx 1 1 - - -  *. Manus 

11106 152304 6345 G Obr Homo Mt III - sin 1 1,5 - - -   

11106 152296 6345 G Obr Homo Mt IV - dx 1 1 - - -  *. Manus 

11106 152296 6345 G Obr Homo Mt IV - sin 1 1 - - -  *. Manus 

11106 152304 6345 G Obr Homo Mt IV - sin 1 5 - - -   

11106 152296 6345 G Obr Homo Mt V - sin 1 1,5 - - -  *. Pedis 

11106 152304 6345 G Obr Homo Mt V - dx 1 2,5 - - -   

11106 152296 6345 G Obr Homo Odef Mt - - 2 1,5 - - -  * 

11106 152304 6345 G Obr Homo Odef Mt - - 2 7 - - -   

11106 152304 6345 G Obr Homo Phalang - - 3 2 - - -  Ben bryggor under till 

11106 152304 6345 G Obr Homo Phalang - - 6 6 - - -   

11106 152338 6345 G Obr Homo Phalang - - 2 1 - - -  *. Fotben 

11106 152296 6345 G Obr Homo Phalang 1:1 - - 1 1 - - -  *. Manus 

11106 152304 6345 G Obr Homo Phalang 1:1 - - 1 3 - - -  Pes 

11106 152296 6345 G Obr Homo Phalang 2 - - 4 4 - - -  *. Manus 

11106 152338 6345 G Obr Homo Phalang 3 - - 1 1 - - -  *. Väldigt liten 

11106 152304 6345 G Obr Homo Odef Phalang - - 4 1 - - -   

11106 152336 6345 G Obr odef Sesamodiea - - 1 1 - - -   

11106 152288 5013 G Obr odef Odef - - 8 4,5 - - - 11106:7  

11106 152304 6345 G Obr Homo Odef - - 58 41,5 - - -   

11106 152336 6345 G Obr odef Odef - - 9 9,5 - - -   

11106 152337 6345 G Obr odef Odef - - 1 5 - - -  * 

11106 449712 12282:24 G Br odef Odef - - 1 3 - - -   

11106 575534 11603:3 G Br odef Odef - - 2 1 - - - 11106:6 Provtaget men ej vad 

11106 152338 6345 G Obr Föremål Benkam - - 4 4,5 - - -  *. Bearbetat med metalnitar 



 
 

48 
 

11106 152288 5013 G Obr Rodentia Dentes - - 1 1 - - - 11106:7  

11106 152286 5013 H Br Homo Cranium - - 13 22,5 - - - 11106:8 Hårt bränt 

11106 152286 5013 H Br odef Cranium - - 3 5 - - - 11106:8 Hårt bränt 

11106 152286 5013 H Br odef Viceral Cranium - - 4 4 - - - 11106:8 Hårt bränt 

11106 152286 5013 H Br Homo Maxilla - - 1 1 - - - 11106:8 Hårt bränt 

11106 152286 5013 H Br Homo Molar 16 - dx 1 1 - - - 11106:8 Hårt bränt. Öppen rot 

11106 152286 5013 H Br Homo Odef Dentes - - 3 1 - - - 11106:8 Hårt bränt. Öppen rot 

11106 152286 5013 H Br odef Costae - - 17 9 - - - 11106:8 Hårt bränt 

11106 152286 5013 H Br Homo Scapula - - 1 1,5 - - - 11106:8 Hårt bränt 

11106 152286 5013 H Br Homo Phalang - - 1 1 - - - 11106:8 Hårt bränt 

11106 152286 5013 H Br Homo Spongiosa - - 1 1 - - - 11106:8 Hårt bränt 

11106 152286 5013 H Br odef Odef - - 470 272 - - - 11106:8 Hårt bränt 

11106 152287 5013 J Br Homo Cranium - - 84 38 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Cranium - - 9 24 - - - 11106:9 Med suturer 

11106 152287 5013 J Br Homo Frontale - - 1 1 - - - 11106:9 Ögonbrynsbågen 

11106 152287 5013 J Br Homo Temporale - - 1 2 - - - 11106:9 Processus zigumaticus 

11106 152287 5013 J Br odef Viceral Cranium - - 17 16 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Mandibula - dx 1 3,5 20> - - 11106:9 Aleoler för tänder. 

11106 152287 5013 J Br Homo Mandibula - sin 1 5 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Incisiv 32 - sin 1 1 - - - 11106:9 Mandibula. Öppen rot 

11106 152287 5013 J Br Homo Incisiv 42  dx 1 1 - - - 11106:9 Öppen rot 

11106 152287 5013 J Br Homo Canine 13 - dx 1 1 - - - 11106:9 Maxilla. Öppen rot 

11106 152287 5013 J Br Homo Premolar 45 - dx 1 1 - - - 11106:9 Öppen rot 

11106 152287 5013 J Br Homo Molar - - 3 1 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Odef Dentes - - 1 1 - - - 11106:9 Öppen rot 

11106 152287 5013 J Br Homo Odef Dentes - - 2 1 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Axis - - 1 3 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br odef Odef Vertebrae - - 9 6 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br odef Costae - - 86 31,5 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Scapula 1 dx 1 1 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Scapula 1 sin 1 1,5 - - - 11106:9  
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11106 152287 5013 J Br Felis silvetris Humerus 1 - 1 1 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Ulna 3 sin 1 7 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Ulna 4 sin 1 4 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Coxae 3 dx 1 4 - K? - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Femur 1 - 1 3 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Equus Patella - - 1 3,5 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Felis silvetris Tibia 3-4 dx 1 4 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Mt I 1 - 1 2 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Phalang 3 - - 2 1 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br Homo Odef Phalang - - 2 1 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br odef Spongiosa - - 8 2,5 - - - 11106:9  

11106 152287 5013 J Br odef Odef - - 880 380 - - - 11106:9  

11106 152291 5013 N Br Homo Ulna - - 1 2 - - - 11106:16  

11106 152291 5013 N Br Homo Odef - - 47 87,5 - - - 11106:16  

11106 152291 5013 N Br Föremål Metal - - 49 4 - - - 11106:16  
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Bilaga 2. Foton 

Grav A 

Grav B 

 
 

Figur 11 Lamboid suture. 

Figur 13 Grop i gom. Lingual riktning. 

Figur 12 Samma gom, buccal 

riktning. 
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Grav C 

Figur 18 Rutten tand. 

Figur 17 Tibia från hund/räv 

Figur 16 samma som Fig. 18 

Figur 15 samma som Fig. 18 Figur 14 mandibula från katt. 
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Grav F 

 
 
 

Figur 20 Axis kota med artrit. 

Figur 21 Cervical som är snedställd. 

Figur 19 Mandibula med resorption. 



 
 

53 
 

 

Figur 23 Tand med tafonomisk åverkan. 

Figur 24 Nedslitning av molar. 

Figur 22 Revben med artrit. 
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Figur 28 Thoracia med artrit utskott. Figur 27 Atlas kota med artrit. 

Figur 26 Ulna med artrit. 

Figur 25 Skrapmärken på humerus från utgrävning. 
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Figur 33 Benutskott palmart på phalanges. 

Figur 32 Benutskott, artrit tibia proximalt. 

Figur 31 Benutskott, artrit tibia proximalt. 

Figur 30 Benutskott, artrit femur distalt. 
Figur 29 Benutskott, artrit femur distalt. 
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Grav G 

Figur 37 Phalanges plantar vy. Artrit. 

Figur 36 Cubiodeum. Påverkade ledytor. 

Figur 35 Calcaneus. Utdragna muskelfästen. 

Figur 34 Occipitale Equus. 
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Figur 40 Cervicales. Osteoporot. 

Figur 41 Cervicales, samma som Fig. 39. 

Figur 39 Maxilla slitna tänder. 
Figur 38 Två maxilla. Maxilla till höger är samma 

som Fig. 39. 
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Figur 43 Coxae från två olika individer. Övre rad sinister. Undre rad dexter. 

Figur 42 Calcaneus från två individer. Den till höger är individ, de 

övriga en annan. 
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Figur 46 Kollage jämförelse av två temporale dx med anomali. 

Figur 45 Ickemetriskt särdrag i form av hål i 

occipitale. 

Figur 44 Cranie där metal legat emot. 
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