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Abstract 
 
 
 

Malmström, J. 2019, Benen från Signallottan – En animalosteologisk analys. 

Malmström, J. 2019, The bones from Signallottan – An animal osteological analysis. 

 
 
Animal bones found on archaeological sites can be connected to the economic structures of the 
society and what activities the humans performed. During the Merovingian Period and the 
Viking Age on the island of Gotland there are several sites that have been difficult to interpret. 
One of these sites is Signallottan which has several finds that are connected to iron working but 
also a lot of cremated animal bones. The proposed study investigates how the animal bones are 
connected to the site and what purpose they had. The study also compares the site to other 
archaeological sites to see how they differ. This will be achieved by analyzing the animal 
remains found at the site. The material consists of roughly 56 kilograms of bones that were 
excavated during 2018 and is currently stored in the osteological laboratory in Visby, Sweden. 
This study leaves some questions open but most likely Signallottan has only had one main 
purpose. What this purpose is, is still unknown and needs further research. 
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1 Inledning 

På Gotland, ungefär en kilometer öster om Visby ringmur på det gamla militärområdet A7, 
har en mängd arkeologiska undersökningar utförts under de senaste 30 åren på grund av 
utbyggnad. Inom fastighet Artilleriet 1:33 återfinns fornlämningen Visby RAÄ 230 som i 
denna uppsats kommer att benämnas Signallottan. Platsen har varit svårtolkad med ett brett 
material från ca 100 e.Kr. till 1100 e.Kr. Denna studie behandlar dock benmaterial från 650–
900 e.Kr. Inom området Signallottan återfinns stora mängder djurben, både brända och 
obrända, och en del artefakter av brons, järn, silver och bly. Fornlämningen som har varit 
placerad inom detta område har tolkats som en gård som ägnat sig åt järnhantering och 
smidesverksamhet. Analys av benmaterialet och hur det kan kopplas till ekonomin och de 
mänskliga aktiviteter som föregick kan bidra till en ökad förståelse om denna svårtolkade 
förhistoriska plats. 
 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att studera djurbensmaterialet från Signallottan. Detta benmaterial 
har tidigare ej undersökts. Djurbensmaterial från arkeologiska utgrävningar visar på tydlig 
mänsklig aktivitet som ofta är kopplad till ekonomi och ritualer. Obrända ben tolkas ofta som 
rester av hantverk eller mat- och slaktavfall. Det blir mer problematiskt när brända djurben 
påträffas, åtminstone när benen påvisar förbränningsgrader som tyder på att benen behandlats i 
mycket höga temperaturer. Det kan i vissa fall röra sig om någon form av offer eftersom elden 
har betydande roll i rituella sammanhang. Den stora mängden brända djurben som återfunnits 
under utgrävningen av Signallottan är mycket ovanligt och de flesta härdar är lika varandra. 
Gotland består av olika ekonomiska miljöer som stad, hamnplats och landsbygd vilket också 
borde betyda att det sker olika aktiviteter, resursutnyttjande och konsumtionsmönster på dessa 
platser. 
 
 

1.2 Frågeställningar 

Uppsatsens utgår från följande frågeställningar: 
 

• Vilka arter finns representerade i benmaterialet? 
 

• Är det möjligt att koppla benmaterialet till järnframställning, rituella företeelser eller 
andra speciella händelser? 

 
• Är djuren enbart från platsen eller har det skett handel eller insamling för att fylla 

behovet av aktiviteten? 
 

• Består materialet av köttrika eller köttfattiga kroppsdelar, vilket kan ge en indikation på 
om det är hantverk, mat- eller slaktavfall? 



 

2 

 

 
• Hur skiljer sig Signallottan från andra platser på Gotland? 

 
• Finns det tecken på att Signallottan har använts för ett och samma syfte eller finns det 

tecken på varierande aktiviteter? 

1.3 Teori 

Relationer mellan människor, djur och ting är beroende av varandra. De mänskliga aktiviteter 
som utförs har en påverkan på omgivningen och dess individer vilket också går att se från andra 
sidan, ting och djur påverkar de mänskliga aktiviteterna. Denna relation avspeglas i benmaterial 
och artefakter. Klimatet i Skandinavien tvingar fram en relation mellan människorna och 
djuren. För att djuren skall överleva krävs det att människorna tar hand om dem genom att 
skydda dem och förse dem med boende och föda. Människorna får i sin tur tillgång till de 
resurser som djuren har att erbjuda t.ex. ull, mjölk, kött och ben. Eftersom benen är det material 
som överlever under mycket lång tid är det genom dem osteologer kan spåra aktiviteter och 
relationer. Brända ben ger en tydlig indikation på att mänsklig aktivitet har förekommit. 
Förbränningsgraden kan i sin tur ge indikationer på vilka aktiviteter som har utförts.  

Förekomsten av brända ben återfinns ofta i kontexter kopplade till rituella företeelser men 
det utesluter ej att benen har brukats i ett annat syfte. Eftersom platsen innehåller stora 
mängder metallfragment, glödskal och kulslagg som kopplas till smidesverksamhet är detta 
ett tänkbart användningsområde för de brända benen då de kan ha använts för att utvinna 
fosfor. Obrända ben kan vara svårare att tolka som en mänsklig aktivitet men beroende på 
vilka benelement och markörer, i form av slakt- eller huggspår, som återfinns kan det spegla 
mat- eller slaktavfall.  

Med hjälp av flera benanalyser öppnas fältet upp för jämförande studier mellan olika platser 
och kan ligga till grunden för tolkningar av platsernas ekonomi. I de fall där fynd av artefakter 
är få kan benen vara ett mycket viktigt källmaterial som ej bör överses. 

1.4 Material 

Det animaliska benmaterialet som har analyserats återfanns vid utgrävningen av Signallottan 
under 2018. Området är placerat ca 1 km utanför ringmuren i Visby, Gotland. Området torvades 
och avsöktes sedan med metallsökare. Totalt schaktades 6 678 m². Efter att första lagret 
avbanats visade sig en stor mörk yta som var ca 1 400 m². Inom denna yta återfanns mörkjord, 
stora mängder djurben och många anläggningar. Två kulturlager grävdes, ett övre och ett undre. 
Det är inom denna mörka yta som benmaterialet som har analyserats kommer ifrån. De 
anläggningar som har analyserats är 11, 15, 18, 20 och 20. Anläggning 11 är från det övre 
kulturlagret medan 15, 18, 20, 29 är från det undre kulturlagret. Utöver dessa analyserades även 
två provgropar, 2 och 6, dessa har ingen koppling till kulturlagren. Det generella för dessa 
provgropar och anläggingnar är att de innehåller mörk jord, sot, kol, skärvsten och lera samt 
både obrända och brända ben (se Fig 1, 2, 3 och 4). För en kort beskrivning av varje provgrop 
och anläggning se Appendix 12.1. Utöver benmaterialet utgår uppsatsen även från 
litteraturstudier. 
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Figur 3. Inom den röda ytan ligger det svarta området 

där anläggningar var placerade (Widerström & 

Norderäng 2018:8). 

Figur 2. Ett flygfoto över det utgrävda området. Det är inom den svarta ytan som 

provgroparna och anläggningarna var placerade (Fotograf: Segerberg Media AB). 

Figur 4. Inom den röda ytan ligger det svarta området 

där provgroparna var placerade (Widerström & 

Norderäng 2018:21). 

Figur 1. En bild på anläggning 15. (Widerstrom & Norderäng 

2018:9). 
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1.5 Avgränsningar 

För analysen valdes specifika anläggningar och provgropar. Dessa valdes utifrån hur de var 
spridda inom det mörka området, för att få en bättre överblick av platsen. Alla anläggningar 
och provgropar kunde ej undersökas på grund av brist på tid. Ett mindre material för mer 
noggrann analys skulle kunna ha undersökts men informationen som eftersöktes krävde än 
bredare bild av platsen. Analysen utfördes med en blandning av kvantitativa och kvalitativa 
metoder för att få en bra förståelse för materialet som analyserades. Slaktspår som återfanns på 
benelement under analysen undersöktes endast med makroanalys. 
 

1.6 Källkritik 

De arbeten som har studerats till den komparativa analysen är ej samtida med Signallottan utan 
är daterade till 1000–1200 e.Kr. Detta kan ha påverkat slutresultatet av studien. 

Stora mängder tänder (dentes) som återfinns i material kan även detta ge en missvisande 
bild över av platsen. Fragmentdistributionen kan skilja sig mycket eftersom tänderna (dentes) 
är lätta att identifiera och att de tål eldpåverkan bra. Ben från köttfattiga kroppsdelar blir 
betydligt fler i dessa sammanhang men har räknats med i denna studie. 
Mankhöjdsberäkningen utfördes för får (ovis) dock har studien ej artbedömt mellan får (ovis) 
och get (capra) vilket kan ge ett missvisande resultat men det skiljer enbart några millimeter 
mellan dessa bedömningar. 

Problemet med att tolka en plats som har brukats under en lång tidsperiod med hjälp av 
animalosteologiskt material är att det enbart speglar snittet på platsen. Ett benmaterial på t.ex. 
56 kg låter inte rimligt för en bosättning som funnits på platsen i 300 år. Dock bidrar fler 
animalosteologiska studier till möjligheten att fylla de luckor som ej går att spåra på annat vis. 
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2 Tidigare forskning 

Området runt Visby beskrevs under stora delar av 1900-talet som ett öde landskap med jord 
som ej gick att bruka (Yrwing 1986:11). År 1989 förespråkade Gun Westholm att så ej var fallet 
och fick utstå kritik för sitt uttalande (Westholm 1989). Idag finns det konkreta bevis för aktivt 
bruk av marken utanför Visbys ringmur. Genom arkeologiska utgrävningar har det återfunnits 
ett nytt landskap med bosättningar som visar på att området runt Visby aktivt brukades av 
människor redan 100 e.Kr. vilket tidigare var otänkbart. 

Lokalen som denna studie berör, Signallottan, är ett område med stora mängder lämningar 
av skärvsten, kol, ben, glödskal och kulslagg. Tidigare undersökningar av området visade på 
tecken från stenåldern dock har sådana bevis ej hittats vid senare undersökningar. Ytan i 
området består av mörk jord med tjocka kulturlager. På platsen grävdes 23 anläggningar som 
många liknade varandra, gropar med skärvsten, mörk jord och både obrända och brända 
djurben. Det finns två tydligt separerade kulturlager på platsen och båda innehåller rester av 
anläggningar. De anläggningar som återfanns i det äldre lagret var härdar och innehöll oftast 
mörk, sotig jord, djurben och aska. Även kol och skärvig sten återfanns i några av 
anläggningarna. Det äldre lagret daterades till ca 650–900 e.Kr. med hjälp av kol-14. Det yngre 
lagret var större än det äldre och bestod av små metallfragment, skärvig sten, kol, sot och stora 
mängder bränt djurbensmaterial. I detta lager återfanns färre anläggningar. Det yngre lagret 
daterades med keramik och kol-14. Två av anläggningarna dateras till medeltid med hjälp av 
keramiken som återfanns. Kol-14 dateringen som utfördes på anläggning 14 visade på 
vendeltida/vikingatida aktivitet (Widerström & Norderäng 2018). Glödskal och kulslagg är 
specifika fynd som ofta återfinns vid platser för smidesverksamhet. I mitten av området finns 
en ljusare yta som arkeologerna tolkat som en byggnad som har hindrat kol och sot från att 
färga marken svart. Funktionen för denna byggnad är ännu okänd (Widerström 2018:86ff). 

Studier av gamla kartor visar på en väg som går förbi Signallottan. Vägen på kartorna leder 
från söderport och österut över fornlämningen. Vägen på kartorna är betydligt äldre än 
ringmuren som omger Visby och kan därför ha gått hela vägen ner till östersjöns strandkant en 
gång i tiden. På kartorna från år 1697 framgår också att det finns två vägar som leder österut, 
mot Follingbo. Att det finns två väger som leder till samma ställe kan tyda på att det fanns en 
viktig plats längs vägen österut. Ännu en indikation på detta är att vägen som går över 
fornlämningen kallades för Tune qwia. Tune och tuna förekommer ofta i 
järnålderssammanhang exempel på detta är Sigtuna. Orden sägs komma från ordet tun vilket 
betyder gärdesgård och förekommer i samband med inhägnade områden (Wideström 2018:79f).   

Sigmund Jakobsen tar upp i sin rapport från år 1991 hur järnhantverket under medeltiden i 
Norge gick till. Han beskriver hur ugnsformerna och teknologin har förändrats från äldre 
järnålder fram till medeltiden. De två tidigaste ugnstyperna han beskriver är gropugn och 
schaktugn som var i bruk under järnåldern. Utöver ugnstyperna beskriver han även processerna 
vid smidning, svetsning, lödning och vilka metaller som användes vid legering (Jakobsen 
1991). 

Studier som behandlar djurbensmaterial förekommer över hela världen. Djurbenen bidrar 
till en bättre förståelse om de forntida människornas ekonomi och aktiviteter. I Grekland finns 
återkommande studier som behandlar brända svansar från får (ovis) och svin (sus). Svansarna 
har haft en viktig roll vid rituella sammanhang då de använts för att besvara frågor till gudarna. 
Om svansen reser sig i elden har gudarna svarat ja. Svansarna ger också indikationer på 
köttkonsumtionen, deras funktionalitet och ekonomi. Avbildningar av djur och deras 
kroppsdelar på föremål som t.ex. vasar återspeglas i det material som återfinns vid utgrävningar 
av platser som har tolkats som rituella (Ekroth 2009). 



 

6 

 

Människooffer och djuroffer i nordiska sammanhang nämns oftast i mytologiska 
berättelser. I samband med dessa offer förekommer ibland också smeden. Smeden som person 
hade en stor betydelse i det förhistoriska samhället och var starkt relaterad till eld och 
järnframställning. Benen från de offrade individerna kunde användas i samband med 
järnframställning för att härda metallen och ge produkten en själ (Gansum 2006). 

På Gotland är fynd av ben otroligt vanligt på grund av de bevaringsförhållanden som råder. 
Fynd av brända horn från antingen älg, hjort eller rådjur påträffades vid en utgrävning i 
Uppgarde, Vallstena. Ingen av dessa djur tillhör den gotländska faunan vilket är ett bekräftande 
bevis för handelskontakter med platser runt östersjöområdet och att ben är ett viktigt 
källmaterial (Westerberg 2016:28). 

År 2013 genomförde Eleonor Hammarsten en osteologisk analys av ett animaliskt 
benmaterial från Västergarn, Gotland. Studien är en komparativ studie som ställer animaliskt 
benmaterial från landsbygds- och stadslokaler mot Västergarn för att öka förståelsen om 
platsen. Många arkeologiska och även osteologiska studier har utförts i Västergarn men endast 
två som berör animalosteologi. (Hammarsten 2013). Västergarn räknas som en landsbygdslokal 
under vikingatiden. En liknande studie har utförts av Cecilie Hongslo Vala där hon utgår från 
två animalosteologiska material från Gotlandsänget och Snäckgärdsporten, Visby, Gotland. 
Dessa lokaler klassas som stadslokaler. Fokuset i uppsatsen ligger på att belysa ekonomin på 
platserna, slaktmönster, produktion och djurhållning (Hongslo 2008). En annan 
animalosteologisk analys av en stadslokal utfördes av Ida Johansson på Klosterbrunnsgatan i 
Visby. Studien undersöker de benelement som återfunnits på platsen för att se om materialet 
består av mat- eller slaktavfall och utifrån detta dra en slutsats om vad djuren hade för syfte 
(Johansson 2006). 
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3 Metoder 

För att besvara frågeställningarna har ett djurbensmaterial från Signallottan analyserats 
tillsammans med kandidatstudent Anton Lindgren. Provgroparna och anläggningar som har 
undersökts är spridda över hela området och även från de båda kulturlagren för att få skapa en 
rättvis och korrekt helhetsbild av platsen. 

Den osteologiska analysen innehåller den information som är relevant för uppsatsen. 
Information om sidobedömning på benelement har utelämnats eftersom det inte tillför något till 
frågeställningarna. 

Den anatomiska representationen har studerats och delats in i köttrika respektive köttfattiga 
kroppsdelar. Under kapitel 4.2 inkluderas även ej artbedömda benfragment (identifierade 
benelement). Detta eftersom de fortfarande representerar en specifik kroppsdel. Identifierade 
benelement inkluderar aldrig någon art. De köttrika kroppsdelarna är övre extremiteter, bål och 
nedre extremiteter. De köttfattiga kroppsdelarna är kranium (cranium) inklusive tänder (dentes) 
och underkäke (mandibula), hand- och fotrotsben (carpi/tarsi), mellanhands- och 
mellanfotsben (metacarpus/metatarsi), falanger (phalanx) och svanskotor (coccyx). Fig. 5 
beskriver uppdelningen av köttrika respektive köttfattiga kroppsdelar, de köttrika 
kroppsdelarna markerat i blått och de köttfattiga kroppsdelarna markerat i orange. 

Under kapitel 4.4 presenteras de identifierade benelementen tillsammans med benelement 
som varken kunde bedömas till benelement eller art (oidentifierade benelement). Benelementen 
delades in i 10 grupper: revben (costae), kranium (cranium), lårben (femur), oidentifierat 
(indet), mellahands- och mellanfotsben (metacarpus/metatarsus), rörben (ossa longa), falanger 
(phalanx), strålben (radius), sesamben (sesamoideum) och kotor (vertebrae). Uteblivna 
benelement identifierades ej. 

Figur 5. Fördelningen mellan köttrika respektive köttfattiga 

kroppsdelar. De blåa representerar köttrika kroppsdelar och det 

orangea representerar de köttfattiga kroppsdelarna (archeozoo.org) 



 

8 

 

Benlistan innehåller information om förbränningsgraderna, som är indelade i tre olika 
kategorier. Förbränningsgraderna är obränd (U), svartbränd (BB) och grå-/vitbränd (GB/WB) 
(se Fig. 6). 

Ålderbedömning på alla benelement utom tänder har genomförts genom att observera om 
benen är fusionerade eller ej. Underkäkar (mandibula) som fortfarande har första, andra och 
tredje kindtänderna (molar 1, 2, 3) kvar i fragmentet används för åldersbedömning av nötkreatur 
(bos) och får/get (ovis/capra) enligt Grant och Vretemark (Grant 1982; Vretemark 1997). 
Mankhöjdsberäkning på mellanhandsben (metacarpus) av nötkreatur (bos) har utförts enligt 
Fock (Fock 1966). Mankhöjdsberäkning på strålben (radius) av får/get (ovis/capra) har utförts 
enligt Teichert (Teichert 1975). Könsbedömning på basomfånget av horn (cornu) av nötkreatur 
(bos) har utförts enligt Teichert (Teichert 1974:35). 

Materialet från varje provgrop och anläggning vägdes både innan och efter analysen 
eftersom vikten förändras under analysen på grund av sot, sten, lera och kol. På direktiv av 
arkeolog Per Widerström har leran sorterats ut och sparats. Vid varje anläggning mäts det 
största benet och en översiktlig fragmenteringsgrad av materialet utförs. 

Fragmenten har bedömts tillsammans med kandidatstudenten Anton Lindgren då vi ser det 
fördelaktigt att observera fragmenten med flera perspektiv. Fragment som vi har svårigheter att 
bedöma kontrolleras av adjunkt Gustav Malmborg för att försäkra oss om att vi inte missar 
något viktigt. Studien har med hjälp av en komparativ analys av stads- och landsbygdslokaler 
försökt utveckla en helhetsbild av platsen. 

 
 

  

Figur 6. Bilden visar uppdelningen mellan de olika 

förbränningsgraderna. Längst till vänster (U) är obrända ben, i 

mitten (BB) är svartbrända ben och längst till höger (GB/WB) är 

grå-/vitbrända ben (Fotograf: Anton Lindgren). 
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4 Analys 

Materialet består av 31 764 fragment, av dessa identifierades 1 076 fragment vilket innebär att 
både art och benelement kunde bedömas. De identifierade fragmenten utgör 3,4 % av den totala 
mängden fragment. Den totala vikten för allt undersökt material uppgår till 26 785 g och av 
denna vikt identifierades 8 330 g. 

4.1 Artfördelning 

De arter som finns representerade i materialet är nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra), häst 
(equus), hund/räv (canis/vulpes) och fågel (aves). Majoriteten av materialet består av nötkreatur 
(bos) och får/get (ovis/capra) som är relativt jämnt fördelade i fragmentantalen, endast enstaka 
fragment från resterande arter identifierades. I tre av anläggningarna återfanns fler fragment av 
nötkreatur (bos) än får/get (ovis/capra). Tabell 1 presenterar det analyserade materialet från 
lokalen. 
 
Tabell 1. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter av alla de 

analyserade provgroparna och anläggningarna. 

Art Kranium Övre 

extr. 

Bål Nedre 

extr. 

Fot- & 

handrotsben 

Mellanhands- 

& 

mellanfotsben 

Falanger Vikt 

(g) 

Antal 

Bos 

taurus 

350 - 13 5 21 53 52 6 107 

(73,31%) 

494 

(45,91%) 

Ovis / 

Capra 

268 23 85 34 64 50 55 2 208 

(26,51%) 

579 

(53,81%) 

Equus 

caballus 

1 - - - - - - 13 

(0,16%) 

1 

(0,93%) 

Canis / 

Vulpes 

- - 1 - - - - 1 

(0,01%) 

1 

(0,93%) 

Aves sp - 1 - - - - - 1 

(0,01%) 

1 

(0,93%) 

Total 619 24 99 39 85 103 107 8 330 1 076 

 
Artfördelningen när det kommer till vikt ser något annorlunda ut. Det är fortfarande stor 

överrepresentation av nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra) men nötkreatur (bos) 
representerar 73,31 % av den totala vikten av identifierade fragment till skillnad från får/get 
(ovis/capra) som endast utgör 26,51 %. Överrepresentationen av nötkreatur (bos) i vikt är 
genomgående i alla provgropar och anläggningar. Denna skillnad är inte oväntad eftersom 
nötkreatur (bos) är ett mycket större djur och vanligtvis väger mycket mer än får/get 
(ovis/capra). Nedan följer artfördelningar av respektive provgrop och anläggning. 

De arter som finns representerade i provgrop 2 är nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och 
häst (equus). Detta är det största materialet som undersöktes sett till vikt och vägde 12 700 g 
innan analysen. Även här finns det stora likheter mellan provgrop 6 och allt analyserat material. 
En överrepresentation av får/get (ovis/capra) i antalet fragment och en överrepresentation av 
nötkreatur (bos) i vikt (se Tabell 2). Dock är hästfragmentet, en tand (molar), ett avvikande 
resultat. Det är endast detta fragment som har identifierats till häst (equus). 
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Tabell 2. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter i provgrop 2. 

Art Kranium Övre 

extr. 

Bål Nedre 

extr. 

Fot- & 

handrotsben 

Mellanhands- 

& 

mellanfotsben 

Falanger Vikt 

(g) 

Antal 

Bos 

taurus 

141 - 8 2 10 23 28 2 558 

(74,49%) 

212 

(39,92%) 

Ovis / 

Capra 

146 7 59 12 35 27 32 863 

(25,13%) 

318 

(59,89%) 

Equus 

caballus 

1 - - - - - - 13 

(0,38%) 

1 

(0,19%) 

Total 288 7 67 14 45 50 60 3 434 531 

 
De arter som finns representerade i provgrop 6 är nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra). 

Inga andra arter identifierades i provgrop 6. Den totala vikten för provgrop 6 innan analys var 
1 846 g. Artfördelning för provgrop 6 visar på en överrepresentation av får/get (ovis/capra) i 
fragmentantal och en överrepresentation av nötkreatur (bos) i vikt (se Tabell 3). Detta är en 
liknande bild som visades i Tabell 1 där allt analyserat material presenteras. 

 
Tabell 3. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter i provgrop 6. 

Art Kranium Övre 

extr. 

Bål Nedre 

extr. 

Fot- & 

handrotsben 

Mellanhands- 

& 

mellanfotsben 

Falanger Vikt 

(g) 

Antal 

Bos 

taurus 

18 - - 1 - 3 6 354 

(80,09%) 

28 

(39,44%) 

Ovis / 

Capra 

22 5 3 2 4 5 1 87 

(19,68%) 

42 

(59,15%) 

Aves 

sp 

- 1 - - - - - 1 

(0,23%) 

1 

(1,41%) 

Total 40 6 3 3 4 8 7 442 71 

 
De arter som finns representerade i anläggning 11 är nötkreatur (bos) och får/get 

(ovis/capra). Detta är det första materialet som visar på en annan fördelning av fragmentantalet. 
Nötkreatur (bos) är i anläggning 11 överrepresenterad i både antalet fragment och i vikt (se 
Tabell 4). 

 
Tabell 4. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter i anläggning 11. 

Art Kranium Övre 

extr. 

Bål Nedre 

extr. 

Fot- & 

handrotsben 

Mellanhands- 

& 

mellanfotsben 

Falanger Vikt 

(g) 

Antal 

Bos 

taurus 

94 - 1 1 3 8 3 1 728 

(88,93%) 

110 

(62,50%) 

Ovis / 

Capra 

40 5 8 1 2 9 1 215 

(11,07%) 

66 

(37,50%) 

Total 134 5 9 2 5 17 4 1 943 176 

 
I anläggning 15 identifierades nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och hund/räv 

(canis/vulpes). Anläggning 15 har en relativt jämn fördelning mellan nötkreatur (bos) och 
får/get (ovis/capra) i fragmentantal. En relativt stor anläggning med en vikt på 5 195 g innan 
analysen. Dock var denna anläggning svåranalyserat på grund av fragmenteringen och 
förbränningsgraden. Fragmentet som bedömdes till hund/räv (canis/vulpes) är en grå-/vitbränd 
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svanskota (coccyx). Storleken på fragmentet tyder på att det är ett mindre djur än nötkreatur 
(bos) och får/get (ovis/capra) (se Tabell 5). 

 
Tabell 5. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter i anläggning 15. 

Art Kranium Övre 

extr. 

Bål Nedre 

extr. 

Fot- & 

handrotsben 

Mellanhands- 

& 

mellanfotsben 

Falanger Vikt 

(g) 

Antal 

Bos 

taurus 

12 - 2 - 7 7 9 182 

(73,09%) 

37 

(42,04%) 

Ovis / 

Capra 

5 5 6 7 15 - 12 66 

(26,51%) 

50 

(56,82%) 

Canis / 

Vulpes 

- - 1 - - - - 1 

(0,4%) 

1 

(1,14%) 

Total 17 5 9 7 22 7 21 249 88 

 
Anläggning 18 var en mycket liten anläggning, både till fragmentantal och vikt, endast 158 

g innan analysen. I anläggning 18 identifierades nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra). 
Återigen finns det en överrepresentation av nötkreatur (bos) i både antalet fragment och vikt. 
Något som är anmärkningsvärt här är dock avsaknaden av falanger (phalanx) som återfinns i 
nästan alla andra provgropar och anläggningar. Eftersom anläggningen är liten kan detta 
möjligen vara spill från aktiviteter i närområdet (se Tabell 6). 

 
Tabell 6. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter i anläggning 18. 

Art Kranium Övre 

extr. 

Bål Nedre 

extr. 

Fot- & 

handrotsben 

Mellanhands- 

& 

mellanfotsben 

Falanger Vikt 

(g) 

Antal 

Bos 

taurus 

9 - 1 1 - - - 39 

(81,25%) 

11 

(64,71%) 

Ovis / 

Capra 

3 - 1 - - 2 - 9 

(18,75%) 

6 

(35,29%) 

Total 12  2 1  2  48 17 

 
I anläggning 20 identifierades nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra). Anläggningen har 

procentmässigt stora likheter med Tabell 1, som redovisar allt analyserat material (se Tabell 7). 
 

Tabell 7. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter i anläggning 20. 

Art Kranium Övre 

extr. 

Bål Nedre 

extr. 

Fot- & 

handrotsben 

Mellanhands- 

& 

mellanfotsben 

Falanger Vikt 

(g) 

Antal 

Bos 

taurus 

37 - - - 1 8 3 589 

(75,8%) 

49 

(40,16%) 

Ovis / 

Capra 

36 1 8 8 7 4 9 188 

(24,2%%) 

73 

(59,84%) 

Total 73 1 8 8 8 12 12 777 122 

 
Avslutningsvis presenteras anläggning 29. Endast nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra) 

fanns representerat i anläggning 29. Även här ser man en överrepresentation av nötkreatur (bos) 
i både fragmentantal och vikt. Denna anläggning saknar även falanger (phalanx) av får/get 
(ovis/capra) vilket också gick att se i anläggning 18 (se Tabell 8). 
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Tabell 8. Den anatomiska representationen samt vikt och antal fragment av identifierade arter i anläggning 29. 

Art Kranium Övre 

extr. 

Bål Nedre 

extr. 

Fot- & 

handrotsben 

Mellanhands- 

& 

mellanfotsben 

Falanger Vikt 

(g) 

Antal 

Bos 

taurus 

39 - 1 - - 4 3 657 

(84,23%) 

47 

(66,20%) 

Ovis / 

Capra 

16 - - 4 1 3 - 123 

(15,77%) 

24 

(33,80%) 

Total 55  1 4 1 7 3 780 71 

 

4.2 Anatomisk representation 

Fördelningen av ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar av nötkreatur (bos), får/get 
(ovis/capra) och identifierade benelement från oidentifierade arter från allt analyserat material 
presenteras nedan i Fig. 7. Helt oidentifierade benelement (indet) utelämnas eftersom det ej går 
att säga om de är från köttrika eller köttfattiga kroppsdelar, även övriga arter utelämnas 
eftersom deras representation i materialet är minimal. 

Resultatet av analysen visar en tydlig överrepresentation av ben från köttfattiga kroppsdelar 
inom alla tre kategorier. För nötkreatur (bos) är skillnaden betydligt större än inom kategorierna 
får/get (ovis/capra) och identifierade benelement. Endast 18 fragment av 494 hör till de 
kroppsdelar som räknas som köttrika. Av de ben som identifierades till får/get (ovis/capra) hör 
142 fragment till köttrika kroppsdelar och 437 till köttfattiga kroppsdelar. De ben som ej kunde 
artbedömas har en liknande procentuell fördelning som får/get (ovis/capra) men antalet är 
mycket högre, 1 281 fragment bedömdes till köttfattiga kroppsdelar och 447 fragment 
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Figur 7. Fördelningen av ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar av nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) 

och identifierade benelement från allt analyserat material. 
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bedömdes till köttrika kroppsdelar. Nedan följer anatomiska representationen i varje provgrop 
och anläggning som har analyserat. 

Mängden köttfattiga kroppsdelar i provgrop 2 speglar resultatet av Fig. 7. Av det som avviker 
något är de ben som hamnade i kategori identifierade benelement (se Fig. 8). 

Trenden med en överrepresentation av köttfattiga kroppsdelar stämmer även överens med 
provgrop 6. Benen inom kategorin identifierade benelement avviker dock ytligare i denna 
provgrop. Av alla de provgropar och anläggningar som har analyserat är detta det med mest 
köttrika kroppsdelar inom denna kategori (se Fig. 9). 
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Figur 9. Fördelningen av ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar av 

nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och identifierade benelement från 

provgrop 6. 
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Figur 8. Fördelningen av ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar av 

nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och identifierade benelement från 

provgrop 2. 



 

14 

 

 

I anläggning 11 är materialet även här överrepresenterat av köttfattiga kroppsdelar. Denna 
anläggning har procentmässigt färre köttrika kroppsdelar inom alla kategorier än föregående 
provgropar (se Fig. 10). 

Anläggning 15 sticker ut något. Fördelningen mellan köttfattiga och köttrika kroppsdelar 
av får/get (ovis/capra) är jämnare än någon annan provgrop eller anläggning. Andelen köttrika 
kroppsdelar i denna anläggning skulle då möjligtvis kunna kopplas till något som mer liknar 
matavfall än de andra provgroparna och anläggningar. Dock är nästan allt material från denna 
anläggning mycket hårt bränt vilket motsäger denna tanke (se Fig. 11). 
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Figur 10. Fördelningen av ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar 

av nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och identifierade benelement från 

anläggning 11. 
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Figur 11. Fördelningen av ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar av 

nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och identifierade benelement från 

anläggning 15. 
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Anläggning 18 har en mycket jämn fördelning mellan alla kategorier. Som tidigare har 
nämnt är denna anläggning väldigt liten i benantal och vikt vilket möjligen inte ger en 
representativ bild. Det är också denna anläggning som helt saknar falanger (phalanx) vilket kan 
vara av vikt om platsen är kopplad till något som har med t.ex. offer att göra (se Fig. 12). 

Anläggning 20 saknar helt köttrika kroppsdelar från nötkreatur (bos). Fördelningen 
mellan får/get (ovis/capra) och identifierade benelement är jämn. Anläggningen är placerad i 
närheten av anläggning 18 där fördelningen var jämn mellan de tre kategorierna. Det är 
möjligt att det finns en koppling mellan anläggning 18 och 20. Det kan vara så att anläggning 
18 innehåller spill från anläggning 20 på grund av deras placering och storlek (se Fig. 13). 
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Figur 12. Fördelningen av ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar 

av nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och identifierade benelement från 

anläggning 18. 
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Figur 13. Fördelningen av ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar 

av nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och identifierade benelement 

från anläggning 20. 
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Anläggning 29 är den plats som visar på allra minst köttfattiga kroppsdelar av alla 
provgropar och anläggningar. Även inom kategorin identifierade benelement är procenten 
väldigt låg förhållandevis till de andra platserna. Anläggning 29 är placerad i nordvästra hörnet 
av lokalen, avskilt från de andra. Detta kan vara anledningen till den variation som finns i 
anläggningen. Likheten mellan de köttrika och köttfattiga kroppsdelarna av får/get (ovis/capra) 
är dock förhållandevis enhetlig genom alla provgropar och anläggningar, även denna (se Fig. 
14). 

4.3 Förbränningsgrad och fragmenteringsgrad 

Fragment- och procentantal tillhörande de olika förbränningsgraderna i allt analyserat material 
presenteras nedan (se Fig. 15). 
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Figur 14. Fördelningen av ben från köttrika och köttfattiga kroppsdelar 

av nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och identifierade benelement 

från anläggning 29. 
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material. 
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Det analyserade materialet är består till största del av grå-/vitbrända fragment. Detta stämmer 
dock ej för alla undersökta provgropar och anläggningar. Det finns stora skillnader mellan de 
undersökta materialen. Anläggning 11 består till 88 % av obrända fragment och anläggning 15 
består till 85 % av grå-/vitbrända fragment. Vad som dock är genomgående i alla provgropar 
och anläggningar är att de svartbrända fragmenten alltid är färre än de obrända och grå-
/vitbrända fragmenten. 

Precis som förbränningsgraden följer fragmenteringsgraden en liknande variation vilket 
också är helt naturligt eftersom hårt brända fragment har en tendens att fragmenteras under 
förbränningsprocessen. Detta bör också tas i åtanke när det kommer till de identifierade benen. 
Möjligheten att identifiera obrända fragment är nästan alltid mycket större än eldpåverkade 
fragment. Nedan följer en presentation av förbränningsgraden i de analyserade provgroparna 
och anläggningarna och fragmenteringsgraden hos de avvikande anläggningarna. 

Provgrop 2 visar en jämnare fördelning mellan de obrända fragmenten och de grå-
/vitbrända fragmenten än den totala sammanställningen, med en viss överrepresentation av 
obrända fragment. Andelen svartbrända fragment är dock mer lik helhetsbilden av allt 
analyserat material (se Fig. 16). 
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Figur 16. Fördelningen av förbränningsgraderna i materialet från 

provgrop 2. 
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I provgrop 6 består största delen av materialet av grå-/vitbrända fragment och en 
jämnfördelning mellan obrända och svartbrända fragment. Denna provgrop är relativt lik 
resultatet från den sammanställande tabellen (se Fig. 17). 

Anläggning 11 sticker ut oerhört mycket bland de andra provgroparna och 
anläggningarna. Andelen obrända fragment är mycket överrepresenterad i denna anläggning. 
Fragmenteringsgraden av materialet är liten vilket är naturligt eftersom det handlar om 
obrända ben. Detta kan möjligtvis vara matavfall. Anläggningen är placerad nära en 
anläggning som har tolkats som ett kök av arkeologerna (se Fig. 18). 

Materialet i anläggning 15 är också väldigt avvikande från övriga provgropar och 
anläggningar. Materialet består nästan enbart av hårt brända fragment. Materialet i denna 
anläggning är även mycket fragmenterat (se Fig. 19). 
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Figur 19. Fördelningen av förbränningsgraderna i materialet från 

anläggning 15. 



 

19 

 

Anläggning 18 har en jämn fördelning mellan obrända och grå-/vitbrända fragment. Det 
finns likheter med provgrop 2 detta trots att anläggning 18 ligger i det sydvästra hörnet och 
provgrop 2 är placerad centralt i norr inom den svarta ytan. Det finns även likheter med 
anläggning 20 (se Fig. 20). 

Precis som flertalet av anläggningarna har även anläggning 20 en jämn fördelningen mellan 
de obrända och grå-/vitbrända fragmenten och en liten andel svartbrända fragment. Även denna 
anläggning liknar provgrop 2 och anläggning 18. Denna anläggning är dock placerad nära 
anläggning 18 som tidigare nämnts (se Fig. 21). 
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I anläggning 29 är det en jämn fördelning mellan de obrända och grå-/vitbrända fragmenten 
och även en relativt hög andel svartbrända fragment (se Fig. 22). 

4.4 Oidentifierade benelement och identifierade benelement 

 
Helt oidentifierade benelement (indet) och identifierade benelement som ej kunde artbedömas 
från alla provgropar och anläggningar presenteras i Tabell 9 nedan. Tabellen visar fördelningen 
mellan de olika benelement som har identifierats, uteblivna benelement har ej återfunnits i det 
analyserade materialet. Tabellen visar också antalet fragment samt vikt för varje benelement. 
Det är tydligt att de helt oidentifierade fragmenten är kraftigt överrepresenterade i den totala 
sammanställningen. Detta beror till stor del på fragmentering och förbränningsgraden av 
fragmenten. Även kategorin kranium (cranium) består av ett stort antal fragment, denna 
kategori innehåller underkäke (mandibula), tänder (dentes) och kraniumfragment (cranium). 
Många av benelementen finns ej representerade i alla de analyserade provgroparna och 
anläggningarna men de finns med i varje tabell för att visa på skillnaden. 
 
Tabell 9. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från allt analyserat material. 

Benelement        Fragment                           Vikt (g) 

Costae 79 58 

Cranium 1194 1766 

Femur 5 6 

Indet 28 960 9790 

MC/MT 27 29 

Ossa longa 310 1055 

Phalanx 47 43 

Radius 1 1 

Sesamoideum 13 7 

Vertebrae 52 39 

Totalsumma 30 688 12 794 

 
Nedan följer en presentation av oidentifierade benelement och identifierade benelement 

från de analyserade provgroparna och anläggningarna. 

378
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Figur 22. Fördelningen av förbränningsgraderna i materialet från 

anläggning 29. 
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Tabell 10. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från provgrop 2. 

Benelement        Fragment                           Vikt (g) 

Costae 67 49 

Cranium 595 886 

Femur 3 4 

Indet 11 810 4297 

MC/MT 11 11 

Ossa longa 163 517 

Phalanx 23 25 

Radius 1 1 

Sesamoideum - - 

Vertebrae 27 15 

Totalsumma 12 700 5805 

 
Materialet från provgrop 2 är ett av de större analyserade materialen. I denna anläggningen 

identifierades alla de förekommande benelement förutom sesamben (sesamoideum). Denna 
anläggning innehåller flest oidentifierade kotor (vertebrae) av alla analyserade provgropar och 
anläggningar (se Tabell 10). 
 
Tabell 11. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från provgrop 6. 

Benelement        Fragment                           Vikt (g) 

Costae - - 

Cranium 90 109 

Femur 1 1 

Indet 1552 889 

MC/MT - - 

Ossa longa 39 176 

Phalanx 1 1 

Radius - - 

Sesamoideum - - 

Vertebrae 15 13 

Totalsumma 1698 1189 

 
Provgrop 6 består till största dels av helt oidentifierade fragment. Flertalet benelement 

identifierades ej. Materialet innehöll mycket oidentifierade kotor (vertebrae) till skillnad från 
de flesta andra analyserade materialen (se Tabell 11). 
 
Tabell 12. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från anläggning 11. 

Benelement        Fragment                           Vikt (g) 

Costae 8 7 

Cranium 170 369 

Femur - - 

Indet 554 469 

MC/MT - - 

Ossa longa 27 97 
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Phalanx - - 

Radius - - 

Sesamoideum - - 

Vertebrae 5 4 

Totalsumma 764 946 

 
De oidentifierade fragmenten i anläggning 11 består till största del av helt oidentifierade 

fragment. Det är förhållandevis många fragment av kranium (cranium) sett till det totala antalet 
fragment. Det är också den enda anläggningen som har en högre vikt än antalet fragment (se 
Tabell 12). 

 
Tabell 13. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från anläggning 15. 

Benelement        Fragment                           Vikt (g) 

Costae 4 2 

Cranium 152 124 

Femur 1 1 

Indet 13 410 3051 

MC/MT 10 11 

Ossa longa 36 95 

Phalanx 20 16 

Radius - - 

Sesamoideum 13 7 

Vertebrae 5 7 

Totalsumma 13 651 3314 

 
Anläggning 15 är det största materialet som har analyserats sett till fragmentantalet. 

Materialet är väldigt överrepresenterat av helt oidentifierade fragment vilket beror på den 
kraftiga fragmenteringen och att majoriteten av fragmenten var hårt brända (se Tabell 13). 
 
Tabell 14. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från anläggning 18. 

Benelement        Fragment                           Vikt (g) 

Costae - - 

Cranium 9 13 

Femur - - 

Indet 100 67 

MC/MT - - 

Ossa longa 2 6 

Phalanx - - 

Radius - - 

Sesamoideum - - 

Vertebrae - - 

Totalsumma 111 86 

 
Anläggning 18 består nästan enbart av helt oidentifierade fragment. Endast ett fåtal fragment 
från kranium (cranium) och rörben (ossa longa) påträffades (se Tabell 14). 
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Tabell 15. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från anläggning 20. 

Benelement        Fragment                           Vikt (g) 

Costae - - 

Cranium 104 148 

Femur - - 

Indet 739 470 

MC/MT 6 7 

Ossa longa 38 134 

Phalanx 3 1 

Radius - - 

Sesamoideum - - 

Vertebrae - - 

Totalsumma 890 760 

 
Anläggning 20 har en relativt jämn fördelning mellan antalet fragment och vikt. Även en 
förhållandevis stor andel fragment från kranium (cranium) sett till antalet fragment (se Tabell 
15). 
 
Tabell 16. Fördelningen av oidentifierade benelement och identifierade benelement från anläggning 29. 

Benelement        Fragment                           Vikt (g) 

Costae - - 

Cranium 74 117 

Femur - - 

Indet 795 547 

MC/MT - - 

Ossa longa 5 30 

Phalanx - - 

Radius - - 

Sesamoideum - - 

Vertebrae - - 

Totalsumma 874 694 

 
I anläggning 29 identifierades endast två benelement utöver de helt oidentifierade benen, 
kranium (cranium) och rörben (ossa longa) (se Tabell 16). 

4.5 Könsbedömning 

4.5.1 Nötkreatur (Bos taurus) 

Endast en könsbedömning av nötkreatur (bos) var möjlig. Fragmentet återfanns i provgrop 2 
och könsbedömningen är baserad på basomfånget av ett horn (cornu). Basomfånget delas in i 
tre kategorier: ko = 116–137 mm, oxe = 151–163 mm och tjur = 157–183 mm. Basomfånget 
mätte 170 mm vilket indikerar på att nötdjuret i fråga är en tjur. Måtten är baserade på Teichert 
(Teichert 1974:35). 
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4.6 Åldersbedömning  

Underkäkar (mandibulare) som fortfarande har 
första, andra och tredje kindtänderna (molar 1, 
2, 3) kvar i fragmentet kommer att bedömas 
med hjälp av en poängskala. Poängskalan är 
baserad på tändernas slitage. Tanden får en 
bokstav utifrån slitaget som sedan omvandlas 
till en siffra. Siffrorna adderas och bildar en 
totalsumma som sedan ger en åldersindikation 
(se Fig. 23) (Grant 1982; Vretemark 1997:39). 

4.6.1 Nötkreatur (Bos taurus) 

Tre underkäkar (mandibulare) från nötkreatur 
(bos) återfanns i materialet där det var möjligt 
att utföra åldersbedömningar. En underkäkade (mandibula) återfanns i anläggning 11 som 
fortfarande hade en mjölktand (dente decidui) kvar i fragmentet. Ingen ålderbedömning på 
första, andra och tredje kindtänderna (molar 1, 2 och 3) var möjlig då dessa saknades. 
Mjölktanden (dente decidui) byts ut mot permanent tand (dente) mellan 2,5–3 års ålder vilket 
gjorde att individen bedömdes vara 0–3 år gammal (Vretemark 1997:37).  

Två underkäkar (mandibulare) med först, andra och tredje kindtänderna (molar 1, 2 och 3) 
kvar i fragmentet återfanns i provgrop 2. Åldersbedömning på underkäkarna (mandibulare) av 
nötkreatur (bos) utfördes enligt Grant och Vretemark (Grant 1982; Vretemark 1997). Båda 
underkäkarna (mandibulare) bedömdes till 4–8 år gamla. 

4.6.2 Får/Get (Ovis/Capra) 

Sex underkäkar (mandibulare) återfanns i materialet där det var möjligt att utföra 
åldersbedömningar. Fyra av fragmenten återfanns i provgrop 2, ett fragment i anläggning 11 
och ett fragment i anläggning 20. Alla fragment hade första, andra och tredje kindtänderna 
(molar 1, 2 och 3) kvar i underkäken (mandibula). Tre av fragmenten bedömdes till 2–4 år 
gamla och resterande tre bedömdes till 4–6 år gamla. De fragment som blev bedömda till 2–4 
år ligger nära gränsen till 4–6 år vilket visar på en homogen skara av får/getter (ovis/capra). 
Bedömningarna utfördes enligt Grant och Vretemark (Grant 1982; Vretemark 1997).  

4.7 Mankhöjdsberäkning 

4.7.1 Nötkreatur (Bos taurus) 

Endast ett fragment, ett mellanhandsben (metacarpus), återfanns i materialet där det var möjligt 
att utföra en mankhöjdsberäkning av nötkreatur (bos). Detta fragment återfanns i provgrop 2. 
Uträkningen baseras på Fock (1966) och formeln lyder följande: benets största längd (GL) * 
6,00. Uträkningen av detta fragment gav ett resultat på 108 cm. 

4.7.2 Får/Get (Ovis/Capra) 

I materialet återfanns endast ett fragment av får/get (ovis/capra) där det var möjligt att utföra 
mankhöjdsberäkning, ett strålben (radius). Fragmentet återfanns i provgrop 2. Metoden som 
användes för denna beräkning utgår från att individen är ett får (ovis) men skillnaden mellan 
får (ovis) och get (capra) är endast ett fåtal millimeter. Uträkningen är baserad på Teichert 
(1974) och formeln lyder följande: benets största längd (GL) * 4,02. Uträkningen av detta 
fragment gav ett resultat på 59,8 cm. 

Figur 23. Figuren visar en tabell över det poängsystem 

som har använts vid åldersbedömning av nötkreatur 

(bos) och får/get (ovis/capra) (Vretemark 1997:39). 
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5 Komparativ analys 

För att skapa en tydligare bild av materialet presenteras nedan en komparativ analys mellan fyra 
andra lokaler. För att få en spridning av materialen är tre av materialen tagna ur en stadskontext 
och ett material ur en landsbygdskontext. Stadsmaterialen är från Klosterbrunnsgatan i Visby 
(Johansson 2006) och från Gotlandsänget och Snäckgärdsporten (Vala 2008), även dessa i 
Visby. Landsbygdsmaterialet är från Västergarn (Hammarsten 2013). Det är dock viktigt att 
poängtera att dessa material är ej samtida med Signallottan utan det är daterad till 1000–1200 
e.Kr. 

Analysen kommer presentera skillnader och likheter av artfördelning på de olika lokalerna, 
förbränningsgraden och representationen av köttrika och köttfattiga kroppsdelar. Uppdelningen 
av de köttrika och köttfattiga kroppsdelarna är i Johanssons (2006) och Valas (2008) studie 
utförda på samma sätt som denna studie. Studien som utfördes av Hammarsten (2013) av 
lokalen i Västergarn inkluderar dock ej lösa tänder (dentes) och falanger (phalanx). Tabell 17 
nedan presenterar uppdelningen av materialet från de fyra studierna baserat på fragmentantal. 
 
Tabell 17. Födelningen mellan köttrika (KR) och köttfattiga (KF) kroppsdelar mellan de olika lokalerna. 

 Signallottan Västergarn 56 Klosterbrunnsgatan Gotlandsänget / 

Snäckgärdsporten 

 KR KF KR KF KR KF KR KF 

Nöt (Bos) 3,6% 96,4% 71% 29% 48% 52% 51,7% / 

70,9% 

48,3% / 

29,91% 

Får/Get 

(Ovis/Capra) 

24,5% 75,5% 54,4% 45,5% 40% 60% 33,3% / 

50,68% 

66,7% / 

49,32% 

Svin (Sus) - - 65% 35% 44% 56% 60% / 

49,06% 

40% / 

50,94% 

 
Tabell 17, fördelningen mellan köttrika och köttfattiga kroppsdelar, visar tydliga skillnader 

inom alla de olika lokalerna. Signallottan sticker dock ut mycket mer än de andra lokalerna. Att 
inga svin (sus) finns representerade i materialet är anmärkningsvärt då det är vanligt 
förekommande under järnåldern och medeltiden. Detta har observerats under studiens gång. 
Saknaden av köttrika benelement är här också mycket tydlig till skillnad från de övriga 
lokalerna. Speciellt sticker benelementen från nötkreatur (bos) ut på Signallottan. De två 
stadslokalerna har en jämn fördelning mellan köttrika och köttfattiga kroppsdelar från 
nötkreatur (bos) medan lokalen i Västergarn har en överrepresentation av köttrika benelement. 
Eftersom studien från Västergarn 56 ej inkluderar lösa tänder och falanger kan detta resultat 
dock vara missvisande i denna analys. 

Artfördelningen mellan de fyra lokalerna visar också på en viss variation. Även här är det 
Signallottan som än en gång är den lokalen som visar på störst differens. Detta beror dels på att 
benfragment från svin (sus) helt saknas men även att de andra lokalerna innehåller benfragment 
från många fler arter. Dessa arter har utelämnats från analysen eftersom fokuset ligger på 
köttdjuren, d.v.s. nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och svin (sus), och deras betydelse. 
Tabell 18 nedan presenterar procenten baserat på fragmentantalet utifrån identifierade ben från 
alla arter och når därför ej upp till 100 procent. 
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Tabell 18. Artfördelningen mellan de olika lokalerna. 

 Signallottan Västergarn 56 Klosterbrunnsgatan Gotlandsänget & 

Snäckgärdsporten 

Nöt (Bos) 45,91% 19,42% 36% 34,39% 

Får/Get 

(Ovis/Capra) 

53,81% 25,57% 29,7% 24,73% 

Svin (Sus) - 22,13% 19% 17,49% 

 
Något som yttrar sig genom dessa tabeller är att lokalen i Västergarn mer och mer liknar en 

stadslokal. Detta är ej en vedertagen tolkning och används i denna analys som en 
landsbygdslokal. De lösa tänder och falanger som ej är medräknade i Västergarns köttrika och 
köttfattiga material skulle förändra procentantalet och möjligen likna stadslokalerna ännu mer 
än vad Tabell 18 visar. Även andelen svin antyder på att lokalen i Västergarn skulle vara en 
stadsliknande lokal. 

Förbränningsgraden av fragmenten från Västergarn 56, Klosterbrunnsgatan, Gotlandsänget 
och Snäckgärdsporten är homogen. Materialet från Västergarn 56 innehåller endast enstaka 
fragment som varit eldpåverkade men beskrivningen av färg på fragmenten utelämnas i studien. 
En liknande beskrivning av materialet finns för Gotlandsänget och Snäckgärdsporten, även där 
utelämnas färgen på fragmenten. Studien som berör Klosterbrunnsgatan nämner ej något om 
eldpåverkade fragment. Dessa resultat gör att återigen är det Signallottan som är den lokal som 
har en mycket tydlig skillnad. Som tidigare har redovisats i kapitel 4.3 består materialet från 
Signallottan av 29 % obrända ben, 13 % svartbrända ben och 58 % grå-/vitbrända fragment. 
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6 Diskussion 

 
Materialet från Signallottan består i princip enbart av domesticerade djur, endast enstaka 
fragment från fågel (aves) och hund/räv (canis/vulpes). De domesticerade djuren som 
identifierats är nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och häst (equus). Frånvaron av vilda djur 
och svin (sus) är anmärkningsvärd. Detta observerades under studiens gång. Bland den litteratur 
som genomgicks fanns, både från järnåldern och medeltiden, mycket ben från svin (sus) och 
vilda djur. Svin (sus) är ofta kopplade till stadsliknande lokaler vilket gör att Signallottan kan 
tolkas som en landsbygdslokal (Myrdal 1997:211). Svin (sus) är också kopplade till mat och 
måltider vilken kan tyda på att Signallottan har haft ett helt annat syfte för benen från nötkreatur 
(bos) och får/get (ovis/capra). För att närma sig syftet kommer en diskussion föras mellan 
artfördelningen, den anatomiska representationen, förbränningsgraden, fragmentering och 
åldern på djuren. Analysen har tydligt visat att Signallottan är en speciell plats då den skiljer 
sig stort från lokalerna som använts i den komparativa analysen d.v.s. Västergarn 56, 
Klosterbrunnsgatan, Gotlandsänget och Snäckgärdsporten. 

Som tidigare nämndes är det första anmärkningsvärda att svin (sus) helt saknas på 
Signallottan medan de återfinns på alla de andra lokalerna. Både nötkreatur (bos) och svin (sus) 
finns oftast representerade i högre grad inom stadslokaler medan får/get (ovis/capra) är 
överrepresenterade inom landsbygdslokaler (Myrdal 1997:211). Fördelningen mellan 
nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra) är relativt jämn på Signallottan men återigen, inga svin 
(sus). Möjligheten att svin (sus) har slaktats på platsen och sedan sålts vidare är relativt liten 
eftersom det i sådana fall borde ha funnits kvarblivna fragment i någon utsträckning. Den stora 
mängden nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra) och avsaknaden av svin (sus) sätter Signallottan 
i ett mellanting. Möjligen kan det röra sig om en plats som varit placerad utanför eller mellan 
”staden” och landsbygden. Förutom avsaknaden av svin (sus) påträffades ett fragment av häst 
(equus). Eftersom det endast är ett fragment är det svårt att skapa en diskussion kring detta, 
möjligen är det ett fragment som har hamnat bland materialet av misstag. 

Vad som kan påverka artfördelningen på olika lokaler är hur de naturliga förutsättningarna 
ser ut. Svin (sus) trivs bra bland lövskogsområden med tillgångar på fruktbärande träd, 
nötkreatur (bos) föredrar våtmarker medan får/get (ovis/capra) trivs på öppna marker med 
torrare miljö (Vretemark 1997:70ff). Med dessa aspekterna i åtanke låter det rimligt att det inte 
fanns några svin (sus) vid Signallottan eftersom området kring Visby troligtvis saknade de 
naturgeografiska förutsättningarna. 

Den anatomiska representationen av köttfattiga kroppsdelar och köttrika kroppsdelar ger 
en indikation på hur djuren har hanterats på platsen. Signallottans ben består till störst del av 
köttfattiga kroppsdelar. Bland de jämförande lokalerna är materialet mer varierande med inslag 
av både köttrika och köttfattiga kroppsdelar, oftast relativt jämt fördelade och ej i närheten av 
så enhetligt som vid Signallottan. Detta kan vara en indikation på att det har förekommit en 
blandning av aktiviteter på de jämförande lokalerna medan det på Signallottan endast har 
funnits en funktion. Exempel på några aktiviteter som kan ha förekommit är handel med 
köttstycken eller hantverk. Flertalet fragment med huggspår eller slaktspår har identifierats i 
materialet men eftersom dessa fragment ännu finns kvar på Signallottan kan just dessa 
benelement varit föda åt folket som arbetade på platsen eller möjligen placerade där av misstag. 
Trots den övervägande mängd köttfattiga kroppsdelar på platsen återfinns delar från hela 
djurens kroppar. Diskussionen kring köttfattiga respektive köttrika kroppsdelar för oss återigen 
till om platsen skall tolkas som en stadslokal eller landsbygdslokal. Berit Sigvallius menar på 
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att det finns en överrepresentation av köttrika benelement inom städer och en överrepresentation 
av köttfattiga kroppsdelar på landsbygden (Sigvallius 1988:44).  

Den allra tydligaste markören för att benen från Signallottan ej har använts för matlagning 
eller varit en plats för köttindustri är det mycket hårt brända ben som materialet domineras av. 
Till skillnad från de jämförande lokalerna där endast enstaka fragment som varit eldpåverkade 
återfanns, finns på Signallottan stora mängder. Dessa fragment har också en variation från 
svartbränd och upp till grå-/vitbrända. Benen får en tydlig svart färg vid ungefär 300 grader 
Celsius och sedan övergår benen till gråa och slutligen vid 1 100 grader Celsius och uppåt blir 
benen vita (Gustavsson 2011). Det är helt orimligt att kokad eller grillad mat skulle nå upp till 
dessa temperaturer om maten sedan skulle vara ätbar. Det är dock möjligt att benen har använts 
i samband med järnframställning vilket passar bra ihop med dessa höga temperaturer. Ben 
innehåller stora halter av fosfor vilket vid järnframställning är fördelaktigt. Fosfor i rätt 
proportion gör järnet segare och hårdare (Grandin 2008). När malmen är upphettad kan järnet 
uppta fosfor. Det är i detta skede som benen troligtvis tillsattes om det har varit en del av 
processen. Det finns inga tydliga indikationer på att detta är fallet men av någon anledning har 
benen behandlats i extremt höga temperaturer och det kan inte ha varit av en slump utan det har 
funnits ett syfte bakom behandlingen av benen. 

Utifrån de åldersbedömningar som har kunnat utföras på materialet finns det en viss 
variation. Hos nötkreatur (bos) identifierades ett fragment med en ålder på 0–3 år gammal och 
två fragment med en ålder på 4–8 år gammal. Sex fragment för får/get (ovis/capra) 
identifierades, tre av dessa bedömdes till 2–4 år gamla och resterande tre till 4–6 år gamla. 
Dessa åldrar visar på att djur från olika produktionsområden har hamnat på en och samma plats. 
Av åldrarna att döma rör det sig om djur som har använts för mjölkproduktion, ullproduktion 
och djur som endast avlats för slakt. Detta kan tolkas om att platsen varit en plats med varierade 
sysselsättningar. Dock på grund av att benmaterialet är så pass enhetligt rör det sig troligtvis 
om import av levande djur som slaktats på platsen eller döda djur, i form av djurben. För dagens 
produktionsdjur sker slakten runt 5–6 år för nötkreatur (bos) och liknande ålder för får/get 
(ovis/capra) (Svensktkött.se 2013). Det är dock inte säkert att djuren slaktades vid samma åldrar 
under järnåldern som idag men det kan ge en indikation på vad djurens syfte har varit. 

Fragmenteringen av benmaterialet kan ge indikationer på hur benen har behandlats. I 
många material finns det tydliga bevis för att ben har slagits sönder medvetet för att nå märgen. 
På Signallottan finns dock inga sådana tendenser. Det som går att säga utifrån fragmenteringen 
är huruvida ben har blivit krossade eller ej. Många av de obrända fragmenten är i form av små 
fragment men det blir tydligare hos de eldpåverkade vilket också är naturligt då de spricker vid 
hög temperatur. De obrända benen kan ha krossats medan de befunnit sig under jorden men 
också i samband med den utövade aktiviteten.  

Signallottan tros ha varit i bruk mellan ca 650–900 e.Kr. och den totala mängd djurben som 
har grävts fram under det arkeologiska arbetet uppgår till 56 812 g vilket under en period på 
250 år verkar lite. Det kan finnas ett antal anledningar till varför så pass lite djurben har hittats 
vid Signallottan. Det är möjligt att platsen har använts för olika ändamål under olika 
tidsperioder. Skiftet av aktiviteter kan bero på tillgången av material, efterfrågan eller 
teknologiska utvecklingar i samhället. Möjligen kan platsen ha använts för ett och samma syfte 
under hela perioden men behovet av just djurben kan ha varierat under tiden. Om teorin 
angående ben i samband med järnframställning stämmer kan behovet ha skiftat beroende på 
vilket material som det har funnits att arbeta med. En undersökning av förhistoriska järnföremål 
från många av Sveriges landskap visar en stor variation av fosforhalten. Gotlands snitt av fosfor 
i järnföremålen är det högsta i Sverige (Rydén 1979:16ff). Detta kan bero på att det är myrmalm 
som har använts eftersom det i grunden innehåller ett högre basvärde av fosfor än bergmalm. 
Mängden djurben kan också bero på att arkeologer ej har återfunnit allt material och även att 
det inte är representativt för var platsen en gång var. Detta går att jämföra med sopor hos varje 
individ idag. Det är inte möjligt att utifrån endast en soppåse bedöma någons favoriträtt, 
möjligen var det bara denna gången som detta objekt återfanns bland avfallet. 
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Syftet för platsen är som sagt svårtolkat men en tydlig mänsklig aktivitet finns det bevis 
för. I väldigt många sammanhang är de mest svårtolkade aktiviteterna kopplade till en religiös 
företeelse. Det skulle kunna vara fallet på Signallottan också. Offer har under många årtusenden 
varit en populär aktivitet bland hela jordens befolkning. Oavsett om det rör sig om människor 
eller djur som offras är betydelsen av oerhört stor vikt. I Gutasagan beskrivs hur människor 
samlades på tingsplatser för att utföra djuroffer, äta och dricka (Peel 1999). Detta skulle kunna 
vara en sådan plats och elden kan ha varit en viktig del av ritualen vilket skulle kunna förklara 
de höga temperaturer som man uppnått. 

Den person som enligt skriftliga källor kontrollerade elden var smeden. Smeden kunde även 
härda metall med hjälp av ben. Det finns dock få sådana källor eftersom kunskapen om en 
grupps ritualer och teknologiska utveckling helst inte skulle spridas till andra grupper. När det 
återfinns beskrivet upptäcks det ofta i myter t.ex. i eddadikten Voluspá (Gansum 2006:137ff). 
Om elden var en viktig del i detta sammanhang så fanns troligen den mytomspunna smeden 
närvarande för att utföra de uppgifter som vanliga människor inte ville eller kunde. 

 
 
. 
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7 Slutsats 

Frågeställningarna kommer presenteras och besvaras nedan utifrån resultatet av analysen och 
diskussion. 
 

• Vilka arter finns representerade i benmaterialet? 
 
De djurarter som identifierades under analysen är följande: nötkreatur (bos), får/get 
(ovis/capra), häst (equus), hund/räv (canis/vulpes) och fågel (aves). Materialet består till största 
del av nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra). Från de övriga arterna finns endast ett fragment 
vardera. Avsaknaden av svin (sus) och vilda arter är anmärkningsvärd. 
 

• Är det möjligt att koppla benmaterialet till en speciell aktivitet, möjligen 
järnframställning, rituella företeelser eller annan aktivitet? 

 
Platsen är mycket svårtolkad och det är även efter analysen svårt att säga vad benen har använts 
till. Platsen är tolkad som en plats där smideshantverk och järnframställning var den 
huvudsakliga aktiviteten men om detta har varit syftet för benen är utifrån denna analys ej 
möjligt att säga. När det gäller rituella företeelser är det också en mycket komplex fråga men 
faktum kvarstår att offer i samband med rituella företeelser är mycket vanligt över hela världen. 
Benen är brända i mycket höga temperaturer vilket är ett bevis för att en mänsklig handling har 
skett och denna handling har haft ett syfte. Ben som bränns i denna mängd och i så pass höga 
temperaturer sker inte av en slump. 
 

• Är benen från platsen eller har det skett handel eller insamling av ben för att 
fylla behovet av aktiviteten? 

 
Platsen har daterats till ca 650–900 e.Kr. och det återfunna materialet väger 56 812 g. Denna 
analys har analyserat 26 785 g av det sammanlagda materialet. Om vikten 56 812 g 
representerar en period på 250 år låter det inte möjligt att aktiviteten har pågått under hela denna 
period. Det kan finnas flera orsaker till varför endast 56 812 g ben återfinns på platsen. Utifrån 
de åldersbedömningar som har varit möjliga är nötkreatur (bos) 0–3 år respektive 4–8 år gamla 
och får/get (ovis/capra) 2–6 år gamla. Om djuren har hållits på Signallottan och detta är den 
åldern som djuren slaktats genom hela tidsperioden bör det finnas en större mängd benmaterial 
på platsen. Vilket i sin tur skulle innebära att det har skett handel av boskapsdjur eller enbart 
insamling av ben från närliggande gårdar för att fylla behovet av aktiviteten. Det finns även 
anledningen att anta att folket som brukade platsen kan enskilt ha fört dit material. 
 

• Består materialet av köttrika eller köttfattiga kroppsdelar, vilket kan ge en 
indikation på om det är hantverk, mat- eller slaktavfall? 

 
Materialet består till mycket stora delar av köttfattiga kroppsdelar. De identifierade fragmenten 
från nötkreatur (bos) består till 96,4 % av ben från köttfattiga kroppsdelar. Från får/get 
(ovis/capra) kommer 75,5 % av benen från köttfattiga kroppsdelar och 74,1 % av de 
identifierade benelementen, som ej kunde artbedömas, hör till de köttfattiga kroppsdelarna. 
Detta resultat utesluter nästintill matavfall. Det finns köttfattiga kroppsdelar som använts i 
samband med måltider t.ex. oxsvanssoppa men sådana fragment är det få av. Det finns ett fåtal 
fragment som visar på hugg- eller slaktspår men dessa är relativt få i det stora hela. Det finns 
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heller inga fragment som visar tecken på någon typ av hantverk. Det som återstår är slaktavfall 
vilket stämmer bra överens med det som analysen visat. 
 
 

• Hur skiljer sig Signallottan från andra platser på Gotland? 
 
Materialet från Signallottan har jämförts med fyra andra material på Gotland. Tre av dessa är 
stadsmaterial och det sista är ett landsbygdsmaterial. De tre stadslokalerna är 
Klosterbrunnsgatan i Visby, Gotlandsänget i Visby och Snäckgärdsporten också denna i Visby. 
Landsbygdsmaterialet är från Västergarn. Signallottan skiljer sig enormt mycket från de 
jämförande materialen. Signallottan består till stora delar av mycket hårt brända ben, totalt 58% 
av alla fragment. De jämförande materialen har endast enstaka eldpåverkade fragment. Detta är 
bevis för att en helt annan aktivitet har utförts på just Signallottan.  

Artfördelningen mellan Signallottan och de andra materialen är också en anmärkningsvärd 
detalj. I artfördelningen finns det stora skillnader mellan Signallottan de jämförande materialen. 
Det första som yttrar sig i analysen är att det helt saknas svin (sus) från Signallottan. Detta 
stärker det faktum att Signallottan ur ett järnåldersperspektiv är en speciell plats eftersom svin 
(sus) var mycket vanligt under denna period. De tre stadslokalerna består till mestadels av ben 
från nötkreatur (bos) medan Signallottan och landsbygdslokalen Västergarn består till största 
del av får/get (ovis/capra). Generellt sett betyder en stor andel nötkreatur (bos) att det är en 
stadslokal och en stor andel får/get (ovis/capra) att det är en landsbygdslokal. Detta stämmer 
bra överens med ur vilka kontexter alla materialen är återfunna. 

Även i den anatomiska representationen av materialen finns det stora skillnader mellan 
Signallottan och de fyra andra lokalerna. En övervägande majoritet av benen är från köttfattiga 
kroppsdelar medan bland de jämförande lokalerna är en någorlunda jämfördelning mellan 
köttrika och köttfattiga kroppsdelar. Lokalen i Västergarn har den största skillnaden men då är 
det istället en stor mängd köttrika benelement av nötkreatur (bos). I kombination med 
förbränningsgraden på benen är det tydligt att Signallottan ej har varit en plats anpassad för 
köttproduktion. Detta styrks också av frånvaron av svin (sus) och mängden ben som återfunnits 
på platsen. 
 

• Finns det tecken på att Signallottan har använts för ett och samma syfte eller 
finns det tecken på varierande aktiviteter? 

 
De undersökta provgroparna och anläggningarna från Signallottan är till stora delar lika 
varandra med få undantag. Totalt sett för hela lokalen är det de hårt brända fragmenten som 
dominerar materialet och artfördelningen mellan köttdjuren nötkreatur (bos) och får/get 
(ovis/capra) är jämn. Även fördelningen av benelement från köttrika och köttfattiga kroppsdelar 
är enhetlig genom hela materialet. Detta homogena material har av dessa anledningar tolkats 
som att det har funnits ett huvudsyfte för benmaterialet från Signallottan. Det är möjligt att 
mindre sidoaktiviteter har pågått men de flesta ben är starkt kopplade till ett ändamål. 
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8 Framtida forskning 

För framtida studier finns det mer benmaterial från Signallottan att analysera. Om det ej 
analyserade materialet kommer nå samma resultat återstår att se. Det skulle också vara 
intressant att undersöka om det finns någon lokal med liknande innehåll utanför Gotland och 
utföra en komparativ analys mellan Signallottan och denna lokal.  

Det finns även en del artefakter från Signallottan. Dessa skulle kunna analyseras för att få 
information om vart ifrån de kommer och vilken bergart det är skapade av. Om det går att 
bevisa vilken bergart artefakterna är skapade av skulle detta kunna bidra till teorin angående 
ben som fosforkälla i samband med järnframställning. Detta eftersom fosforhalten skiljer sig 
mellan olika bergarter. 
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9 Sammanfattning 

Denna uppsats utgår från en animalosteologisk analys av ett material från fastigheten Artilleriet 
1:33, i uppsatsen kallat för Signallottan, som är placerad ca 1 km öster om ringmuren i Visby, 
Gotland, Sverige. Idag kallas kvarteret för Signallottan 2 och 3. Målet med uppsatsen är att 
skapa en bättre förståelse för vad platsen har använts till under yngre järnåldern ca 650–900 
e.Kr. Platsen är sedan utgrävning 2018 tolkad av arkeologerna Per Widerström och Johan 
Norderäng som en plats för smideshantverk och järnframställning. Det animalosteologiska 
materialet har under analysen bedömts till art, benelement och förbränningsgrad. På de 
fragment som var möjliga att könsbedöma, åldersbedöma och mankhöjdsberäkna har detta 
utförts. Den anatomiska representationen av fragmenten har också analyserats och delats in i 
köttrika och köttfattiga kroppsdelar. Dessa resultat har sedan använts i en komparativ analys 
med både stadslokaler och en landsbygdslokal. 

I materialet identifierades följande arter: nötkreatur (bos), får/get (ovis/capra), häst (equus), 
hund/räv (canis/vulpes) och fågel (aves). Anmärkningsvärt är att inga svin (sus) identifierades. 
Materialet visade på en jämn fördelning mellan nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra), 
resterande arter fanns endast i enstaka fragment. Åldersbedömningarna visade att nötkreatur 
(bos) var mellan 0–3 år och 4–8 år gamla och får/get (ovis/capra) 2–6 år gamla. Ett nötkreatur 
(bos) könsbedömdes till tjur. Mankhöjdsberäkningen på nötkreatur (bos) resulterade i 108 cm 
och på får/get (ovis/capra) 59,8 cm. Den anatomiska representationen av köttrika och köttfattiga 
kroppsdelar är kraftigt överrepresenterad av köttfattiga kroppsdelar. Förbränningsgraden av 
fragmenten visar på att majoriteten av materialet är mycket hårt bränt. 

Den komparativa analysen visade på en stor variation mellan Signallottan och de övriga 
lokalerna. Signallottan har en stor överrepresentation av köttfattiga kroppsdelar och även 
mycket hårt brända fragment. Dessa egenskaper finns inte hos någon av de jämförande 
lokalerna. Artfördelningen i de övriga lokalerna innehåller många fler arter än Signallottan och 
deras fördelningen mellan köttdjuren visar på en helt annan ekonomi. 

Slutsatsen är att benen från Signallottan har brukats för ett huvudsyfte. Detta huvudsyfte är 
ej klarlagt. Eftersom Signallottan skiljer sig i jämförelse med andra lokaler är det ett tecken på 
en ovanlig ekonomi och mänsklig aktivitet. Platsen har varit betydelsefull under järnåldern, 
som en plats för smideshantverk och järnframställning, men hur benen skall kopplas till denna 
process är fortfarande en olöst gåta. 

  



 

34 

 

10 Referenslista 

Ekroth, G. 2009. Thighs or tails? The osteological evidence as a source for Greek ritual norms. 
I: Brulé, P. (Ed.) 2009. La norme en matière religieuse en Grèce ancienne : Actes du XIIe 
colloque international du CIERGA (Rennes, septembre 2007). Liége: Presses universitaires de 
Liège. 125 – 151. 
 
Fock, J (1966). Metrische Untersuchungen an Metapodien einiger europäischer Rinderrassen. 
Dissertation München 
 

Gansum, T. 2006. Smide och förfädernas ben = Smithwork and the bones of the ancestors. I: 

Odens öga: mellan människor och makter i det förkristna Norden = Odin's eye: between people 

and powers in the pre-Christian North, s. 136–143, 296–299. 

 

Grandin, L. 2008. Smide på en järnåldersgård: arkeometallurgiska analyser av slagg och järn. 

UV Uppsala rapport 2008:27 geoarkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet 

avdelningen för arkeologiska undersökningar. 
 
Grant, A. 1982. The use of tooth wear as a guide to age of domestic ungulates. I: Ageing and 
sexing animal bones from archaeological sites. Eds Wilson, B, Grigson, C. & Payne, S. BAR 
British Series 109. Oxford, s.92–96. 
 
Gustavsson, A. 2011. Gravar i Stenskepp – Osteologisk analys av brända och obrända ben från 
skeppssättningar på Gotland. Kandidatuppsats, Högskolan på Gotland. Tillgänglig: 
https://www.academia.edu/13248514/Gravar_i_Stenskepp_Osteologisk_analys_av_benmateri
al_fr%C3%A5n_skeppss%C3%A4ttningar_p%C3%A5_Gotland (Hämtad 2019-06-01). 
 
Hammarsten, E. 2013. Djurhushållningen i Västergarn En osteoarkeologisk fallstudie av 
animalt benmaterial från Snauvalds 1:2, Västergarn, Gotland. Kandidatuppsats i arkeologi. 
Högskolan på Gotland. Tillgänglig: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:629428/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2019-05-28). 
 
Hongslo Vala, Cecilie. 2008. Dyrene i middelalderens Visby En animalosteologisk analyse av 
Gotlandsänget og Snäckgärdsporten. Kandidatuppsats i oseologi. Högskolan på Gotland. 
 
Jakobsen, S. 1991. Nordre bydel. H. 2, Hersker og smed: smedarbeider i Tønsberg i perioden 
ca. 1150–1350. Tønsberg: Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Tønsberg 
 
Johansson, I. 2006. Matrester och slaktavfall. Kunskaper om djurarters ålder, kön, skeletala 
förändringar och förekomst av olika benelement ger en bild av djurens syften på 
Klosterbrunnsgatan, i tidigmedeltida Visby, Gotland. Kandidatuppsats i osteologi. Högskolan 
på Gotland. 
 
Myrdal, J. 1997. Medeltida boskap i Sverige. Diskussion kring en avhandling. Fornvännen 
journal of swedish antiquarian research (92), s.209–220. 
 



 

35 

 

Peel, C. (1999). Guta saga. London: Viking Society for Northern Research, University College 
London. 
 
Rydén, H (1979). Förhistorisk järnhantering på Gotland. 60-poängsuppsats vid institutionen 
för arkeologi: särskillt nordeuropeisk, Stockholms universitet 
 
Sigvallius, B., 1988, Husdjur på förhistoriska boplatser- en utvärdering av osteologiska 
undersökningar, I: Gotländskt arkiv, s.39–45. 
 
Svensktkott.se (2013). Kött från mjölkkor. Svenskt kött. https://www.svensktkott.se/om-
kott/kott-och-miljo/uppfodning/not/kott-fran-mjolkkor/ (Hämtad 2019-06-03) 
 
Teichert, M (1974). Tierreste aus dem germenischen Opfermoor bei Oberdorla-Weimar 1974. 
Museum für Ur-und Frühgeschichte Thüringens. 
 
Teichert, M (1975). Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Wiederristhöhe bei 
Schafen. I: Archeological studies. Ed. Clason, A.T. Amsterdam. 
 
Yrwing, H. 1986, Visby - hansestad på Gotland. Stockholm. 
 
Vretemark, M. 1997. Från ben till boskap: kosthåll och djurhållning med utgångspunkt i 
medeltida benmaterial från Skara. Skara: Skaraborgs länsmuseum  
 
Westerberg, S. 2016. Frigjord i eld. En osteologisk analys av brända ben från Uppgarde, 
Vallstena. Kandidatuppsats i arkeologi med inriktning osteologi. Uppsala universitet Campus 
Gotland. 
 
Westholm, Gun: Visby - Bönders hamn och handelsplats. Visbysamhälletsuppkomst och 
utbredning under förhistorisk tid och äldremedeltid. Visby - staden och omlandet. RAÄ & SHM 
Rapporter, Medeltidsstaden 72: II. Stockholm1989. 
 
Widerström, P., Norderäng, J. 2018. Rapport efter arkeologisk undersökning i fornlämning 
RAÄ Visby 230, Kv. Signallottan 2 & 3, Visby, Gotlands region och län. Gotlands museum 
avdelningen för kulturmiljö.  
 
Widerström, P. 2018. Tune vid stora törnekvior. I: Spåren av det förflutna: centrala 
arkeologiska platser på Gotland. Gotlands museum Fornsalens förlag, Visby. s.78–91 
 
 
 
 

  



 

36 

 

11 Illustrationsförteckning 

Figur 1. En bild på anläggning 15. Widerström, P., Norderäng, J. 2018. Rapport efter 

arkeologisk undersökning i fornlämning RAÄ Visby 230, Kv. Signallottan 2 & 3, Visby, 

Gotlands region och län. Gotlands museum avdelningen för kulturmiljö. s.9. Återfinns på sida 

3 i uppsatsen. 

Figur 2. Ett flygfoto över det utgräva området. Det är inom den svarta ytan som provgroparna 

och anläggningarna var placerade. Widerström, P., Norderäng, J. 2018. Rapport efter 

arkeologisk undersökning i fornlämning RAÄ Visby 230, Kv. Signallottan 2 & 3, Visby, 

Gotlands region och län. Gotlands museum avdelningen för kulturmiljö. s.7. Fotografi: 

Segerberg Media AB. Återfinns på sida 3 i uppsatsen. 

Figur 3. Inom den röda ytan ligger det svarta området där anläggningar var placerade. 

Widerström, P., Norderäng, J. 2018. Rapport efter arkeologisk undersökning i fornlämning 

RAÄ Visby 230, Kv. Signallottan 2 & 3, Visby, Gotlands region och län. Gotlands museum 

avdelningen för kulturmiljö. s. 8. Återfinns på sida 3 i uppsatsen. 

Figur 4. Inom den röda ytan ligger det svarta området där provgroparna var placerade. 

Widerström, P., Norderäng, J. 2018. Rapport efter arkeologisk undersökning i fornlämning 

RAÄ Visby 230, Kv. Signallottan 2 & 3, Visby, Gotlands region och län. Gotlands museum 

avdelningen för kulturmiljö. s. 21. Återfinns på sida 3 i uppsatsen. 

Figur 5. Fördelningen mellan köttrika respektive köttfattiga kroppsdelar. De blåa 

representerar köttrika kroppsdelar och det orangea representerar de köttfattiga kroppsdelarna. 

Coutureau, M., Forest, V. 1996. Bakgrundsbild illustrerad av Michel Coutureau tillsammans 

med Vianney Forest, © 1996 ArcheoZoo.org, enligt Barone 1976. s. 23. Modifierad av Saga-

Savanna Kynman. Återfinns på sida 7 i uppsatsen. 

Figur 6. Bilden visar uppdelningen mellan de olika förbränningsgraderna. Längst till vänster 

(U) är obrända ben, i mitten (BB) är svartbrända ben och längst till höger (GB/WB) är grå-

/vitbrända ben. Fotograf: Anton Lindgren. Återfinns på sida 8 i uppsatsen. 

Figur 23. Figuren visar en tabell över det poängsystem som har använts vid åldersbedömning 

av nötkreatur (bos) och får/get (ovis/capra). Vretemark, M (1997). Från ben till boskap: 

kosthåll och djurhållning med utgångspunkt i medeltida benmaterial från Skara. Skara: 

Skaraborgs länsmuseum. s. 39. Återfinns på sida 24 i uppsatsen. 
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12 Appendix. 

12.1 Fullständig beskrivning av provgroparna och anläggningarna 

Nedan kommer materialet som påträffats i anläggningarna 11, 15, 18, 20, 29 och provgroparna 
2 och 6 att presenteras. I de anläggningar och provgropar där åldersbedömning, 
mankhöjdsberäkning och könsbedömning har kunnat genomföras presenteras också dessa 
nedan under följande rubriker: Ålderbedömning, mankhöjdsberäkning och könsbedömning, för 
respektive art. Först presenteras de två provgroparna 2 och 6 sedan följer anläggningarna 11, 
15, 18, 20 och 29. 
 
Provgrop 2 
 
Provgrop 2 beskrivs enligt den arkeologiska rapporten som en ruta med eldpåverkad lera i 
botten. Genom hela rutan fanns det skärvig sten och mörk jord. I mitten av rutan påträffades 
flertalet stenar och större kolbitar. Ett föremål av järn återfanns också, troligtvis en knivspets. 
Stora mängder obrända och brända ben, totalt 12 700 g fanns inom denna 2,3 m2 stora rutan 
(Widerström & Norderäng 2018). 

Materialet som har analyserat består av 13 231 fragment. Av dessa har 531 fragment 
identifierats till både art och benelement. Materialet innan analys vägde 12 700 g och efter 
analysen vägde materialet 9 238 g. Den översiktliga fragmenteringen i provgrop 2 är runt 50 
mm och det största fragmentet är 315 mm. Materialet bestod till största del av obrända ben men 
också ett stort antal grå-/vitbrända och ett mindre antal svartbrända. Benelement från benfattiga 
delar är överrepresenterade. Ett rörben (ossa longa) med tydligt tecken på huggspår återfanns i 
denna provgrop. Bland benmaterialet återfanns en knivspets, 48 mm lång och 15 mm bred, av 
järn. Rester av avföring, troligtvis från något djur, upptäcktes också under analysen. 

  
Artfördelning 
 
Nötkreatur (bos taurus) 
212 fragment med en vikt på 2 558 g har identifierats till bos sp (nötkreatur). 
Fragmentdistributionen representerar stora delar av skelettet med stor överrepresentation av 
kategorin kranium (cranium) dock återfanns inga benelement från de övre extremiteterna. 
Förbränningsgraden av fragmenten är mycket överrepresenterad av obrända fragment men det 
återfanns även svartbrända och grå-/vitbrända fragment. Fragmenteringsgraden är varierande. 
De obrända benen är relativt stora i jämförelse med de svartbrända och de grå-/vitbrända. 
Endast ett helt ben av nötkreatur (bos) påträffades vid analysen, ett mellanhandsben 
(metacarpus). Fragmenten dominerades av benelement från benfattiga delar. 
 
Åldersbedömning 
 
Två underkäkar (mandibulare) med kindtänderna (molar) 1, 2 och 3 sittandes i fragmenten 
återfanns i materialet vilket gav möjligheten till åldersbedömning av nötkreatur (bos). 
Åldersbedömning på underkäkarna (mandibulare) av nötkreatur (bos) utfördes enligt Grant och 
Vretemark (Grant 1982; Vretemark 1997). Båda underkäkarna (mandibulare) bedömes till 4–8 
år gamla. 
 
M1 = K (15) – M2 = J (14) – M3 = H (13). Det totala värdet blir 42 vilket ger en ålder på 4–8 
år. 
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M1 = L (16) – M2 = J (14) – M3 = H (13). Det totala värdet blir 43 vilket ger en ålder på 4–8 
år. 
 
Könsbedömning 
 
Ett horn (cornu) där basenomfånget var helt användes för att könsbedöma nötkreatur (bos). 
Måttet av det återfunna hornet (cornu) är 170 mm vilket innebär att individen hamnar i 
kategorin tjur. Måtten är baserade på Teichert (Teichert 1974:35). 
 
Mankhöjdsberäkning 
 
Ett komplett mellanhandsben (metacarpus) tillhörande nötkreatur (bos) återfanns i materialet 
vilket gav möjligheten att utföra en mankhöjdsberäkning. Beräkningen utfördes enligt Fock. 
(Fock 1966). Benet uppmätte 18 cm vilket resulterar i en mankhöjd på 108 cm. 
 
Får/Get (Ovis/Capra) 
 
318 fragment med en vikt på 863 g har identifierats till får/get (ovis/capra). 
Fragmentdistributionen representerar benelement från hela kroppen men stor 
överrepresentation av kategorin kranium (cranium). Förbränningsgraden av fragmenten är 
överrepresenterad av obrända fragment medan svartbrända och grå-/vitbrända fragment är 
relativt jämt fördelade. Fragmenteringsgraden är varierande. De obrända benen är mer 
kompletta än de svartbrända och grå-/vitbrända benen. Endast ett helt ben av får/get 
(ovis/capra) påträffades under analysen, ett strålben (radius). Majoriteten av benelementen som 
identifierades kommer från benfattiga delar.  
 
Åldersbedömning 
 
Fyra underkäkar (mandibulare) med kindtänderna (molar) 1, 2 och 3 sittandes i fragmenten 
påträffades vilket gav möjligheten att genomföra åldersbedömning av får/get (ovis/capra). 
Ålderbedömningarna av underkäkarna (mandibulare) av får/get (ovis/capra) utfördes enligt 
Grant och Vretemark (Grant 1982; Vretemark 1997). Två underkäkar (mandibulare) bedömdes 
till 2–4 år gamla och två bedömes till 4–6 år gamla. 
 

M1 = H (13) – M2 = F (11) – M3 = E (10). Det totala värdet blir 34 vilket ger en ålder på 2–4 
år. 
M1 = G (12) – M2 = F (11) – M3 = F (11). Det totala värdet blir 34 vilket ger en ålder på 2–4 
år. 
M1 = H (13) – M2 = G (12) – M3 = G (12). Det totala värdet blir 37 vilket ger en ålder på 4–6 
år. 
M1 = M (17) – M2 = K (15) – M3 = H (13). Det totala värdet blir 45 vilket ger en ålder på 4–6 
år. 
 
Mankhöjdsberäkning 
 
Ett komplett strålben (radius) tillhörande får/get (ovis/capra) återfanns i materialet vilket gav 
möjligheten att utföra en mankhöjdsberäkning. Beräkningen utfördes enligt Teichert (Teichert 
1975). Benet uppmätte 14,9 cm vilket resulterar i en mankhöjd på 59,8 cm. 
 
Häst (Equus caballus) 
1 fragment med en vikt på 13 g har identifierats till häst (equus). Fragmentet är en tand (dente). 
 
Obestämt 
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Totalt blev 12 700 fragment, med en vikt på 5 805 g, bedömda som oidentifierade vilket 
motsvarar 96 % av totalen på 13 231 fragment. 
 
Provgrop 6 
 
I provgrop 6 var jorden svart och det återfanns små brända ben i det övre lagret och större, både 
brända och obrända ben, i det undre lagret (Widerström & Norderäng 2018). 

Materialet som har analyserats består av 1 769 fragment. Av dessa har 71 fragment 
identifierats till både art och benelement. Materialet vägde innan analys 1 846 g och efter 
analysen vägde materialet 1 626 g. Den översiktliga fragmenteringen i provgrop 6 är runt 20 
mm och det största fragmentet är 120 mm. Provgrop 6 är överrepresenterad av grå-/vitbrända 
fragment, 55 %, medan de svartbrända och obrända fragmenten är jämt fördelade på 22 % 
respektive 23 %. Några av de grå-/vitbrända fragmenten har en grönnyans. Ett fragment med 
huggspår upptäcktes under analysen, ett bäckenben (coxae) tillhörande nötkreatur (bos). 
Köttfattiga benelement är betydligt fler än köttrika. 
 
Artfördelning 
 
Nötkreatur (bos taurus) 
 
28 fragment med en vikt på 345 g har identifierades till nötkreatur (bos). 
Fragmentdistributionen representerar främst delar från kranium (cranium) med ett fåtal 
fragment från mellanhands- och mellanfotsben (metacarpus/metatarsus) och falanger 
(phalanx). Inga ben från övre extremiteterna, bålen eller hand-/fotrotsbenen återfanns. 
Förbränningsgraden är stort överrepresenterad av obrända ben med endast ett fåtal svartbrända 
och grå-/vitbrända. Fragmenteringsgraden på de obrända fragmenten är runt 50 mm, de brända 
benen är endast fyra fragment och är ca. 35 mm. Ett bäckenben (coxae) med huggspår 
identifierades. Nästan enbart fragment från köttfattiga kroppsdelar. 
 
Får/Get (Ovis/Capra) 
 
42 fragment med en vikt på 87 g har identifierats till får/get (ovis/capra). 
Fragmentdistributionen representerar benelement från hela kroppen dock är kranium (cranium) 
överrepresenterat. Förbränningsgraden av fragmenten är överrepresenterade av obrända 
fragment medan det är en jämn fördelning mellan svartbrända och grå-/vitbrända fragment dock 
är dessa fragmenten få. Den översiktliga fragmenteringsgraden för får/get (ovis/capra) är runt 
35mm. De obrända benen är något större än den generella fragmenteringen. En majoritet av 
benen kommer från benfattiga benelement. 
 
Aves sp (Fågel) 
 
1 fragment med en vikt på 1 g har identifierats till fågel (aves). Fragmentet är ett skulderblad 
(scapula). Fragmentet är obränt.  
 
 
Obestämt 
 
Totalt blev 1 698 fragment, med en vikt på 1 189 g, bedömda som oidentifierade vilket 
motsvarar 96 % av totalen på 1 769 fragment. 
 
Anläggning 11 
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Anläggning 11 beskrivs enligt den arkeologiska rapporten som en härd. Endast halva 
anläggningen undersöktes och det återfanns brända stenar, skärvig sten och ben. I den övre 
delen av anläggningen återfanns små brända stenar och djupare ner fanns större stenar 
(Widerström & Norderäng 2018). 

Materialet som har analyserats består av 940 fragment. Av dessa har 176 fragment 
identifierats till både art och benelement. Materialet vägde före analys 3 506 g och efter 
analysen vägde materialet 2 889 g. Den översiktliga fragmenteringen i anläggning 11 är runt 50 
mm och det största fragmentet är 180 mm. Anläggning 11 är grovt överrepresenterad av 
obrända ben, 88 %, med endast 9 % svartbrända ben och 3 % grå-/vitbrända ben. Många av de 
obrända benen är solblekta. Materialet innehöll även mycket sot och kol. Största delen av 
benelementen bestod av köttfattiga kroppsdelar. 
 
Artfördelning 
 
Nötkreatur (bos taurus) 
 
110 fragment med en vikt på 1 728 g har identifierats till nötkreatur (bos). 
Fragmentdistributionen representerar en grov överrepresentation av kranium (cranium) med 
endast ett fåtal fragment från resterande kategorier dock inga ben från övre extremiteter. 
Förbränningsgraden av fragmenten är mycket överrepresenterad av obrända ben, endast fem av 
fragmenten är eldpåverkade. Fragmenteringsgraden är liten och fragmenten är runt 80 mm. 
Fragmenten domineras av ben från köttfattiga kroppsdelar. 
 
Åldersbedömning 
 
En underkäke (mandibula) återfanns som fortfarande hade en mjölktand (dente decidui) kvar i 
fragmentet. Ingen ålderbedömning på kindtänderna (molar) 1, 2 och 3 var möjlig då dessa 
saknades. Mjölktanden (dente decidui) byts ut mot permanent tand (dente) mellan 2,5–3 års 
ålder vilket gjorde att individen bedömdes som 0–3 år gammal (Vretemark 1997:37). 
 
Får/Get (ovis/capra) 
 
66 fragment med en vikt på 215 g har identifierats till får/get (ovis/capra). 
Fragmentdistributionen representerar benelement från alla kategorier med en 
överrepresentation av fragment från kranium (cranium). Förbränningsgraden av fragmenten är 
kraftigt överrepresenterad av obrända fragment, endast fyra av fragmenten är eldpåverkade. 
Fragmenteringsgraden är liten och fragmenten är runt 45 mm. Fragmenten består till största del 
av ben från köttfattiga kroppsdelar. 
 
Åldersbedömning 
 
En underkäke (mandibula) återfanns som fortfarande hade kindtänderna (molar) 1, 2 och 3 kvar 
i fragmentet. Fragmentet gav möjlighet till en åldersbedömning. Åldersbedömningen utfördes 
enligt Grant och Vretemark (Grant 1982; Vretemark 1997). Individen bedömdes till 4–6 år 
gammal. 
 
M1 = M (17) – M2 = K (15) – M3 = G (12). Det totala värdet blir 44 vilket ger en ålder på 4–6 
år. 
 
Obestämt 
 
Totalt blev 764 fragment, med en vikt på 946 g, bedömda som oidentifierade vilket motsvarar 
81,3 % av totalen på 940 fragment. 
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Anläggning 15 
 
Anläggning 15 beskrivs enligt den arkeologiska rapporten som en härd. Anläggningen innehöll 
mörk jord, sot, aska och djurben. Endast ett fåtal skärviga stenar och endast en liten mängd kol 
påträffades (Widerström & Norderäng 2018). 

Materialet som har analyserats består av 13 739 fragment. Av dessa har 88 identifierats till 
både art och benelement. Före analysen vägde materialet 5 195 g och efter analysen vägde 
materialet 3 563 g. Den översiktliga fragmenteringen i anläggning 15 är runt 10 mm och det 
största fragmentet är 78 mm. Anläggning 15 är kraftigt överrepresenterad av grå-/vitbrända 
fragment, 85 %, endast 10 % är obrända och 5 % är svartbrända. Stora mängder sten, lera och 
kol påträffades bland benmaterialet. En stor den av benelementen som identifierades kommer 
från köttfattiga kroppsdelar. 
 
Artfördelning 
 
Nötkreatur (bos taurus) 
 
37 fragment med en vikt på 182 g identifierades till nötkreatur (bos). 
Fragmenteringsdistributionen visar på en jämn fördelning mellan kranium (cranium) och 
benelement från mellanhands- och mellanfotsbenen (metacarpus/metatarsus) och neråt. Dock 
återfanns inga benelement från varken övre- eller nedre extremiteterna. Förbränningsgraden av 
fragmenten visar att nästintill alla fragment är eldpåverkade, endast fem fragment är obrända. 
Fragmenteringen är stor och ligger runt 30 mm. Fragmenten domineras av ben från köttfattiga 
kroppsdelar. 
 
Får/Get (Ovis/Capra) 
 
50 fragment med en vikt på 66 g identifierades till får/get (ovis/capra). 
Fragmenteringsdistributionen representerar benelement från stora delar av kroppen dock 
återfanns inga mellandhands- och mellanfotsben (metacarpus/metatarsus). 
Förbränningsgraden av fragmenten visar på ett hårt bränt material med endast ett fåtal obrända 
ben. Fragmenteringen är stor och fragmenten ligger runt 25 mm. De flesta benen kommer från 
köttfattiga kroppsdelar dock finns även många ben från köttrika kroppsdelar. 
 
Hund/Räv (Canis/Vulpes) 
 
1 fragment med en vikt på 1 g identifierades till hund/räv (canis/vulpes). Fragmentet är en 
svanskota (coccyx). Fragmentet är grå-/vitbränt. 

 
Obestämt 
 
Totalt blev 13 651 fragment, med en vikt på 3 314 g, bedömda som oidentifierade vilket 
motsvarar 99 % av totalen på 13 739 fragment. 
 
 
Anläggning 18 
 
Anläggning 18 beskrivs enligt den arkeologiska rapporten som en härd med sot, kol och brända 
ben i ytan (Widerström & Norderäng 2018). 

Materialet som har analyserat består av 128 fragment. Av dessa har 17 fragment 
identifierats till både art och benelement. Innan analysen vägde materialet 158 g och efter 
analysen vägde materialet 134 g. Den översiktliga fragmenteringen är runt 25 mm och det 
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största fragmentet är 100 mm. Anläggningen innehåller varierande förbränningsgrad med något 
större antal eldpåverkade fragment. Ett revben (costae) med huggspår påträffades under 
analysen, tillhörande nötkreatur (bos). 
 
Artfördelning 
 
Nötkreatur (bos taurus) 
 
11 fragment med en vikt på 39 g har identifierats till nötkreatur (bos). Fragmentdistributionen 
är överrepresenterad av kranium (cranium). Endast ett fragment från bålen och ett fragment 
från nedre extremiteter identifierades. Inga benelement från övre extremiteter, hand- och 
fotrotsben (carpi/tarsi), mellanhands- och mellanfotsben (metacarpus/metatarsus) eller 
falanger (phalanx) identifierades. Förbränningsgraden av fragmenten är nästan obefintlig, alla 
ben är obrända förutom ett. Fragmenteringen är runt 50 mm. Majoriteten av benen kommer från 
köttfattiga kroppsdelar. Ett revben (costae) med huggspår identifierades. 
 
Får/Get (Ovis/Capra) 
 
6 fragment med en vikt på 9 g har identifierats till får/get (ovis/capra). Fragmentdistributionen 
är varierande. Förbränningsgraden av fragmenten visar att alla identifierade ben har varit 
eldpåverkade. Fragmenteringsgraden ligger runt 20 mm. Nästan alla fragmenten kommer från 
köttfattiga kroppsdelar. 
 
Obestämt 
 
Totalt blev 111 fragment, med en vikt på 86 g, bedömda som oidentifierade vilket motsvarar 
87 % av totalen på 128 fragment. 
 
Anläggning 20 
 
Anläggning 20 beskrivs enligt den arkeologiska rapporten som en rektangulär härd med enstaka 
stenar, aska och mycket vitbrända ben. I botten av anläggningen visade sig en kompakt och röd 
jord (Widerström & Norderäng 2018). 
 
Artfördelning 
 
Nötkreatur (bos taurus) 
 
49 fragment med en vikt på 589 g har identifierats till nötkreatur (bos). Fragmentdistributionen 
är starkt överrepresenterad av kranium (cranium). Inga ben från övre extremiteter, bålen eller 
nedre extremiteter identifierades. Förbränningsgraden av fragmenten är låg, de flesta benen är 
obrända med fåtalet svartbrända och enstaka vitbrända fragment. Fragmenteringen är liten och 
fragmenten är runt 50 mm. Endast fragment från köttfattiga kroppsdelar identifierades. 
 
 
 
Får/Get (Ovis/Capra) 
 
73 fragment med en vikt på 188 g har identifierats till får/get (ovis/capra). 
Fragmentdistributionen är varierande dock en överrepresentation av kranium (cranium) och 
endast ett benelement från bålen. Förbränningsgraden är någorlunda jämt fördelad mellan 
obrända och grå-/vitbrända fragment dock endast sex svartbrända fragment. Fragmenteringen 
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av fragmenten är runt 35 mm. Benelement från köttfattiga kroppsdelar är överrepresenterade i 
materialet. 
 
Åldersbedömning 
 
En underkäke (mandibula) av får/get (ovis/capra) med kindtänderna (molar) 1 och 2 sittandes 
i fragmentet identifierades. Detta fragment gav möjligheten till en åldersbedömning. Eftersom 
kindtand (molar) 3 saknas fick den samma värde som kindtand (molar) 2. Ålderbedömningen 
utfördes enligt Grant och Vretemark (Grant 1982; Vretemark 1997). Individen bedömes till 2–
4 år gammal. 
 
M1 = G (12) – M2 = G (12) – M3 = G (12). Det totala värdet blir 36 vilket ger en ålder på 2–4 
år. 
 
Obestämt 
 
Totalt blev 890 fragment, med en vikt på 760 g, bedömda som oidentifierade vilket motsvarar 
88 % av totalen på 1 012 fragment. 
 
Anläggning 29 
 
Anläggning 29 beskrivs enligt den arkeologiska rapporten som en härd mörk yta som sedan 
övergick till ljus lerjord. I botten av anläggningen återfanns kol, aska sot och bränd lera. Endast 
halva anläggningen undersöktes (Widerström & Norderäng 2018). 

Materialet som har analyserats består av 945 fragment. Av dessa har 122 fragment 
identifierats till både art och benelement. Före analysen vägde materialet 1 700 g och efter 
analysen vägde materialet 1 474 g. Den översiktliga fragmenteringen ligger runt 30 mm och det 
största fragmentet är 160 mm. Förbränningsgraden är varierande med något fler eldpåverkade 
fragment än obrända. Två fragment med huggspår återfanns under analysen, ett rörben (ossa 
longa) tillhörande okänd art och en ringkota (atlas) tillhörande nötkreatur (bos). 
 
Artfördelning 
 
Nötkreatur (bos taurus) 
 
47 fragment med en vikt på 657 g har identifierats som nötkreatur (bos). 
Fragmenteringsdistributionen är kraftigt överrepresenterad av kranium (cranium). Inga 
benelement från övre- eller nedre extremiteter och hand- och fotrotsben (carpi/tarsi) 
identifierades. Förbränningsgraden är låg med många obrända fragment med ett fåtal 
svartbrända och inga grå-/vitbrända fragment. Fragmenteringen är runt 45 mm. Benelement 
från köttfattiga kroppsdelar är dominerande. 
 
Får/Get (Ovis/Capra) 
 
24 fragment med en vikt på 123 g har identifierats som får/get (ovis/capra). 
Fragmenteringsdistributionen är överrepresenterad av kranium (cranium). Inga benelement från 
övre extremiteter, bålen och falanger (phalanx) identifierades. Förbränningsgraden är låg, de 
flesta fragment är obrända med ett fåtal svartbrända och endast ett grå-/vitbränt. 
Fragmenteringen är runt 50 mm. Benen från de köttfattiga kroppsdelarna är betydligt fler än de 
köttrika. 
 
Obestämt 
 



 

44 

 

Totalt blev 874 fragment, med en vikt på 694 g, bedömda som oidentifierade vilket motsvarar 
92 % av totalen på 945 fragment. 

12.2 Benlitsor 

Nedan presenteras benlistorna för all provgropar och anläggningar. 
 
Benlista över provgrop 2 
 

Burnt / 
Unburnt Species Bonelement No Age Comment 

U Bos taurus Coaxae 2 UF  
U Bos taurus Cornu 7   

U Bos taurus Costae 1 UF  

U Bos taurus Cranium 33  

Sju fragment med 
tänder 

U Bos taurus Cranium 3 F  
U Bos taurus Dentes 74   

U Bos taurus MC 5 F  
U Bos taurus MC/MT 2 F  
U Bos taurus MC/MT 2/5 2   

U Bos taurus MT 1   

U Bos taurus Phalanx 1 5 F  
U Bos taurus Phalanx 2 8 F  
U Bos taurus Phalanx 3 6 F  
U Bos taurus Sacrum 1 F  
U Bos taurus Sesamoideum 3   

U Bos taurus T2+3 1   

U Bos taurus Vertebrae 4 F  
U Bos taurus Vertebrae 2 UF  

GB/WB Bos taurus Cornu 16   

GB/WB Bos taurus MC 1 F  
GB/WB Bos taurus MC/MT 3 F  
GB/WB Bos taurus MC/MT 2/5 2   

GB/WB Bos taurus MT 1 F  
GB/WB Bos taurus Phalanx 1 2 F  
GB/WB Bos taurus Phalanx 2 1 F  
GB/WB Bos taurus Phalanx 3 3   

GB/WB Bos taurus Sesamoideum 1   

GB/WB Bos taurus T2+3 2   

BB Bos taurus C2+3 1   

BB Bos taurus Cranium 4   

BB Bos taurus Cranium 2 F  
BB Bos taurus Dentes 2   
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BB Bos taurus MC/MT 3 F  
BB Bos taurus MT 2 F  
BB Bos taurus MT 1   

BB Bos taurus Phalanx 2 3 F  
BB Bos taurus Sesamoideum 2   

U Equus caballus Dentes 1   

U Indet Costae 57   

U Indet Cranium 281   

U Indet Dentes 115   

U Indet Indet 5250   

U Indet MC/MT 5   

U Indet Ossa longa 84   

U Indet Phalanx 5   

U Indet Radius 1 UF  
U Indet Vertebrae 17   

GB/WB Indet Costae 6   

GB/WB Indet Cranium 46   

GB/WB Indet Dentes 60   

GB/WB Indet Femur 1   

GB/WB Indet Indet 4850   

GB/WB Indet MC/MT 4   

GB/WB Indet Ossa longa 45   

GB/WB Indet Phalanx 17   

GB/WB Indet Vertebrae 10   

BB Indet Costae 4   

BB Indet Cranium 19   

BB Indet Dentes 74   

BB Indet Femur 2   

BB Indet Indet 1710   

BB Indet MC/MT 2   

BB Indet Ossa longa 34   

BB Indet Phalanx 1   

U Ovis/Capra C2+3 1   

U Ovis/Capra C4 3   

U Ovis/Capra Calcaneus 1 F  
U Ovis/Capra Costae 20   

U Ovis/Capra Costae 5 UF  
U Ovis/Capra Costae 3 F  
U Ovis/Capra Coxae 6 F  

U Ovis/Capra Cranium 26  

11 fragment med 
tänder 

U Ovis/Capra Cranium 9 F 
Två fragment med 

tänder 
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U Ovis/Capra Dentes 93   

U Ovis/Capra MC 2 F  
U Ovis/Capra MC 1   

U Ovis/Capra MC/MT 4 UF  
U Ovis/Capra MC/MT 2 F  
U Ovis/Capra MT 7 F  
U Ovis/Capra MT 1 UF  
U Ovis/Capra Patella 1   

U Ovis/Capra Phalanx 1 6 F  
U Ovis/Capra Phalanx 2 2 F  
U Ovis/Capra Phalanx 3 1 F  
U Ovis/Capra Radius 2 F  
U Ovis/Capra Radius 1   

U Ovis/Capra Sesamoideum 2   

U Ovis/Capra Sternum 1 UF  
U Ovis/Capra Stylohyoideum 7   

U Ovis/Capra T2+3 1   

U Ovis/Capra Tibia 1 F  
U Ovis/Capra Tibia 1   

U Ovis/Capra Ulna 1 F  
U Ovis/Capra Vertebrae 20 UF  
U Ovis/Capra Vertebrae 3   

U Ovis/Capra Vertebrae 3 F/UF  
GB/WB Ovis/Capra Calcaneus 1 F  
GB/WB Ovis/Capra Costae 1   

GB/WB Ovis/Capra Coxae 1 F  
GB/WB Ovis/Capra Cr 1   

GB/WB Ovis/Capra Cranium 3   

GB/WB Ovis/Capra Cu 1   

GB/WB Ovis/Capra Malleolare 2   

GB/WB Ovis/Capra MC 3 F  
GB/WB Ovis/Capra MT 2 F  
GB/WB Ovis/Capra Phalanx 1 8 F  
GB/WB Ovis/Capra Phalanx 2 5 F  
GB/WB Ovis/Capra Phalanx 3 4 F  
GB/WB Ovis/Capra Radius 1 UF  
GB/WB Ovis/Capra Sesamoideum 8   

GB/WB Ovis/Capra T2+3 3   

GB/WB Ovis/Capra Talus 1   

GB/WB Ovis/Capra TI 1   

GB/WB Ovis/Capra Tibia 2 F  
GB/WB Ovis/Capra Vertebrae 1 UF  

BB Ovis/Capra C4 1   
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BB Ovis/Capra Calcaneus 1 F  
BB Ovis/Capra Costae 2   

BB Ovis/Capra Cranium 4 F  
BB Ovis/Capra Cranium 3   

BB Ovis/Capra CT 1   

BB Ovis/Capra Cu 1   

BB Ovis/Capra Dentes 1   

BB Ovis/Capra Humerus 2 F  
BB Ovis/Capra MC 1 F  
BB Ovis/Capra MT 3 F  
BB Ovis/Capra MT 1   

BB Ovis/Capra Phalanx 1 3 F  
BB Ovis/Capra Phalanx 2 2 F  
BB Ovis/Capra Phalanx 3 1 F  
BB Ovis/Capra Sesamoideum 2   

BB Ovis/Capra Talus 2   

BB Ovis/Capra TI 1   
 
Benlista över provgrop 6 
 

Burnt / 
Unburnt Species Bonelement No Age Comment 

BB Bos taurus MC/MT 1   

BB Bos taurus Phalanx 1 1 F  
GB/WB Bos taurus Phalanx 1   

GB/WB Bos taurus Phalanx 3 1   

U Bos taurus Coxae 1  Huggspår 

U Bos taurus Cornu 1 F  
U Bos taurus MC 1 F  
U Bos taurus MT 1 F  
U Bos taurus Phalanx 1 1   

U Bos taurus Phalanx 3 2 F  
U Bos taurus Dentes 17   

BB Indet Vertebrae 2   

BB Indet Cranium 6   

BB Indet Ossa longa 8   

BB Indet Dentes 14   

BB Indet Indet 355   

GB/WB Indet Femur 1   

GB/WB Indet Phalanx 1   

GB/WB Indet Vertebrae 6   

GB/WB Indet Dentes 11   

GB/WB Indet Cranium 12   
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GB/WB Indet Ossa longa 18   

GB/WB Indet Indet 917   

U Indet Vertebrae 7   

U Indet Ossa longa 13   

U Indet Cranium 23   

U Indet Dentes 24   

U Indet Indet 280   

BB Ovis/Capra Cranium 1   

BB Ovis/Capra Femur 1   

BB Ovis/Capra MC/MT 1   

BB Ovis/Capra T2+T3 1 F  
BB Ovis/Capra Dentes 2   

BB Ovis/Capra Scapula 2   

GB/WB Ovis/Capra Coxae 1 F  
GB/WB Ovis/Capra Cu 1 F  
GB/WB Ovis/Capra Dentes 1   

GB/WB Ovis/Capra MC 1   

GB/WB Ovis/Capra Phalanx 1   

GB/WB Ovis/Capra Ulna 1 F  
U Ovis/Capra MC 1 F  
U Ovis/Capra MT 2 F  
U Ovis/Capra Scapula 2   

U Ovis/Capra Talus 2 F  
U Ovis/Capra Vertebrae 3 F  
U Ovis/Capra Dentes 18   

U Aves Scapula 1   
 
Benlista över anläggning 11 
 

Burnt / 
Unburnt Species Bonelement No Age Comment 

U Bos taurus Atlas 1 F  
U Bos taurus Cornu 8   

U Bos taurus Coxae 1   

U Bos taurus Cranium 37  

Fyra fragment med 
tänder  

U Bos taurus Cranium 6 F  
U Bos taurus Dentes 41   

U Bos taurus MC 1   

U Bos taurus MC 1 F  
U Bos taurus MC/MT 1   

U Bos taurus MC/MT 1 F  
U Bos taurus MT 1   
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U Bos taurus MT 1 F  
U Bos taurus Phalanx 1 1 F  
U Bos taurus Phalanx 3 1 F  
U Bos taurus Sesamoideum 3   

GB/WB Bos taurus Phalanx 1 1   

BB Bos taurus Cornu 1   

BB Bos taurus Dentes 1   

BB Bos taurus MC 1 F  
BB Bos taurus MC/MT 1   

U Indet Costae 8   

U Indet Cranium 128   

U Indet Dentes 20   

U Indet Indet 480   

U Indet Ossa longa 19   

U Indet Vertebrae 5   

GB/WB Indet Cranium 7   

GB/WB Indet Dentes 1   

GB/WB Indet Indet 20   

GB/WB Indet Ossa longa 1   

BB Indet Cranium 8   

BB Indet Dentes 6   

BB Indet Indet 54   

BB Indet Ossa longa 7   

U Ovis/Capra Costae 4   

U Ovis/Capra Cr 1  Delvis BB 

U Ovis/Capra Cranium 19  

Tre fragment med 
tänder 

U Ovis/Capra Cranium 2 F  
U Ovis/Capra Dentes 16   

U Ovis/Capra MC 1 F  
U Ovis/Capra MC/MT 2 F  
U Ovis/Capra MT 3 F  
U Ovis/Capra Phalanx 2 1 F  

U Ovis/Capra Radius 3 F 
Två fragment 
passar ihop 

U Ovis/Capra Scapula 1 F  
U Ovis/Capra Stylohyoideum 3   

U Ovis/Capra Tibia 1 F  
U Ovis/Capra Ulna 1   

U Ovis/Capra Vertebrae 2 F En svanskota 

U Ovis/Capra Vertebrae 2 UF  
GB/WB Ovis/Capra MC/MT 1 F  

BB Ovis/Capra Ct 1  Delvis U 
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BB Ovis/Capra MC/MT 2 F  
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Burnt / 
Unburnt Species Bonelement No Age Comment 

U Bos taurus Dentes 4   

U Bos taurus Stylohyoideum 1   

GB/WB Bos taurus C2+3 2   

GB/WB Bos taurus C4 1   

GB/WB Bos taurus Cornu 3   

GB/WB Bos taurus Costae 1   

GB/WB Bos taurus Cranium 1   

GB/WB Bos taurus Cranium 1 F  
GB/WB Bos taurus CT 1   

GB/WB Bos taurus MC 1   

GB/WB Bos taurus MC 1 F  
GB/WB Bos taurus MC/MT 1 F  
GB/WB Bos taurus MT 1   

GB/WB Bos taurus MT 1 F  
GB/WB Bos taurus Phalanx 1 5 F  
GB/WB Bos taurus Phalanx 2 1 F  
GB/WB Bos taurus Vertebrae 1   

BB Bos taurus C2+3 1   

BB Bos taurus Cornu 2   

BB Bos taurus CT 1   

BB Bos taurus MC/MT 1   

BB Bos taurus MC/MT 2/5 1   

BB Bos taurus Phalanx 3 2 F  
BB Bos taurus Phalanx 3 1   

BB Bos taurus T2+3 1   

GB/WB Canis/Vulpes Vertebrae 1 F  
U Indet Costae 2   

U Indet Cranium 10   

U Indet Dentes 13   

U Indet Indet 680   

U Indet Sesamoideum 1   

GB/WB Indet Cranium 20   

GB/WB Indet Dentes 63   

GB/WB Indet Femur 1   

GB/WB Indet Indet 11420   

GB/WB Indet MC/MT 10   

GB/WB Indet Ossa longa 25   
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GB/WB Indet Phalanx 16   

GB/WB Indet Sesamoideum 9   

GB/WB Indet Vertebrae 3   

BB Indet Costae 2   

BB Indet Cranium 8   

BB Indet Dentes 38   

BB Indet Indet 1310   

BB Indet Ossa longa 11   

BB Indet Phalanx 4   

BB Indet Sesamoideum 3   

BB Indet Vertebrae 2 UF  
U Ovis/Capra Coxae 1 F  
U Ovis/Capra Dentes 3   

U Ovis/Capra Phalanx 1 2 F  
U Ovis/Capra Phalanx 2 2 F  

GB/WB Ovis/Capra C4 1   

GB/WB Ovis/Capra Ci 1   

GB/WB Ovis/Capra Costae 2   

GB/WB Ovis/Capra Coxae 2   

GB/WB Ovis/Capra CR 3   

GB/WB Ovis/Capra Cranium 1 F  
GB/WB Ovis/Capra CT 3   

GB/WB Ovis/Capra Dentes 1   

GB/WB Ovis/Capra Phalanx 1 2 F  
GB/WB Ovis/Capra Phalanx 2 3 F  

GB/WB Ovis/Capra Radius 2 F 
Fragmenten 
passar ihop 

GB/WB Ovis/Capra T2+3 3   

GB/WB Ovis/Capra Talus 1   

GB/WB Ovis/Capra Ti 1   

GB/WB Ovis/Capra Tibia 2 F  
GB/WB Ovis/Capra Vertebrae 2 F En svanskota 

BB  Ovis/Capra Tibia 1   

BB Ovis/Capra Costae 2   

BB Ovis/Capra CT 2   

BB Ovis/Capra Phalanx 1 2 F  
BB Ovis/Capra Phalanx 3 1 F  

BB Ovis/Capra Radius 2  

Fragmenten 
passar ihop 

BB Ovis/Capra Tibia 1 F  
BB Ovis/Capra Ulna 1 F  
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Burnt / 
Unburnt Species Bonelement No Age Comment 

U Bos taurus Cornu 3   

U Bos taurus Costae 1  Slaktspår 

U Bos taurus Cranium 4  

Två fragment passar 
ihop, mandibula med M4 

U Bos taurus Dentes 1   

U Bos taurus Tibia 1 UF  
GB/WB Bos taurus Cornu 1   

U Indet Cranium 2   

U Indet Indet 41   

U Indet Ossa longa 2  Fragmenten passar ihop 

GB/WB Indet Cranium 3   

GB/WB Indet Indet 40   

BB Indet Cranium 1   

BB Indet Dentes 3   

BB Indet Indet 19   

GB/WB Ovis/Capra Cranium 1   

GB/WB Ovis/Capra MT 2  Fragmenten passar ihop 

GB/WB Ovis/Capra Sacrum 1 UF  
BB Ovis/Capra Cranium 1   

BB Ovis/Capra Cranium 1 UF  
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Burnt / 
Unburnt Species Bonelement No Age Comment 

U Bos taurus Cranium 3  

Två fragment med 
tänder 

U Bos taurus Dentes 23   

U Bos taurus MC 1   

U Bos taurus MC 2 F  
U Bos taurus MC/MT 1   

U Bos taurus MT 2   

U Bos taurus Phalanx 2 F  
U Bos taurus Stylohyoideum 1   

U Bos taurus T2+3 1   

GB/WB Bos taurus Cornu 2   

GB/WB Bos taurus Dentes 1   

BB Bos taurus Cornu 1   

BB Bos taurus Cranium 1 UF  
BB Bos taurus Dentes 5   
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BB Bos taurus MC/MT 1 F  
BB Bos taurus MT 1 F  
BB Bos taurus Phalanx 3 1 F  
U Indet Cranium 59   

U Indet Dentes 14   

U Indet Indet 301   

U Indet MC/MT 1   

U Indet MC/MT 1 UF  
U Indet Ossa longa 12   

GB/WB Indet Cranium 5   

GB/WB Indet Dentes 4   

GB/WB Indet Indet 356   

GB/WB Indet MC/MT 2   

GB/WB Indet MC/MT 1 UF  
GB/WB Indet Ossa longa 21   

GB/WB Indet Phalanx 3   

BB Indet Cranium 13   

BB Indet Dentes 9   

BB Indet Indet 82   

BB Indet MC/MT 1   

BB Indet Ossa longa 5   

U Ovis/Capra Costae 4   

U Ovis/Capra Coxae 4 F 
Tre fragment passar 

ihop 

U Ovis/Capra Cranium 4  

Tre fragment med 
tänder. 

U Ovis/Capra Cranium 1 UF  
U Ovis/Capra Cranium 1 F  
U Ovis/Capra Cranium 1 UF  
U Ovis/Capra Dentes 26   

U Ovis/Capra Femur 1 F  
U Ovis/Capra MT 1   

U Ovis/Capra Phalanx 1 1 F  
U Ovis/Capra Phalanx 3 1 F  
U Ovis/Capra Talus 2   

U Ovis/Capra Vertebrae 1  Utskott 

GB/WB Ovis/Capra Ci 1   

GB/WB Ovis/Capra Costae 2   

GB/WB Ovis/Capra Coxae 1 F  
GB/WB Ovis/Capra Cranium 1 F  
GB/WB Ovis/Capra CT 1   

GB/WB Ovis/Capra Malleolare 1   

GB/WB Ovis/Capra MC 1 F  
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GB/WB Ovis/Capra MC 1   

GB/WB Ovis/Capra MT 1 F  
GB/WB Ovis/Capra Phalanx 1 2 F  
GB/WB Ovis/Capra Phalanx 2 2 F  
GB/WB Ovis/Capra Phalanx 3 2 F  
GB/WB Ovis/Capra Scapula 1 F  
GB/WB Ovis/Capra Talus 1   

GB/WB Ovis/Capra Vertebrae 1 F  
BB Ovis/Capra Cranium 1   

BB Ovis/Capra Dentes 1   

BB Ovis/Capra Patella 1   

BB Ovis/Capra Phalanx 1 1 F  
BB Ovis/Capra Talus 1   

BB Ovis/Capra Tibia 1 F  
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Burnt / 
Unburnt Species Bonelement No Age Comment 

U Bos taurus Cranium 15   

U Bos taurus Cranium 1 F  
U Bos taurus Dentes 13   

U Bos taurus MT 1   

U Bos taurus Phalanx 1 3 F  
U Bos taurus Stylohyoideum 1   

BB Bos taurus Atlas 1 F Huggspår 

BB Bos taurus Cornu 3   

BB Bos taurus Cranium 1   

BB Bos taurus Dentes 5   

BB Bos taurus MC 2  

Fragmenten 
passar ihop 

BB Bos taurus MT 1   

U Indet Cranium 18   

U Indet Dentes 16   

U Indet Indet 290   

U Indet Ossa longa 3   

GB/WB Indet Cranium 1   

GB/WB Indet Dentes 1   

GB/WB Indet Indet 340   

BB Indet Cranium 16   

BB Indet Dentes 22   

BB Indet Indet 165   

BB Indet Ossa longa 2   
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U Ovis/Capra C4 1   

U Ovis/Capra Coxae 2 F  

U Ovis/Capra Cranium 3  

En 
underkäke 
med tänder 

U Ovis/Capra Cranium 2 F  
U Ovis/Capra Dentes 7   

U Ovis/Capra MC 1 F  
U Ovis/Capra MT 1   

GB/WB Ovis/Capra Cranium 1   

BB Ovis/Capra Dentes 3   

BB Ovis/Capra MC 1   

BB Ovis/Capra Tibia 2 F 
Fragmenten 
passar ihop 

 


