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INLEDNING 

 
I uppdrag av professor emeritus Lars Karlsson, institutionen för arkeologi och antik historia, 

Uppsala universitet har en osteologisk analys utförts av professor i osteoarkeologi Sabine Sten 

vid Osteologiska laboratoriet, Uppsala universitet Campus Gotland i augusti 2022. 

 

Tack till Kungl. Vitterhetsakademin som bekostat den osteologiska analysen. 

 

MATERIAL  

 
Det osteologiska materialet kommer från 2011 års utgrävning i försvarstornet Kepez Kule, 

Labraunda, Turkiet där Karlsson har ansvarat för forskningsutgrävningar mellan åren 2004 

och 2013 (Karlsson 2011; Karlsson 2012). Större mängder ben har tagits tillvara vid 

utgrävningarna och förvaras i magasinen i Labraunda. De ben som här analyseras av Sten 

kommer endast från Kepez-tornets tre utgrävningsområden A, B, och C (Figur 1). 

Utgrävningsschakten var fyndfattiga och bara ca 10-30 cm djupa, då berget kommer snabbt i 

dagen. 

 

Helgedomen till Zeus Labraundos i Labraunda, Turkiet var karernas nationalhelgedom. 

Området Karien kom under den persiska överhögheten i början på 300-talet f.Kr., då Athen 

förlorade sitt sjöimperium efter förlusten mot Sparta i det Peloponnesiska kriget. Perserna 

organiserade sitt territorium med guvernörer, s.k. satraper. Satrapen i Karien togs från en lokal 

familj, där Maussollos kom att bli den satrap som byggde upp helgedomsplatsen till Zeus 

Labraundos under 300-talet f.Kr. Platsen upptäcktes av en tysk resande på 1840-talet och 

1948 inleddes de svenska utgrävningarna med ledning från vår institution i Uppsala. Under 

Karlssons ledning inventerades den heliga vägen från huvudstaden Mylasa till helgedomen 

(14 km lång) och i samband med detta registrerades fem försvarstorn. Dessa har inte bara 

försvarat vägen utan säkerligen också rikedomarna inne i helgedomen från inkräktare. Under 

2011 lades tre schakt inuti tornet som kallas Kepez Kule (Figur 1). Tornet mäter ca 7,60 x 9 

m och bör ha uppförts under 200-talet f.Kr. Alla fem tornen övergavs efter romarnas seger 

över Antiochos III i ett slag 188 f.Kr., vilket alltså ger en ganska kort levnadstid för dem 

(Karlsson 2012).  
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Figur 1. Planritning av tornet Kepez Kule år 2011 med de tre utgrävningsschakten 

Ritning Lars Karlsson. 

 

 

METOD 
 

Den osteologiska analysen utfördes med hjälp av det osteologiska referensmaterialet i 

Osteologiska laboratoriet på Uppsala universitet Campus Gotland i augusti 2022.  

Sand och sten rensades bort under analysen. 

 

Benmateriaalet har identifierat till art och benelement. Åldersbedömning hos tamdjuren 

nötkreatur och får har bedömts enligt Silver (1969) och åldersbedömning med hjälp av tänder 

enligt Vretemark (1997). Åldersbedömning av häst har gjorts enligt Habermehl (1975).
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RESULTAT 

 
Under osteologiska analysen påträffades 15 benfragment av ett bearbetat föremål, 0,5 gram. 

Största fragmentet mättes till 6,8 mm (Figur 2). Ett fynd av koprolit påträffades, 3 gram 

(Figur 3). De osteologiska bilderna är tagna av Sabine Sten. 

 

 
 

Figur 2. Fynd av ett fragmenterat föremål tillverkat i ben. 
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Figur 3. Fynd av en koprolit. 

 

Totalt har 135 gram obrända ben analyserats varav 101 gram (74,8%) kunde identifieras till 

art (Tabell 1) och benelement. Närmare identifiering av benelement redovisas nedan i 

Benlistan. 
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Tabell 1. Följande arter, antal identifierade benelement/tänder och benvikt (g) har 

identifierats.  

Totalt antal oidentifierade fragment och oidentifierad benvikt (g) nämns också i tabellen. 

 

Art Antal identifierade 

ben/tänder  

Identifierad benvikt  

(g) 

Oidentifierade 

fragment och 

vikt (g) 

    

Häst (Equus caballus) -/1 1  

Nötkreatur  

(Bos taurus) 

10/18 71  

Får/Get  

(Ovis aries/Capra 

hircus) 

4/- 29  

Oidentifierade 

fragment och vikt 

  Ca 50 fragment 

34 gram 

Totalt 14/19 101  

 

 

De identifierade benen kommer från husdjuren; nötkreatur, häst och får/get (Figur 4). 

 

 

 
 

Figur 4. Identifierade ben av nötkreatur, häst och får/get. Oidentifierade ben (Indet. syns 

också i bilden). 
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Ben av nötkreatur dominerar, följt av får/get och häst. Ben av nötkreatur visar att ben från 

nästan hela kroppen förekommer; kranium, bålen och nedre extremiteter. Ben från övre 

extremiteter saknas. Fynd av två högersidiga underkäkständer, (Molars3), visar att minst två 

vuxna nötkreatur, mellan 4 och 8 år, förekommer i materialet.  

Bland får/get benen påträffades ben från bakre- och nedre extremiteter. Möjligen har två 

individer av får/get identifierats, en yngre än ca 1 år och ett djur äldre än 2 ½ - 3 år. 

Både ben i form av matrester och slaktavfall förekommer hos nötkreatur och får/get, vilket 

tyder på konsumtion och slakt. Av häst har endast ett tandfragment, kindtand från höger 

underkäke, påträffats av ett vuxet djur, äldre än 4 år (Figur 5 och Figur 6). 

 

 

 
 

Figur 5. Höger kindtand (Molar3) från underkäke av häst, markerad med röd pil, jämförd 

med hästtand i referensmaterialet, Osteologiska laboratoriet, Campus Gotland. 
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Figur 6. Underkäke i referensmaterialet, Osteologiska laboratoriet, Campus Gotland. Röd pil 

markerar var fyndet av kindtanden i Labraunda suttit i käken. 

 

 

SAMMANFATTNING 
 

Totalt har 135 gram osteologiskt material analyserats från ett försvarstorn, Kepez Kule, 

Labraunda i Turkiet. Benmaterialet dateras till perioden 200-tal till ca 188 f.Kr. och kommer 

från ett litet försvarstorn längs den Heliga vägen söder om helgedomen till Zeus Labraundos. 

Följande djur har identifierats; häst, nötkreatur och får/get. Nötkreatur och får/get har slaktats 

och konsumerats. Nötkreaturen har uppnått vuxen ålder, medan får/get visar både en yngre 

och ett fullvuxet djur. En hästtand från en vuxen individ förekommer också i materialet.  

Under analysen påträffades bearbetade ben av ett fragmenterat föremål och en koprolit. 

Förhoppnings kommer koproliten att analyseras närmare på dess innehåll samt identifieras 

från vilken art den kommer från.  

  



9 
 

LITTERATUR 

Habermehl, K-H. 1975. Die Alterbestimmung bei Haus- und Labortieren. 2. vollständig 

neubearbeitete Auflage. Verlag Paul Parey. Berlin und Hamburg.  

Karlsson, L. 2011. ‘The forts and fortifications of Labraunda’, i Labraunda and Karia. An 

International Symposium Commemorating 60 years of Swedish Archaeological Work in 

Labraunda, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities Stockholm, 

November 20-21,2008, L. Karlsson & S. Carlsson (eds.) (BOREAS. Uppsala Studies in 

Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations, 38), Uppsala, 217-252. 

 

Karlsson, L. 2012. ‘Labraunda 2011. A preliminary report on the Swedish excavations with an appendix 

by Ragnar Hedlund’, Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, 5, 49- 87. 

 

Silver, I.A. 1969. The ageing of domestic animals. I: Science in Archaeology. Eds. D. 

Brothwell och E. Higgs. 2nd ed. London. 

Vretemark, M. 1997. Från ben till boskap: kosthåll och djurhållning med utgångspunkt i 

medeltida benmaterial från Skara. Skrifter från Länsmuseet Skara 25. Skaraborgs 

länsmuseum. Avhandling i historisk osteologi vid Stockholms universitet. 

 

BENLISTA 
Följande fyndpåse har analyserats; 

Lab. 2011, Kepez Kule, Bones, 20.9.2011. Total vikt 147 gram (med sand och grus). 

 

Följande arter och benelement, obrända, har identifierats; 

 

Häst (Equus caballus) 1 gram. 

I kindtand (Molar3) från höger underkäke. Åldersbedömning (Habermehl 1975:31–31) med 

hjälp av tandslitaget bedömdes djuret äldre än 4 år. 

 

Nötkreatur (Bos taurus) 71 gram. 

1 skalltaksfragment (calvarium), 1 underkäksfragment (mandibula) med alveol, 18 tänder 

(dentes), varav två tänder är underkäkständer (Molars3 höger), vilket visar minst två individer. 

Tänderna kommer från vuxna djur och tandslitage enligt (Vretemark 1997:39) var djuren 

mellan 4 och 8 år. 

2 revben (costae) från vuxet djur, 1 mellanfotsben (metatarsus), diafys, 1 finger/tåben 

(phalanx I/II) och 5 rörbensfragment (ossa longa). 

 

 

Får/get (Ovis aries/Capra hircus), 29 gram. 

2 skenben (tibiae), ett medialt fragment och ett distalt sin med fastvuxen epifys. Djuret var 

äldre än 1 ½ - 2 år (Silver 1969:253). 

1 hälben (calcanues), epifys fastvuxen. Djuret äldre än 2 ½ - 3 år (Silver 1969:253). 

1 mellanfotsben (metatarsus), ”helt”. Benet saknar distal epifys, djuret är yngre än 20-28 

månader (Silver, 1969:253). 

 

 

Oidentifierat; Ca 50 fragment (övervägande oidentifierade rörbensfragment), 34 gram. 


