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Abstract 

 

”Burned but not destroyed” - An osteological analysis of cremated graves from Pre-Roman Iron 
Age at Smörkullen, Alvastra. 

Cremated remains have long been regarded as a highly complex material that often provides 
unsatisfactory results. This essay discusses the problems that arise when methods commonly 
used on unburned bone material are used in a cremated skeletal material. The present essay 
discusses the results from osteological analysis of seven cremations from Pre-Roman Iron Age 
from a large cemetery in Alvastra, Smörkullen. Several methods were ultimately not applied in 
the present study as they were insufficient for application on the relevant material. Since the 
methods were inapplicable and fragments available for gender assessments too low, no sex 
assessments were made. All individuals were considered adults, a more detailed age 
assessment were not possible.  The combustion rate for four of the graves were assessed to 
Grade 2, three graves to Grade 2 with the transition to Grade of 3, and only one grave has been 
assessed at Grade 3. The combined average size of the fragments was about 2.7 cm. In four of 
the graves the bone content corresponded to a whole individual, i.e. the grave contained the 
remains of a whole body. The study raise the issue of explore and develop further methods on 
cremated remains, foremost for sex- and age assessments.  

Keywords; Cremations, sex, age, methods, anatomical representation  
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1. Inledning  

1.1. Brandgravar 

Redan under stenåldern finner man spår av att man kremerat sina döda trots att kremeringar 
generellt inte började tillämpades som gravskick förrän under yngre bronsålder. Under yngre 
bronsålder sker stora ekonomiska och sociala förändringar som tog sitt uttryck på flera olika sätt. 
Från att byggandet av storhögar utvecklades, i takt med den allt tätare bebyggelsen i landskapen, 
gick man till att anlägga brandgravar och gravfält (Burenhult 1999). Traditionen med 
likbränningarna hade under yngre bronsåldern brett ut sig i hela Norden. Även om man nu allt mer 
gick ifrån byggandet av storhögar och rösen, användes de redan existerande högarna ännu flitigt 
som gravplats. De kremerade individerna lades nu i urnor som grävdes in som sekundära 
begravningar i de stora högarna. Samtidigt anlades också allt fler flacka former av rösen eller 
stensättningar som gravsättningar. Dessa gravsättningar kan även ses som en sorts 
övergångsform till de allt mer uttalade gravfälten man framförallt associerar med järnåldern 
(Burenhult 1999).  

Klimatet ändrade sig mycket drastiskt under järnålderns början, runt 600- 500 f Kr, som innebar 
lägre medeltemperaturer och större mängder nederbörd, ett klimat med stora likheter med dagens 
klimat. En fortsatt och kontinuerlig utveckling av bebyggelsen sker då befolkningen blir allt mer 
bofast. Detta följs med omvandlingar i den agrara ekonomin och snart uppträder det vi framförallt 
kännetecknar äldre järnåldern med, de omfattande brandgropsgravfälten, urnegravar och 
urnebrandgropar (Kaliff 1992; Burenhult 1999). Även om brandgravskicket bredde ut sig över 
Norden förekommer ändå skelettgravar under hela järnåldern (Sigvallius 1994). De centrala 
områdena för den äldre järnålderns brandgravskick och gravfält är Västergötland, Östergötland 
och Gotland (Burenhult 1999). Den stora mängden gravar i dessa områden antyder att gravfälten 
använts under en längre tid, och under järnåldern blir det allt vanligare att man väljer att begrava 
merparten av människorna i bygderna på samma gravfält (Kaliff 1992; Burenhult 1999). De 
kremerade benfragmenten placerades då i en grop i marken som ibland täcktes med en mindre 
anläggning av sten (Burenhult 1999).  
 
Under förromersk järnålder, dvs. 500 f. Kr fram till Kristi födelse, är brandgravarna som gravskick 
dominerande i Sverige vilket fortsätter in i äldre järnålder. Vid tiden omkring år 0 blir skelettgravar 
allt vanligare igen (Burenhult 1999). Under de följande tidperioderna varierar gravläggningsformen 
mellan brandgravar och skelettgravar som båda används fram till 1000- talet då kristendomen gör 
sitt intåg i Norden. Kremationerna förbjuds i slutet av vikingatiden för att därefter återkomma som 
gravskick igen Sverige år 1887, då de återupptogs som en lösning till platsbristen på 
kyrkogårdarna och av hygieniska skäl (Sigvallius 1994).  

 
Under yngre bronsåldern och äldre järnåldern verkar benfragmenten ha rengjorts och deponerats 
tillsammans med obrända gravgåvor. Under yngre järnålder, dvs. 550 e. Kr.– 1050 e. Kr., omges 
urnebrandgroparna nästan alltid av bålrester tillsammans med starkt brända gravgåvor (Burenhult 
1999; Lynnerup m fl. 2008). Benfragmenten lades i lerkärl eller i andra former av behållare såsom 
askar av trä eller näver men även i behållare av skinn som tätades med harts (Burenhult 1999).  
 

1.1.2. Brandgravarna från Smörkullen 

De förromerska brandgravarna som analyseras i denna uppsats härstammar från gravfältet 
Smörkullen i Alvastra, Östergötland. Alvastra var en betydande plats under många perioder vilket de 
många forntida lämningar (från stenålder ända in i medeltid) vittnar om (Browall 2003:13). 
Östergötlands gynnsamma klimat och bördiga jord har antagligen bidragit till områdets långa och 
rika historia. Bland de många fornlämningar i området från järnåldern finns bland annat boplatser, 
stensträngar, fornborgar och runinskrifter. Mer än hälften av de registrerade fornlämningarna består 
dock av gravar (Browall 2003:87f). Gravfältet Smörkullen, beläget vid foten av Omberg, är bara ett 
av de större gravfälten i Alvastra. Smörkullen tror man har använts under en tid av omkring 400 år, 
från senare delen av förromersk järnålder fram till och med yngre romersk järnålder, ca 150 f. Kr. – 
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260 e. Kr (Browall 2003:92). Uppskattningsvis har gravfältet hyst runt 600 begravningar (Borgström 
1973). Användandet av gravfältet som grustäkt skadade dock många gravar, hälften av gravarna 
beräknas varit borta redan innan man år 1900 påbörjade arkeologiska utgrävningar på Smörkullen. 
Utgrävningarna pågick sedan fram till 1922. Under dessa år återfanns 280 gravar, både skelett- och 
brandgravar (Browall 2003: 92 ff). De ca 102 brandgravarna som påträffades är äldst men fortsätter 
in i romersk järnålder medan de 198 skelettgravarna uteslutande härrör från Kristi födelse och 
framåt (Browall 2003:97).  
 
Brandgravarna låg omkring 40 centimeter under markytan och hade inga synliga märken ovan jord 
vid tillfället för undersökningen. De är utformade både som urnegravar eller brandgropar. I 
urnegravarna har de brända benen lagts i ett lerkärl eller i en spånask av vilken endast den tätande 
hartsen återfunnits. I brandgropar har benen lagts, tillsammans med kolbitar och andra rester från 
bålet, direkt i en grop. Även små kistor av stenhällar förekommer, de utformades med tre flata 
sidostenar och kunde även ha en täckande sten (Oxenstierna 1948; Browall 2003). Varken brand- 
eller skelettgravarna var särskilt fyndrika, 20 % respektive 40 % innehöll gåvor (Browall 2003; Liebe-
Harkort 2010). Sammanlagt påträffades 50 föremål av 22 olika typer i brandgravarna, vilka främst 
utgörs av smycken eller redskap. I hälften av brandgravarna med fynd påträffades enbart ett föremål 
men i flera fall även två eller tre, den rikaste graven innehöll sju föremål. Även obrända djurben har 
påträffats bland kolresterna men endast ett fåtal gånger (Browall 2003:97f).  
 
Trots storleken kan Smörkullens betydelse som gravfält inte helt uppskattas då rester av boplatser i 
direkt anslutning till gravfältet inte påträffats. Tolkningar har gjorts att Smörkullen haft en central 
betydelse som gravfält där inte bara folk från det allra närmsta området begravdes utan även 
människor längre ifrån (Browall, 2003). Det stora antalet skelettgravar, från en tid som generellt 
utmärks av sitt brandgravskick, kan eventuellt indikera att Smörkullen hade en speciell betydelse.  
 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att göra en mindre studie om vilka metoder som 
bäst lämpar sig för osteologiska analyser av kremerade skelett. Med utgångspunkt av sju 
brandgravar från Smörkullen kommer flera frågor att försöka besvaras såsom vilket kön och ålder 
de gravlagda har, antal individer i varje grav, information rörande individernas hälsa, dvs. 
patologier, samt om det finns djur bland de påträffade benfragmenten. Resultaten av de 
osteologiska analyserna kommer sedan att ställas i relation till hur väl de olika osteologiska 
metoderna fungerade för just detta material. Utöver detta kommer graden av fragmenterings- samt 
förbränningsgrad att diskuteras och om det finns tecken på ett medvetet urval av vad som 
begravdes efter kremeringen för respektive individ. Det senare görs utifrån en närvaro eller 
frånvaro av olika kroppsregioner vilket kan ge information om hur mycket av en individ som 
påträffas i en brandgrav, detta kan i sig besvaras genom studier bl.a. av graden av fragmentering 
och förbränning.   
 
Frågeställningar: 

 Vilka metoder kan användas vid analysen av dessa sju brandgravar? 

 Vilken information rörande kön, ålder, MIND och hälsa kan erhållas med hjälp av de 
applicerade metoderna? Kan rester efter djur ses i gravarna? 

 Finns det spår efter ett urval av vilka kroppsdelar som begravdes av den kremerade?  

 

1.3. Avgränsning  

Uppsatsen kommer främst behandla kön, ålder och eventuella sjukliga förändringar för det 
kremerade kvarlevorna. En analys och diskussion kring benfragmentens grad av förbränning och 
fragmentering, samt vilka benelement som identifierats kommer även att ingå i denna studie. Då 
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denna uppsats endast inkluderar ett mindre antal gravar kan inte en närmre diskussion föras kring 
betydelsen av Smörkullen som gravfält under äldre järnålder. För detta är viktigt att noggranna 
osteologiska analyser av de resterande brandgravarna utförs för att få en djupare förståelse av 
individerna på Smörkullen och de rituella aspekterna kring dessa kremeringar.   

 
En ytterligare avgränsning har gjorts då enbart gravar från Smörkullen ingår i denna studie. 
Jämförelser med andra gravfält hade kunnat öppna upp en diskussion kring de 
populationsvariationer som kan finnas vad det gäller t.ex. könskaraktärer.  
 

1.4.  Källkritik  

De tillkortakommanden som blivit tydliga under analysens gång är det ringa antalet gravar som tiden 
tillåtit för analysen och de tillgängliga uppgifterna kring deras arkeologiska kontext. Utifrån de få 
antal brandgravar inkluderade i denna uppsats är det svårt att skapa en större bild av gravfältet för 
tiden innan Kristi födelse, för detta krävs att samtliga brandgravar från Smörkullen analyseras. 
Mycket information om varje enskild kremation har tagits fram under denna analys men likväl är 
denna information något otillräcklig för slutsatser kring gravarnas betydelse i ett större 
sammanhang. En analys av alla brandgravar från Smörkullen skulle även gynna den osteologiska 
könsbedömningen då de morfologiska skillnaderna mellan män och kvinnor som används vid 
könsbedömningar kan skilja sig stort mellan olika befolkningar och över tid (Lynnerup m.fl.  2008).  
Detta kan eventuellt medföra problem vad det gäller att urskilja de morfologiska dragen för de 
kremerade individerna på Smörkullen specifikt. De fragment som återfunnits och som kunnat 
användas vid bedömningen av kön och ålder varierar mycket mellan de sju brandgravarna. Få 
fragment av t.ex. samma könsindikerande benelement har återfunnits i fler än en grav, vilket gör det 
svårt att jämföra könskaraktärerna för de olika individerna med varandra. Det ringa antalet gravar 
gör det också mycket svårt att grundligt utvärdera metoderna som använts vid analysen.  
 
I dokumenten över utgrävningen år 1902, tillgängliga hos ATA (Antikvariska topografiska arkivet) vid 
Statens historiska museum, och de uppgifter Oxenstierna (1948) sammanfattat om gravfältet 
Smörkullen har det observerats vissa skillnader. Dokumenten från utgrävningen är inte heller 
konsekventa vilket gör dem otillräckliga för besvarandet av frågeställningarna kring den arkeologiska 
kontexten, såsom hur brandgravarna hanterades under utgrävningen. Ett exempel där det saknas 
information är kring huruvida gravmaterialet sållades vid utgrävningen år 1902. Informationen om 
detta skulle kunna förklara avsaknaden av fragment. Ännu viktigare blir dessa uppgifter vid 
diskussionen kring den medvetna hanteringen av brandgravarna, där t.ex. avsaknaden av kol och 
andra bålrester kan tyda på att de kremerade benen rengjorts innan nedsättningen i brandgropen. 
Anledningen till avsaknaden av bålrester i det aktuella materialet är därmed svår att avgöra, dvs. om 
denna har sitt ursprung i en äldre järnålderstradition för hur man begravde sina döda eller om 
avsaknaden av bålrester beror på arkeologernas hantering av gravinnehållet under utgrävning.   

1.5. Tidigare forskning  

1.5.1. Kremerade gravar 

Det finns idag ett fåtal mycket viktiga verk att tillgå om kremerade gravar och traditionen kring dem. 
Gejvall är en mycket framstående svensk osteolog som ägnade större delen av sitt liv omkring 
forntidens tradition att kremera sina döda och utvecklade längs vägen en rad olika metoder. De 
metoder som idag brukas flitigast av andra osteologer är de Gejvall använde vid analysen av 
gravfältet i Horns socken (1948) samt Vallhagar(1955) samt de Holck beskriver i sin avhandling 
från 1986 kring just kremeringar (1986). Ännu en avhandling om järnålders brandgravar i Spånga 
skrevs av Sigvallius (1994). De båda avhandlingarna ger tillsammans en mycket bra övergripande 
information kring kremerade djur- och människoben i vår nordiska forntid. 
Vad man egentligen kan få ut av en osteologisk analys av brandgravar har alltid varit ett 
omdiskuterat ämne. Iregren (1973; 1988) diskuterar kring vilka osteologiska bedömningar som är 
egentligen är möjliga att göra på kremerade individer och Svenfelt (2002) diskuterar närmare kring 
könsbedömningar och problematiken associerade med dem.  
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De ovan nämnda verken följer alla en egen riktlinje inom arbetet med kremerade skelettmaterial 
och har för uppsatsen varit av stort värde.  

1.5.2. Smörkullen  

Mycket information om Östergötlands historia finns att hämta men desto mindre om Alvastra och 
Smörkullen. Detta gör den tillgängliga informationen, i både publicerad litteratur och 
originaldokument, väldigt värdefull. Då de huvudsakliga utgrävningarna gjordes under tidigt 1900 tal 
är originaldokumenten handskrivna och finns tillgängliga hos ATA (Antikvariska topografiska arkivet) 
vid Statens historiska museum mycket viktiga. Utifrån dessa har senare gjorts sammanfattningar av 
Borgström (1973).  
 
Det var Almgren (1900; 1901) som under år 1900 påbörjade utgrävningarna. Under de följande åren 
1901- 1904 och 1906 fortsatte Arne (1903; 1904; 1905), det var han som under 1902 grävde ut de 
för uppsatsen aktuella gravarna, under detta är fann man 20 skelettgravar och 22 brandgravar 
(Borgström 1973) av vilka sju berörs i denna uppsats. Schnittger fortsatte sedan under 1907 och 
1911 med de arkeologiska utgrävningarna. Under de efterföljande åren utfördes utgrävningarna av 
Frödin 1910-1911, Lindqvist 1912-1914, Sörling 1915 och som också var med vid den sista 
undersökningen 1922 som utfördes efter ett par års uppehåll efter undersökningen som utfördes av 
Enqvist 1917 (Borgström 1973; Liebe-Harkort 2010).  
 
Under åren då Smörkullen var under utgrävning publicerades även en mängd artiklar av ovan 
nämnda Arne (1903; 1904; 1905) men också av Fürst (1917) och Retzius (1900; 1901). Fler senare 
verk om platsen och gravfynden i Alvastra har gjorts av Oxenstierna (1948;1958) och Jönsson 
(1997) där en jämförelse mellan fynd av vapengravar i Alvastra och Simrishamn görs. Verket om 
Alvastras forntid av Browall (2003) är ett av de allra senaste om platsens rika historia, vilken även 
ger en god bakgrund och överblick för både de obrända och brända gravarna på Smörkullen. Liebe-
Harkorts avhandling från 2010 tillhandahåller en fullständig analys av det obrända skelettmaterialet 
med fokus främst på tandhälsan hos de gravlagda individerna på Smörkullen.    
  

2. Material  

Det analyserade skelettmaterialet kommer från ett större gravfält i Östergötlands län kallat 
Smörkullen vid Omberg i Västra Tollstad socken i Ödeshög kommun. Skelettmaterialet utgörs av 
rester från sju brandgravar som har sitt ursprung i förromersk järnålder. Det analyserade 
materialets vikt ligger på sammanlagt omkring 4,5 kilo med en volym av 8,7 liter. Gravformerna för 
dessa anläggningar är brandgropar, brandgropar placerade i stenkista och även en urna placerad i 
brandgrop. De gravfynd man har observerat i det analyserade skelettmaterialet är få och utgörs av 
synål, remändebeslag, keramik men även hartstätning från spånlådor och lerkärl (Oxenstierna 
1948, Browall 2003). En närmare beskrivning av vilka fynd som påträffats i respektive grav 
framkommer närmare under resultatet för varje grav men även i Tabell 19. Fynden kommer dock 
inte närmare diskuteras. 

Brandgravarna är lånade från Statens historiska museum. Gravarna vilka grävdes ut 1902 har 
inventarienummer 11746 och de sju gravarna har som individuella nummer 97, 98, 99, 104, 105, 
112 och 113.  

3. Metod  

Att analysera kremerade material har under lång tid ansetts vara alltför avancerat och resultatlöst. 
Skelettrester från brandgravar utgör ett komplicerat material där metoderna för att bedöma bl.a. kön 
och ålder inte alltid är applicerbara.  
 
I detta avsnitt kommer det kort att lyftas fram vilka metoder som kan brukas vid bedömningar av 
kremerade material samt vilka metoder som bedömts som tillämpningsbara vid kön- och 
åldersbedömning i det aktuella materialet. Under Diskussion kommer detta att diskuterad mer 
ingående, dvs. hur applicerbara metoderna var för den osteologiska analysen. Detta görs för att lyfta 
fram den problematik som finns med att analysera kremerade skelett. 
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De kremerade kvarlevorna har vägts i sina respektive påsar innan de öppnades för analys första 
gången och rengjordes därefter. Volymen uppmättes sedan med ett litermått med en angivning i 
deciliter för en närmare uppskattning. Därefter torrborstades fragmenten med en mjuk tandborste 
och där det var svårt att borsta bort stelnad lera och jord användes ett mindre verktyg för att 
försiktigt lossa jorden. Lera, jord, småsten, kol och bränd lera som funnits i påsarna sparades för en 
redovisning av start- och slutvikt, som går att se i Tabell 19. Varje påse har noga analyserats en i 
taget och alla närvarande fragment i den aktuella påsen har därefter delas in enligt bestämbara 
fragment, obestämbara fragment samt oidentifierade fragment. Bestämbara fragment syftar till 
benfragment med en eller flera karaktäristiska kännetecken som gör det möjligt att lokalisera 
fragmentet till både benslag och del. Obestämbara fragment är de som istället varit möjliga att 
bestämma till benslag men inte till del av ben. Oidentifierade fragment saknar karaktäristiska 
kännetecken som behövs för att avgöra både benslag och del. För bestämning av benfragmenten 
har referensmaterial tillgängligt vid osteologiska laboratoriet Högskolan på Gotland använts. Alla 
fragment från de olika kategorierna har analyserats två gånger. I beräkningen av den procentuella 
andelen identifierade fragmenten har både vikt och antal använts. 

3.1. Kön  

Det finns stora svårigheter kring könsbedömningar av kremerade kvarlevor. Många metoder som 
används vid analyser av obrända skelettmaterial kan inte tillämpas på det alltför fragmenterade 
gravinnehållet som brandgravar generellt utgör. Trots det aktuella materialets generellt låga 
fragmenteringsgrad har flertalet metoder mött svårigheter och bedömts vara otillämpbara. Detta 
berör främst metoder baserade på mätningar av olika områden, så som klippbenet (pars petrosa) 
eller muskelfästet (linea aspera) på lårbenets (femur) baksida samt överarms- och lårbenshuvudet 
(caput humeri respektive caput femoris). Gejvall (1948) använde under sin analys av de kremerade 
individerna från Horn skalltakets samt rörbenens tjocklek för att bedöma kön. I denna uppsats har 
dessa analyser inte varit möjliga att utföra pga. otillräcklig information om metodens utförande. 
Lynnerup m.fl. (2008) föreslår i stället att göra morfologiska bedömningar av bentjocklekens 
variabilitet inom den populationen (material) man studerar. En sådan morfologisk bedömning kräver 
dock stor erfarenhet och, som berörts innan, ett större antal gravar.  
 
I denna studie har bedömningar av kraniets könsmorfologiska skillnader utförts enligt Buikstra & 
Ubelaker (1994). Utifrån könskaraktärernas utseende och storlek graderas detta enligt en femgradig 
skala där Grad 1 motsvarar ett tydligt kvinnligt utseende och där Grad 5 motsvarar ett tydligt manligt 
utseende. Grad 2 och 4 motsvarar i stället ett inte lika starkt kvinnligt respektive manligt utseende. 
Grad 3 till sist, motsvarar ett utseende som inte alls kan könbedömas. Den metod som däremot fått 
störst utrymme under denna analys är mätningar av andra halskotans tandutskott (dens axis) enligt 
Wescott (2000). De mätningar som varit möjliga att utföra har jämförts med de redan framtagna 
medelvärdena för man respektive kvinna, enligt Wescott (2000). Problematiken kring denna metod 
är dock rekommendationen om att använda specifika mätpunkter vilka förutsätter att kotan är hel. 
Då det aktuella materialet är fragmenterat har samtliga av de rekommenderade mätpunkterna inte 
kunnat användas så de framtagna måtten har istället bedömts enskilt. Måtten på tandutskotten av 
de analyserade kremeringarna i denna uppsats har jämförts med mått på tandutskotten tagna på 
obrända skelett från Smörkullen efter Liebe-Harkort (muntlig referens).   
 

3.2. Ålder  

En precis åldersbedömning av individer i ett arkeologiskt skelettmaterial är mycket svår att göra, 
Detta blir ännu svårare i kremerade skelettmaterial. Metoderna som använts vid åldersbedömningen 
rekommenderar därför breda åldersintervaller. Resultaten för åldersbedömningen av varje enskild 
individ kommer att redovisas enligt Sjøvold (1978), se Tabell 1.  
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Tabell 1. Åldersindelning enligt Sjøvold (1978). 

Infant  - 1 år Adultus  18-44 år 

Infans 1  0-7 år Maturus  35- 64 år 

Infans 2  5- 14 år Senilis  50- 89 år 

Juvenilis  10- 24 år  Adult *   20 > år 

* Används om inte en närmre åldersbedömning kan 
göras 

 
En åldersbedömning av yngre individer ger ofta säkrare resultat och görs främst efter 
benelementens epifysammanväxning och tändernas utveckling och frambrott.   
En bedömning av benelementens epifysammanväxning har dock inte varit möjlig att utföra då inga 
fragment vilka kunnat studeras för detta påträffats. Tandutveckling är en mycket viktig och 
framförallt en relativt säker källa för bedömning av ålder då tändernas utveckling och frambrott är 
regelbunden och inte i någon större grad påverkad av sjukdomar och näringsintag (Lynnerup m.fl. 
2008: 70). Åldersbedömning efter tandutveckling och tandframbrott har utförts enligt Ubelaker 
(1989).  
 
Vid fynd av skelettelement som uppvisar tecken på degenerativa förändringar kan även dessa vara 
en hjälp vid en åldersbedömning. Detta kommer framförallt studeras på fragment av kotkroppar i det 
kremerade skelettmaterialet. Klippbenet (pars petrosa) som även kan användas vid 
könsbedömningar kan också användas vid åldersbedömningar. Metoden är dock begränsad och 
anger endast om individen är mycket ung eller vuxen. Detta görs genom att se till klippbenets storlek 
och utveckling (Gejvall 1948). Fragmenten av klippben funna i skelettmaterialet har jämförts med 
referensmaterialet i laboratoriet vid Högskolan på Gotland.  
 
Holck (1986:95) menar att bristen på applicerbara metoder för åldersbedömning av kremerat 
humant material gör att mindre ansedda metoder måste appliceras, såsom sammanväxningen av 
kraniets suturer. Detta är dock en metodik som mött stark kritik (Iregren 1988; Lynnerup m. fl.  
2008), men måste ändå anses värdefull då kraniet och suturerna oavsett förbränningsgrad och 
efterföljande hantering ofta återfinns i brandgravar (Holck 1986; Gejvall 1948). Enligt Holck 
(1986:95) kan en bedömning av kraniets suturer i kremerade material i de flesta fall utföras med 
samma resultat som hos hela icke kremerade skelett då man kan studera de faktiska brottytorna för 
suturerna. Brottytorna visar hur långt synostosen, alltså sammanväxning av suturerna, har kommit 
och kan därigenom indikera ålder. Synostosen inleds i lamina interna, det inre skiktet, vid omkring 
20 års ålder. Denna lamina är från början papperstunn men ökar i tjocklek med individens tilltagande 
ålder tills suturen, dock inte i alla fall, sluts helt när synostosen når lamina externa, det yttersta 
skiktet (Holck 1986:95). För en bedömning av dessa olika stadier användes en bildserie ur Holcks 
Cremated Bones (1986:97) där de fyra bilderna visar graden av synostosen hos fyra individer av 
känd ålder, se Figur 1. Utöver detta har beskrivningen i Sigvallius, Funeral pyres, (1994) där hon 
sammanfattar Gejvalls (1948) beskrivning av de olika stadierna av synostosen, använts, se Tabell 2. 
Nedan följer en tabell med de tillgängliga bilderna (Holck 1986) och en modifierad beskrivning enligt 
Gejvall (ur Sigvallius 1994), se Figur 1 och Tabell 2. Ett större antal fragment med suturer från 
samma individ är att föredra för att kunna, utifrån graden av synostosen, säkerställa en ålder. 
Samtliga fragment med suturer från varje grav har bedömts vid två skilda tillfällen. En avvikelse med 
omkring 8-10 år ska räknas med i bedömningen av individer mellan 20- 60 (Holck 1986:95ff). 
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Tabell 2. Kraniets synostos enligt Gejvall (1948). 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Minsta antal individer (MIND) 

MIND (minsta antal individer) används för att kunna säkerställa det minsta antalet individer i varje 
grav. En bestämning enligt denna princip baseras på det faktum att vissa element av det mänskliga 
skelettet förekommer i ental eller parvis. Vid förekomst av fler fragment från samma bendel, både för 
de som förekommer i ental eller parvis, och bendel från samma sida indikerar att det finns mer än en 
individ i graven.   

3.4. Kroppslängd 

Inga mätningar lämpliga för en beräkning av individernas kroppslängd har varit möjliga att göra i och 
med att en sådan beräkning kräver hela ben, främst rörben.  

3.5. Patologier  

Förändringar hos framförallt kotor har observerats i det aktuella materialet. Dessa förändringar 
kopplas ofta samman med stigande ålder, dvs. de är degenerativa förändringar. De kan ses hos 
hals-, bröst- och ländryggkotorna.  
 
Ryggens kotor utstår en konstant belastning i det vardagliga livet då man t.ex. böjer sig ner eller 
lyfter något (Roberts & Manchester 2010). Vid större ansträngningar ökar trycket av de 
mellanliggande broskdiskarna, vilket kan resultera i en kompensation i form av bentillväxt, 
osteofyter, längs kanten på kotkroppen. Dessa ökar i storlek och mängd med ökad stress på 
kotorna och kan i extrema fall leda till att kotsegment växer ihop och låser sig vilket hindrar 
ytterligare rörelse. Även Schmorl´s nodes är förändringar associerad med ökad ålder.  Dessa ses 
som större eller mindre isolerade intryckningar i kotkroppens ledyta och uppstår då broskdiskens 
innehåll trycker på kotkroppens yta. Anledningen till Schmorl´s nodes är ännu inte helt utredd men 

Adultus 18-44 år 

Hit bedöms fragment med en helt öppen sutur eller där den påbörjade 

synostosen ses som ett poröst lager, sträcker sig över en tredjedel av 

kranium takets totala tjocklek och de mer kompakta lagren lamina interna 

och externa är av lika tjocklek.  

Maturus 35- 64 

år 

Suturen har nu börjat slutas och det mer porösa lagret sträcker sig över 

en tredjedel av den totala tjockleken, lamina interna är nu något tunnare 

än lamina externa.  

Senilis 50- 89 år 

Suturen är delvis eller helt sluten. Det porösa lagret sträcker sig mer än 

en tredjedel av den totala tjockleken, de båda kompakta lamina skikten är 

tunna.  

Figur 1. Graden av synostos hos fyra individer 

av känd ålder, Holck 1986. 27 år (vänster), 35 

år, 58 år och 85 år (höger). 
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trauman med efterföljande infektioner och andra åkommor som försvagar benets struktur ses som 
de huvudsakliga anledningarna (Lynnerup m. fl.  2008; Roberts & Manchester 2010). Det faktum 
att människan är bipedal, dvs. går upprätt på två ben, är också en orsak till att många från 
ryggproblem (Jurmain 2000). 

Övriga fragment som uppvisat förändringar diskuteras närmre i resultatet för den berörda graven.  

3.6. Förbränningsgrad och fragmentering 

Förbränningens inverkan och fragmentens storlek är viktigt att registrera vid analys av kremerade 
skelettmaterial. Information om detta skulle kunna ge svar på många frågor som ännu inte besvarats 
om de forntida kremeringarna.  
 
I denna uppsats kommer endast en översiktlig bedömning av benfragmentens förbränningsgrad att 
göras då det inom de enskilda gravarna inte observerats större skillnader. Bedömningen av graden 
av förbränningen görs efter en femgradig skala enligt Holck (1986). För de olika stegen finns en 
uppskattad temperaturangivelse med en beskrivning av hur benen ser ut vid de olika graderna. 
Tidigare har man försökt använda sig av de kremerade benens färg för att bedöma 
förbränningsgraden. Benens färg påverkas också i stor grad av den omkringliggande jordens 
sammansättning och av de kolrester man kan påträffa. Utöver detta kan benen även ha tvättats 
vilket också påverkar uppfattningen av färg. Det är för närvarande inte bevisat att benens färg är 
avgörande för vilken grad kremeringen utförts (Lynnerup m. fl.  2008). I denna uppsats har en 
modifierad form av Holcks (1986) skala för förbränningsgrader använts, se Tabell 3. 
 
Ett problem som kan påverka resultaten av osteologiska analyser är att ben tenderar att krympa då 
de bränns. Krympningen orsakas av en förlust av det organiska innehållet i ben, såsom vatten, vilket 
också påverkar benens volym och vikt. Graden av krympning kan variera mellan 1 upp till 25 % 
(Iregren & Jonsson 1973). Många försök har gjorts för att närmare uppskatta graden men ännu 
råder stor ovisshet om hur mycket ben påverkas av detta. Det man har funnit gemensamt mellan de 
olika studierna kring detta som gjorts, är att ben tycks krympa betydligt mer i längd i förhållande till 
bredd, samt att de spongiösa delarna av benelementen krymper mindre än t.ex. mer kompakta 
delar, såsom skaften på rörben (Gejvall 1948; Iregren & Jonsson 1973).  Efter undersökningar och 
beräkningar kunde Holck (1986) inte observera några större skillnader i vikt och volym hos fragment 
förbrända i Grad 2 och Grad 4, vilket också berör graden av krympning. Vilket innebär att 
benfragmentens huvudsakliga krympning sker redan under en förbränning i Grad 1.   
 
Genom att beskriva fragmentens utseende kan eventuellt både temperatur- och förbränningsteknik 
diskuteras, de kremerade benen är trots allt ett resultat av både temperatur och exponeringstid. 
Information om förbränningsteknik kan indikera bålets konstruktion och i sin tur om 
kremeringsprocessen, har kroppen varit placerad i ryggläge ovanpå bålet eller kan skillnader i 
tillvägagångssätt observeras. Förbränningsgraden är också viktig i relation till 
fragmenteringsgraden. Om fragmenteringsgraden är hög är en första förklaring att skelettet blivit 
hårt förbränt. 

Tabell 3. Förbränningsgraderna och dess inverkan, Holck 1986.   

Grad Temperatur (°C) Typ av förändring 

0 100- 200 Verkar obrända. Inga tydliga tecken på att benen utsatts för eld eller hög värme, inga tecken på 
deformering eller sprickor.  

1 300- 400 Väldigt dåligt förbränt pga. otillräckligt med syre, de i övrigt opåverkade benen har fått en matt 
gråsvart, sotig färg. Färgförändringen sätter sig djupare om benen får ligga kvar längre i värmen. 
Man kan nästan tala om olika grader av sotighet.  

2 500- 700 Lätt brända. Benen är uppenbarligen kremerade men är fortfarande något bleka. En mindre grad av 
deformering kan redan uppvisas. Benstrukturen har kvar sin naturliga hårdhet, om man skrapar på 
ytan lämnar det inget eller ett knappt synligt märke. 

3 800- 1000 Måttligt bränt. Benen uppvisar samma typ av förändringar som tidigare men om man skrapar på ytan 
blir det ett tydligt märke. Färgen kan vara något blekare.  

4 1100- 1200  Starkt bränt. Benen är nästan helt vita och är väldigt porösa, påminner om krita i konsistensen. 
Fragment av denna grad är mycket små och ömtåliga.  
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Om ben inte uppvisar en hög förbränningsgrad men en hög fragmentering kan detta tyda på att 
benfragmenten krossats efter kremeringen, både medvetet och omedvetet (t.ex. Gejvall 1948, Kaliff 
1992). Att fragmentera brända ben är inte särskilt svårt då dessa är mycket sköra då det organiska 
innehållet är borta och även pga. att de kan ha samlats ihop för att gravläggas då de ännu varit 
varma. En stor orsak till hur benen fragmenterats är även kopplade till tafonomiska orsaker, såsom 
hanteringen av benen under utgrävning, transport och paketering men även till hur de hanterades 
under den osteologiska analysen. I det aktuella materialet har en stor mängd sekundära brottytor 
det observerats, brottytor som uppstått efter den arkeologiska upptagningen och som bidragit till 
fragmenteringen. McKinley (1993) redovisar en analys utifrån just de tafonomiska aspekterna kring 
fragmenteringen i artikeln; Bone fragment size in British cremation burials and its implications for 
pyre technology and ritual, där fragmenteringsgraden av 4000 forntida kremerade gravar 
undersökts. McKinley menar att graden av fragmenteringen i de förhistoriska gravarna ska när de 
analyseras ses som en ”post-excavation size” och ska inte som den ursprungliga graden av 
fragmenteringen. Det är även så fragmenteringsgraden kommer att ses i det aktuella materialet, 
dvs. som ett resultat av påverkan för tiden efter utgrävningen.  
 
I denna uppsats har mätningar utförts på benen utifrån fragmentets största längd eller bred och 
avrundats med hela eller halva centimetrar.  

 

3.7. Representativitet  

En diskussion som är återkommande kring de kremerade gravarna från järnåldern är om 
benfragmenten i en brandgrav representerar en hel individ eller bara delar av en kropp. Avsaknaden 
av kroppsregioner i en brandgrav kan ha ursprung i en medveten hantering. Bland många tolkningar 
kring dessa skillnader är själva kremeringens rituella betydelse. Kremeringsprocessen ägnades 
kanske större rituell aktning än den efterföljande insamlingen av benfragmenten för gravsättningen 
(Kaliff 1992). Avgjorde kanske den dödes sociala ställning i samhället hur noggrann insamlandet 
genomfördes, eller om själva formen av gravsättningen, såsom nedsättning i lerkärl eller i 
brandgrop, hade betydelse för mängden ben (Lynnerup m.fl. 2008). Ett exempel där dessa 
skillnader har registrerats är i det av Iregren (1972) analyserade materialet från Vårby och Vårberg 
från Stockholmstrakten, där en skillnad mellan män och kvinnors representation av 
kroppsregionerna kunde observeras. En större mängd ben kunde observeras i gravarna tillhörande 
män.   
 
I denna uppsats görs ett försök att urskilja om de identifierade benfragmenten i brandgravarna kan 
anses representativa för hela individer. I Biologisk antropologi med human osteologi (Lynnerup m.fl. 
2008) nämns Schutkowski & Hummels (1991) olika kategoriseringar för benmaterialets 
representativitet. Benämningarna som används är, en brandgrav anses vara; ”representativ” för en 
hel individ om stora delar av alla kroppsregioner av skelettet kan identifieras; ”i det närmaste 
representativ” om en hel kroppsregion saknas, samt ”icke- representativ” om det finns en större 
obalans mellan regionerna. Dessa kategoriseringar har används för materialet i denna uppsats, 
dock något modifierat. Representativ kommer brandgraven anses vara enligt ovan. I det närmaste 
representativ kommer inte att användas som en enskild benämning utan benämns tillsammans med 
det icke- representativa.  
 
För att se dessa skillnader i representativitet i brandgravar måste man först urskilja vilka kroppsdelar 
man förväntas finna, dvs. vilka kroppsdelar som ofta påträffas i brandgravar. Som ett hjälpmedel för 
att urskilja om de identifierade fragmenten från brandgravarna kan ses som representativa för en hel 
individ har en sammanställning gjorts, se Tabell 4, av element som vanligast återfinns och 
identifieras i en kremerad grav, enligt Holck (1986), Gejvall (1948) och Schmidt & Symes (2008). 
Tabell 4 utgår från en brandgrav med en förbränningsgrad omkring 2 till 3, enligt Holck (1986).  
 
Varje kroppsregion förstörs olika i bålet beroende på den omkringliggande vävnadens 
sammansättning och kroppsdelens läge (Schmidt & Symes 2008). Iregren (1972:63f) gör en kortare 
sammanfattning över olika forskares, bland annat Gejvalls, slutsatser kring likets placering på bålet 
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under förbränningen i relation till att element är bättre respektive sämre förbrända. Den främsta 
förklaringen till skillnader som påträffas är att regioner med bättre bevarade fragment är ett resultat 
av en mycket dålig syretillförsel under förbränningen. Vid stor förekomst av exempelvis kotor kan 
detta tyda på att kroppen legat på ryggsidan under kremeringen. En dålig förbränning av panna, 
ansiktsskelett, nyckelben och knäskålar och en avsaknad av kotor förklaras i sin tur genom att 
kroppen istället legat på buken vid förbränningen (Iregren 1972; Lynnerup m.fl. 2008). Någon 
närmare diskussion om de närvarande benelementens betydelse för likets placering på bålet 
kommer inte att föras, utgångspunkten för diskussionen kring dessa resultat kommer istället vara att 
individerna bränts liggande på ryggsidan.   
 
Resultaten av analyserna av brandgravarna kommer närmre beskrivas under respektive grav, samt 
diskuteras närmre i ett större perspektiv under diskussion, där Tabell 21, sammanfattar resultatet av 
de olika kroppsregionernas representativitet i varje brandgrav.  

Tabell 4. Vanligaste återkommande elementen i brandgravar.  

Kranium 

Från skalltaket återfinns ofta delar av bakhuvudet, bland annat nackknölen (protuberantia occipitalis externa). 
Från kraniets bas återfinns även ofta tinningsbenets vårtutskott (processus mastoideus) och klippbenet (pars 
petrosa). Relativt vanliga är delar från pannbenet, särskilt delarna kring ögonbågarna, övriga delar av 
ansiktskelettet är relativt ovanliga. Av underkäken kan den ena eller båda ledytorna (condylus mandibularis) 
eller delar av käkbenet med tandhål (alveoler) återfinnas relativt ofta. Kompletta tänder är ovanligt men något 
vanligare är tandrötter, dessa skyddas bättre av tandbenet än tandkronorna. Tänder från yngre individer 
klarar sig ofta bättre än tänder från äldre individer. 

Ryggrad 
Kotorna är ofta mindre förbrända, särskilt deras yttersida, än övriga fragment av kroppen. Halskotor 
förekommer dock sällan, något vanligare är fragment av tandutskottet (dens axis), i jämförelse med övriga 
delar av kotraden. 

Bål 
Ben från bålen återfinns mycket sällan då de är mycket fragila och är minst skyddad av kroppens delar. Delar 
av de angränsande delarna till överarmens övre ledkula på skulderbladet kan påträffas (acromion och fossa 
glenoidalis).  

övre 
extremieter 

Fragment från skaften från överarmen och underarmens ben är relativt vanliga men påträffas ofta i ett mycket 
fragmenterat tillstånd. Även delar av överarmens övre och nedre led, samt nedre leden hos underarmarna är 
vanliga då de lätt känns igen. Delarna av överarmens övre ledkula kan vara svår att skilja från lårbenets 
ledkula.  Även handens ben är mycket vanliga. 

Höftben 
Trots höftbenens robusticitet identifieras sällan fragment från denna kroppsregion.  Det som påträffas 
kommer från benets tjockaste delar t.ex. blygdbenet och sittbenet (Os ischii samt os pubis). 

Nedre 
extremiteter 

Delar från de långa rörbenen är mycket vanliga, särskilt delar från lårben med det stora muskelfästet på 
lårbenets övre bakre sida.. Mindre delar av de övre delarna av lårben påträffas regelbundet liksom de nedre 
ledytorna, men dessa kan vara svåra att identifiera. Delar av skenben är vanliga. Ben från alla delar av foten 
påträffas ofta. 

 

4. Resultat 

4.1.1. Grav 97  

Individen i denna anläggning var placerad i en ytligt liggande stenkista på ca 0,3 diameter 
(Oxenstierna 1948), se Tabell 5. Fynd som påträffades bestod endast av rester av harts.  Det fanns 
inte så mycket sand eller jord med bland fragmenten. Den påträffade jorden var mörkbrun och har 
inte satt alltför tydliga spår i fragmenten som är brungula till färgen. Det har inte observerats några 
spår av kol vilket kan indikera att fragmenten rengjorts innan nedläggningen. I Tabell 5 ses en 
sammanställning kring resultaten av de osteologiska analyserna. I Bilaga 3 finns en enklare benlista 
över alla fragmenten i graven samt en anatomisk bild som visar spridningen av de identifierade 
fragmenten över kroppen 

Tabell 5. Sammanställning, Grav 97. 

Gravform Stenkista Vikt 755 gram 

Fynd Harts Volym 1,3 liter 

Kön - Fragmenterings grad 2,4 cm 

Ålder Adult Förbränningsgrad 2 

Mind 1 individ Identifierade fragment (antal/vikt) 6 % / 25 % 
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Kön: En könsbedömning av individen i brandgraven har inte varit möjlig att utföra då endast två 
könsindikerande fragment påträffats. Ett av fragmenten är av tinningsbenets (temporale) vårtutskott 
(processus mastoideus) på kraniet och har bedömts till grad 4, dvs. man? Även tandutskottet från 
andra halskotan påträffades, dock starkt fragmenterat. De tagna måtten har i förhållande till 
medelvärdena samt de mått av de obrända individerna från Smörkullen, mycket låga värden, dvs. 
långt under det kvinnliga medelvärdet. Måtten redovisas i Bilaga; Tabell 2. Då de två fragmenten 
tillgängliga för en bedömning ger olika resultat görs ingen könsbedömning.  
 
Ålder: Individens ålder uppskattades till Adult. I gravmaterialet påträffades ett antal 
tandrotsfragment från permanenta tänder som indikerar att dessa tänder varit helt frambrutna. Den 
uppskattade ålder enligt tandframbrott hamnar omkring 18- 20 år. Vid bedömningen av suturernas 
synostos kunde det observeras att denna bara påbörjats, vilket ger individen en ålders bedömning 
till Adult. 
 
MIND: Det finns inga indikationer om att det skulle röra sig om mer än en individ i graven.  
 
Djur: Någon förekomst av djurben kunde inte observeras.  
 
Patologier: Två fragment från pannbenet (os frontale) uppvisar förändringar i form av fin porositet, 
se Figur 2. Dessa kan eventuellt vara en förändring orsakad av en inflammation (Roumelis, muntlig 
referens).  
 

 

Figur 2. Förändring hos kranium, Grav 97. 

Förbränningsgrad och fragmentering: Graden av förbränningen är homogen och har bedömts till 
Grad 2. Fragmenteringsgraden för Grav 97 är en av de högsta i materialet med en medelstorlek av 
2,4 cm, se Tabell 19. Fragmenten är mycket sköra och ett stort antal sekundära brottytor har 
observerats.  

Närvarande element; De identifierade fragmenten i graven kan räknas som representativa för en 
hel individ, se Tabell 6. Dock har inga fragment från underarmens ben (radius och ulna) identifierats. 
Fragment från dessa ben kan dock finnas bland den stora mängd oidentifierade fragment eller bland 
de obestämda fragmenten av rörben.  

Tabell 6. Identifierade skelettelement 

kranium, tänder, hals- samt bröstkotor, revben, bröstben, överarm, höftben, knäskål, lårben, 
underben samt hand -och fotben 

 

4.1.2. Grav 98 

Detta är den urnegrav som finns representerad i materialet. Urnan har varit placerad i en ytligt 
liggande stenkista med en bottensten och tre platta sidostenar (Oxenstierna 1948), några fynd 
utöver lerkärlet kunde inte observeras, se Tabell 7. Det inga tydliga spår av kol bland fragmenten 
men utifrån den nästan svarta jordblandningen är det ändå troligt att kol kan ha varit närvarande i 
graven. Fragmenten är mörkbruna till gråsvarta i färgen vilket kan förklaras av den mycket mörka 
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jorden. I Tabell 7 ses en sammanställning kring resultaten av de osteologiska analyserna. I Bilaga 4 
finns en enklare benlista över alla fragmenten i graven samt en anatomisk bild som visar 
spridningen av de identifierade fragmenten över kroppen.  

Tabell 7. Sammanställning, Grav 98. 

Gravform  Urna i stenkista Vikt  285 gram  

Fynd  Urna Volym  0,5 liter 

Kön   - Fragmenterings grad  2,5 cm 

Ålder  Adult Förbränningsgrad  2-3 

Mind  1 individ Identifierade fragment (antal/vikt)  1,5 %/ 4,2% 

 

Kön: En könsbedömning av individen har inte varit möjlig att utföra. Ett fragment av klippbenet 
påträffades men bedömdes vara alltför fragmenterat för att kunna användas.  

Ålder: Individens uppskattade ålder har bedömts till Adult. Fragmentet av klippben har bedömts 
höra till en vuxen individ. Hos i stort sett varje fragment av kranium sträcker sig det porösa lagret till 
två tredje delar av den totala tjockleken, graden av synostosen är påbörjad sedan en tid tillbaka, 
vilket indikerar Adultus. Då få fragment är tillgängliga för ålderbedömning har inte en närmare 
bedömning än Adult kunnat fastställas.  
 

MIND: Det finns inga indikationer om att det skulle röra sig om mer än en individ i graven.  

Djur: Någon förekomst av djurben har inte observerats.  

Patologier: Inga fragment med sjukliga- eller degenerativa förändringar har observerats.  

Förbränningsgrad och fragmentering: Förbränningsgraden har bedömts till Grad 2 med övergång 
till Grad 3. Bland fragmenten har skillnader observerats, framförallt på fragment från kraniet vilka är 
väldigt ojämnt förbrända. Många fragment vilka tycks tillhöra framförallt bakhuvudets delar uppvisar 
upp till tre olika färgförändringar, se Figur 3. Benfragmentens storlek med ett medelvärde av 2,5 cm 
är en av de lägre i materialet, se Tabell 20. Fragmenten är mycket sköra och ett stort antal 
sekundära brottytor har observerats.  
 

 

 
Figur 3. Skillnader i förbränningsgrad hos kranium, Grav 98. 

Närvarande element: Under analysen kunde inte fragment från alla kroppsregioner identifieras, 
vilket gör att innehållet i graven inte kan antas representera en hel individ, se Tabell 8. Volymen av 
de kremerade kvarlevorna, 0,5 liter, styrker detta. Endast delar av kranium och bål kunde 
identifieras.  

 

Tabell 8. Identifierade skelettelement. 

kranium, ländkota, revben, skulderblad, knäskål samt hand- och fotben. 
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5.1.3. Grav 99 

Grav 99 utgörs av en ytligt placerad stenkista med en botten av rundade stenar och fyra platta 
sidostenar och täcksten. Tillsammans med benfragmenten låg en synål (Oxenstierna 1948), se 
Tabell 9. En mindre mängd mörkbrun jord observerades under analysen men inga rester av kol 
påträffades vilket kan indikera att fragmenten rengjorts innan nedläggningen. På flertalet fragment 
av rörben samt kraniet har en beläggning observerats på fragmentens yta som inte gått att borsta 
bort. Denna ses som en ojämn mörk beläggning som vid beröring tycks mycket vass och sträv. 
Beläggningen har troligtvis ursprung i någon form av reaktion under kremeringen, se Figur 4.  
 
 

  

Figur 4. Beläggning på fragment av rörben, Grav 99.      Figur 5. Färgförändring hos kranium, Grav 99. 

På flertalet fragment från rörben och halskotor med framförallt från kraniet, där förändringen sitter 
mycket djupt och är koncentrerad till kranietakets insida, har en roströd färgförändring observerats, 
se Figur 5. Bland benfragmenten har en synål av järn hittas som kan vara en orsak till detta men 
även den omkringliggande jordens sammansättning i den ursprungliga gravsättningen kan vara en 
orsak till dessa roströda fläckar. Det har inte observerats några spår av kol vilket kan indikera att 
fragmenten rengjorts innan nedläggningen. I Tabell 9 ses en sammanställning kring resultaten av de 
osteologiska analyserna. I Bilaga 5 finns en enklare benlista över alla fragmenten i graven samt en 
anatomisk bild som visar spridningen av de identifierade fragmenten över kroppen. 

Tabell 9. Sammanställning, Grav 99 

Gravform  Stenkista Vikt   900 gram 

Fynd  Synål, harts Volym  2 liter 

Kön   - Fragmenteringsgrad  2,9 cm 

Ålder  Adult Förbrännings grad  3 

Mind  1 individ Identifierade fragment (antal/vikt)  9 % / 26% 

 

Kön: En könsbedömning av individen har inte varit möjlig att utföra. Endast ett könsindikerande 
fragment påträffades: andra halskotans tandutskott vars mått uppvisar i förhållande låga värden 
vilket indikerar kvinnligt kön, se Bilaga; Tabell 2.  Då endast ett fragment lämpligt för 
könsbedömning påträffats görs ingen bedömning utifrån detta.  

Ålder: Individen har bedömts till Adult. Synostosen hos suturfragmenten sträcker sig till en tredjedel 
av den totala tjockleken vilket tyder på Adult. Hos ett flertal ländkotor (vertebrae lumbales) har 
degenerativa förändringar observerats. Detta diskuteras närmre under patologier nedan. De 
degenerativa förändringarna kan tyda på en högre ålder men en närmare åldersbedömning har inte 
kunnat utföras av de få tillgängliga fragmenten. På grund av detta har individen enbart bedömts till 
att vara Adult.  

Mind: Det finns inga indikationer om att det skulle kunna röra sig om mer än en individ i graven. 

Djur: Någon förekomst av djurben har inte observerats.   
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Patologier: Två ländkotor med osteofytbildning längs kotkroppen påträffades. Osteofytbildningen 
ses främst superiort inferiort på kotkroppens vänstra sida, se Figur 6, samma typ av förändring kan 
ses hos de båda kotorna. På en av ländkotorna ses Schmorl´s nodes som en smal oval intryckning 
mitt på kotan, 5 mm lång, 3 mm bred. Tre obestämda kotor uppvisar samma förändring.  

 

 

Figur 6. Förändring hos ländkota, Grav 99. 

Förbränningsgrad och fragmentering: Förbränningsgraden har bedömts till Grad 3, vilket är den 
högst observerade i denna studie. Den högre förbränningsgraden har framförallt observerats för 
fragment från kraniet och de större rörbenen i de nedre extremiteterna. Medelstorleken för 
fragmenten är 2,9 cm, vilket är högre än i flera av de andra gravarna. Fragmenten är mycket sköra 
och ett stort antal sekundära brottytor har observerats. Den högre förbränningsgraden har framförallt 
observerats hos kraniet och de större rörbenen, som uppskattningsvis klarar en kremering bäst. 
Detta kan ha bidragit till den förhållandevis låga fragmenteringsgraden. 

Närvarande element: Den stora andelen identifierade fragment från varje kroppsregion gör att 
dessa kan bedömas till representativa för en hel individ, se Tabell 10.   

Tabell 10. Identifierade skelettelement.  

kranium, hals-, bröst- och ländkotor, revben, överarm, underarm, höftben, korsben, lårben, 

underben, knäskål samt fotben. 

 

5.1.4. Grav 104 

Graven var utformad som en enkel ytligt liggande brandgrop. Endast ett fynd gjordes: en 
keramikskärva, se Tabell 11 (Oxenstierna 1948). Den jord som återfunnits bland benfragmenten är 
mörkbrun utan rester efter kol vilket kan indikera att fragmenten rengjorts innan nedläggningen. 
Fragmenten är ljusa till färgen. Bland benen har också ett 50-tal fragment av bränd lera observerats, 
med en storlek på omkring 0,5- 3 cm. På ett flertal fragment av kraniet har roströda färgförändringar 
observerats, denna vara orsakad av de brända lerfragmenten vilka har samma färg, se Figur 7. I 
Tabell 11 ses en sammanställning kring resultaten av de osteologiska analyserna. I Bilaga 6 finns 
en enklare benlista över alla fragmenten i graven samt en anatomisk bild som visar spridningen av 
de identifierade fragmenten över kroppen. 
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Figur 7. Färgförändring hos kranium, Grav 104. 

Tabell 11. Sammanställning, Grav 104 

Gravform  Brandgrop  Vikt   494 gram 

Fynd  Keramik skärva Volym  1,3 liter 

Kön   - Fragmenteringsgrad  2,8 cm 

Ålder  Adult Förbränningsgrad  2-3 

Mind  1 individ Identifierade fragment (antal/vikt)  2,4 %/6,5% 

 

Kön: En könsbedömning av individen har inte varit möjlig att göra då endast ett fragment från 
klippbenet påträffades.   

Ålder: Individen har bedömts till Adult. Det identifierade fragmentet av klippbenet har bedömts till 
vuxen. Vid bedömningen av suturernas synostos kunde det observeras att denna precis påbörjats, 
bedömdes ålder till Adult.  
 
Mind: Det finns inga indikationer om att det skulle röra sig om mer än en individ i graven.  
 
Djur: Någon förekomst av djurben har inte observerats.   
 
Patologier: Inga fragment med sjukliga eller degenerativa förändringar har observerats. 

Förbränningsgrad och fragmentering: Förbränningsgraden har bedömts till Grad 2 med övergång 
till Grad 3. Fragmenten har ett medelvärde kring 2,8 cm vilket i jämförelse med de andra gravarna är 
högt. Fragmenten är mycket sköra och ett stort antal sekundära brottytor har observerats.  

Närvarande element: Den stora andelen identifierade fragment från varje kroppsregion gör att 
dessa kan bedömas till representativa för en hel individ, se Tabell 12.  Utifrån volym, fragmentens 
storlek och förbränningsgrad, har jämförelsevis få fragment i graven kunnat identifieras. 

Tabell 12. Identifierade skelettelement. 

5.1.5. Grav 105 
Denna stenkista med en diameter på ca 0,2 m, låg ytligt. Inga fynd påträffades i graven men det 
finns antecknat att man funnit ett obränt ben (Oxenstierna 1948).  Den jord som finns är mörkbrun 
men inga spår efter kol finns vilket kan indikera att fragmenten rengjorts innan nedläggningen. Även 
bland dessa fragment observerades roströda färgförändringar koncentrerade till fragment från 
skalltakets insida, se Figur 8. Dessa kan vara ett resultat av jordens sammansättning då inga fynd 
påträffats vilka kan ha orsakat dessa förändringar. I Tabell 13 ses en sammanställning kring 
resultaten av de osteologiska analyserna. I Bilaga 7 finns en enklare benlista över alla fragmenten i 
graven samt en anatomisk bild som visar spridningen av de identifierade fragmenten över kroppen. 

 

kranium, halskotor, revben, överarm, underarm, höftben, lårben samt fotben 
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Figur 8. Färgförändring hos kranium, Grav 105. 

Tabell 13. Sammanställning, Grav 105 

Gravform  Brandgrop i stenkista Vikt   539 gram 

Fynd  - Volym  1 liter 

Kön   - Fragmenterings grad  3,3 cm 

Ålder  Adult Förbränningsgrad  2 

Mind  1 individ Identifierade fragment (antal/vikt)  10,6 %/ 26% 

 

Kön: En könsbedömning av individen har inte varit möjlig att göra då endast ett mindre fragment 
från klippbenet påträffats. 

Ålder: Individens har bedömts till Adult. Fragmentet av klippben är av vuxen karaktär. Bedömningen 
av suturernas synostos gav ett mycket varierat resultat, men då synostosen är påbörjad hos alla 
fragment bedömdes individen till vuxen. En närmre ålderbedömning kunde inte göras pga. av det 
ringa antalet fragment och det varierande resultatet av synostosen.  

Mind: Det finns inga indikationer om att det skulle röra sig om mer än en individ i graven.  

Djur: Någon förekomst av djurben har inte observerats.  

Patologier: En ländkota uppvisar en kraftig insjunkning av ledytan, både på de övre (superiora), se 
Figur 9, och nedre (inferiora) ledytan, en tydligare insjunkning ses inferiort. Epifyskanten kring 
kotkroppen är opåverkad medan den övriga ledytan är kraftigt baljformad.      

 

Figur 9. Förändring hos ländkota, Grav 105. 

Förbränningsgrad och fragmentering: Graden av förbränning har bedömts till Grad 2. 
Fragmenten är generellt mycket dåligt förbrända, framförallt fragment från kraniet och från kotor. 
Medelstorleken för fragmenten är den störst observerade i materialet med 3,3 cm. Fragmenten är 
mycket sköra och ett stort antal sekundära brottytor har observerats.  

Närvarande element: De identifierade fragmenten i graven kan räknas som representativ för en hel 
individ, se Tabell 14. Stora delar av varje kroppsregion har kunnat identifieras och andelen 
oidentifierade fragment samt av obestämda rörben är jämförelsevis liten.  



 

20 

Tabell 14. Identifierade skelettelement. 

kranium, halskotor, skulderblad, revben, överarm, underarm, höftben, lårben samt hand- och 

fotben.   

 

5.1.6.  Grav 112 

Individen i denna anläggning var placerad utan fynd i en ytligt liggande brandgrop (Oxenstierna 
1948). Den jord som återfanns bland fragmenten är mycket mörk och ett fåtal små fragment av kol 
har observerats, vilka inverkat på färgen på fragmenten. Benfragmenten är svarta pga. av kolet men 
var lätta att rengöra. Kolet har troligtvis färgat benen under åren i påsen vilket kan indikera att 
fragmenten rengjorts innan nedläggningen. På tre fragment från skalltakets utsida (tabula externa) 
har millimeterstora fläckar av koppargrön färg observerats, se Figur 10.  Bland benfragmenten har 
inga fynd observerats som kan kopplas till färgförändringen. I Tabell 15 ses en sammanställning 
kring resultaten av de osteologiska analyserna. I Bilaga 8 finns en enklare benlista över alla 
fragmenten i graven samt en anatomisk bild som visar spridningen av de identifierade fragmenten 
över kroppen. 

 
Figur 10. Färgförändring hos fragment av kranium, Grav 112. 

Tabell 15. Sammanställning, Grav 112 

Gravform  Brandgrop Vikt   576 gram 

Fynd  - Volym  1,3 liter 

Kön   - Fragmenteringsgrad  2,8 cm 

Ålder  Adult Förbränningsgrad  2 

Mind  1 individ Identifierade fragment (antal/vikt)  4,8 %/ 13% 

Kön: En könsbedömning av individen har inte kunnat göras. Fragment av ögonbåge (margo supra 
orbitalis och glabella) från kraniets vänstra sida påträffades under analysen, vars rundning och bred 
har bedömts till en 4 på skalan, vilket indikerar manligt kön. Då endast ett fragment lämpligt för 
könsbedömning påträffats görs ingen bedömning utifrån detta.    

Ålder: Individens ålder har bedömts till Adult. Bland fragmenten av tandrötter har en fullt utvecklad 
rot av visdomstand (molar 3) påträffats vilket indikerar att individen varit minst 18 år. En bedömning 
av suturernas synostos har inte gått att utföra då inga lämpliga fragment för detta påträffats. En 
närmare åldersbedömning kunde inte göras pga. av de ringa antalet indikerande fragment.   
 

 
Figur 11. Fragment av visdomstand. 
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Mind: Det finns inga indikationer om att det skulle röra sig om mer än en individ i graven. 

Djur: Förekomsten av djurben kan inte helt uteslutas då fyra fragment som inte varit möjliga att 
identifiera till varken djur eller människa påträffats.    

Patologier: Vid analysen kunde det på ett fragment av vänster ögonbåge (margo supra orbitalis) 
observeras en förändring, se Figur 12. Dessa kan eventuellt vara en förändring orsakad av en 
inflammation (Roumelis, muntlig referens).  

 

 
Figur 12. Förändring hos kranium, Grav 112. 

Förbränningsgrad och fragmentering: Förbränningen av fragmenten är homogen och graden har 
bedömts till grad 2. Fragmentens storlek har ett medelvärde av 2,8 cm och ligger strax över 
medelvärdet för de sju gravarna. Fragmenten är mycket sköra och ett stort antal sekundära brottytor 
har observerats.  

Närvarande element: De identifierade fragmenten i graven representerar inte en hel individ, se 
Tabell 16. Denna bedömning har gjorts då det finns en stor obalans mellan kroppsregionerna, dock 
ses denna obalans hos främst hos rörbenen som utgör en stor del av de obestämda fragmenten.  

Tabell 16. Identifierade skelettelement. 

kranium, tänder, nyckelben, skulderblad, överarm, höftben, underben samt hand- och fotben. 

 

5.1.7 Grav 113 

Även denna gång rör det sig om en ytlig placerad stenkista. I graven fanns flera fynd, en läderkniv 
med rakt skaft, två nålar och två remändebeslag (Oxenstierna 1948), se Tabell 17.  
Jorden och benfragmenten är mycket mörka och några få kolbitar har observerats, dock är 
fragmenten inte i lika stor grad påverkad av kolet som Grav 112. Att en större mängd kol förekommit 
i graven finns även nedtecknat i de arkeologiska dokumenten från utgrävningen 1902 (ATA). I Tabell 
17 ses en sammanställning kring resultaten av de osteologiska analyserna. I Bilaga 9 finns en 
enklare benlista över alla fragmenten i graven samt en anatomisk bild som visar spridningen av de 
identifierade fragmenten över kroppen. 

Tabell 17. Sammanställning, Grav 113 

Gravform  Stenkista Vikt   686 gram 

Fynd  Läderkniv, 2 nålar, 2 remändebeslag, harts Volym  1,3 liter 

Kön   - Fragmenteringsgrad 2,3 cm 

Ålder  Adult Förbrännings grad  2 

Mind  1 individ Identifierade fragment (antal/ vikt)   7,4 % /8% 

 

Kön: En könsbedömning av individen har inte varit möjlig att utföra. Det påträffade fragmentet av 
tandutskottet uppvisar i jämförelse med de två andra identifierade tandutskotten i Grav 97 och 99 ett 
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större mått men är trots det förhållandevis låg i jämförelse med måtten från de obrända skeletten 
från Smörkullen, se Bilaga; Tabell 2.  

Ålder: Individens ålder har bedömts till Adult. Bland fragmenten av tandrötter har en fullt utvecklad 
rot av en visdomstand (molar 3) påträffats vilket indikerar att individen varit minst 18 år. Vid 
bedömningen av suturernas synostos kunde graden bedömas till en tredjedel av den totala 
tjockleken vilket även indikerar Adult. 

Mind: Det finns inga indikationer om att det skulle röra sig om mer än en individ i graven.  

Djur: Någon förekomst av djurben har inte observerats.  

Patologier: En kota där epifyslinjen lutar svagt ned från den superiora ledytan har påträffats.  

Förbränningsgrad och fragmentering: Förbränningsgraden har bedömts till Gard 2. 
Fragmenteringsgraden har ett medelvärde av 2,3 cm, vilket i jämförelse med övriga gravar är lågt. 
Fragmenten är mycket sköra och ett stort antal sekundära brottytor har observerats. 

Närvarande element: De identifierade fragmenten kan inte antas vara representativa för en hel 
individ då det råder en stor obalans mellan kroppsregionerna, se Tabell 18. Detta berör framförallt 
de nedre extremiteterna Fragment från dessa ben kan dock finnas bland den stora mängd 
oidentifierade fragment eller bland de obestämda fragmenten av rörben. Identifierade skelettelement 
var  

Tabell 18. Identifierade skelettelement. 

kranium, tänder, hals-, bröst- och ländkotor, överarm, höftben samt handben. 

 

5.2. Sammanfattning resultat  

På grund av det ringa antalet fragment av könskaraktär beslutades att en könsbedömning av 
individerna inte kunde göras. En ålderbedömning gjordes och en närmre bedömning beslutades att 
inte göras varpå alla individer har bedömts vara Adult, alltså 20 år eller mer. 
 
Det finns inget som tyder på att fler än en individ gravlagts i de sju gravarna, det finns heller inga 
spår av djurben bland fragmenten.  
 
Patologierna som observerats har framförallt varit av degenerativa slag hos ländkotor i Grav 99, 105 
samt 113. I Grav 97 och 112 har en förändring på fragment av ögonbåge observerats, en förändring 
som kan vara orsakad av någon form av inflammation.  
 
Förbränningsgraden för fyra av de kremerade individerna (Grav 97,105,112 och 113) har bedömts 
till Grad 2, tre gravar (Grav 98, 104) har bedömts till Grad 2 med övergång till Grad 3, och endast en 
grav (Grav 99) har bedömts till Grad 3. Fragmenteringsgraden i Grav 113 har ett medelvärde kring 
2,3 cm vilket utgör den högsta i materialet, i Grav 105 var detta medelvärde 3,3 cm vilket istället 
utgör den lägsta. Fragmenteringsgraden sig som högst med en centimeter då de övriga fem 
gravarna hamnar inom dessa två medelvärden. De identifierade fragmenten visade sig falla väl inom 
vad som kan förväntas återfinnas i kremerade gravar, se Tabell 4. Tre gravar Grav 98, Grav 112 
samt Grav 113 bedömdes till icke representativa för att hela individen gravlagts i brandgraven. Detta 
berörs närmre i diskussionen.  
 
Informationen nämnd ovan ses även i Tabell 19 där den relevanta informationen kring alla sju gravar 
har sammanställts och kan jämföras sinns emellan.  
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Tabell 19. Sammanställning av relevant information kring de analyserade gravarna.  

Grav 
nr.  

Gravform MIND Kön Ålder 
Vikt 
(gra
m) 

Start-
vikt 
gram 

Volym 
liter 

Antal 
frag. 

Med 
Strlk. 
(cm) 

Iden 
Frag % 
Antal 

Iden
Frag. 
% 
Vikt 

Förbr.  
grad 

Fynd 

97 Stenkista 1 - Adult 755 883 1,3 1152 2,4 7 25 2 Harts 

98 Urna i 
stenkista 

1 - Adult 285 320 0,5 526 2,5 1,5 4,2 2-3 Urna 

99 Stenkista 1 - Adult 900 977 2 852 2,9 9 26 3 Synål, 
Harts 

104 Brandgrop 1 - Adult 694 774 1,3 831 2,8 2,4 6,5 2-3 Keramik 

105 Brandgrop i 
stenkista 

1 - Adult 539 527 1 526 3,3 10,6 26 2  

112 Brandgrop 1 - Adult 576 647 1,3 703 2,8 4,9 13 2  

113 stenkista 1 - Adult 686 735 1,3 591 2,3 7,4 8 2 Läderkniv, 
nålar, 

remändesb
eslag 

Total/Medel 7   4435  8,7 5181 2,7     

              
Antal frag.= Antal fragment.                         Med. Strlk.= Fragmentens medel storlek.   

Iden Frag= Identifierade fragment.              Förbr. Grad= Förbränningsgrad 

 

6. Diskussion  

6.1. Kön 

För könsbedömningen kunde mätningar utföras på tre halskotor med tandutskott, se Figur 12. På 
två av dessa var det möjligt att mäta även de övre ledytorna, på den inferiora delen av corpus, men 
på den tredje fanns endast själva tandutskottet bevarat. Ytterligare fyra hela obrända halskotor ur 
referensmaterialet vid Högskolan på Gotland mättes i jämförande syfte. Mätningarna av de tre 
fragmenten från de brända individerna från Smörkullen uppvisar värden vilka ligger långt under 
medelvärdena för kvinnor enligt Wescott (2000).  Mätningarna vilka utfördes på de obrända 
halskotorna från referensmaterialet uppvisar värden vilka istället överensstämmer med 
medelvärdena för män och kvinnor enligt Wescott (2000). Mätningar av tandutskottet för de obrända 
skeletten från Smörkullen (Liebe-Harkort, muntlig referens), jämfördes med mätningarna av 
tandutskotten på de brända individerna. Resultatet visar att tandutskotten för de brända individerna 
uppvisar värden långt under de för de obrända individerna från Smörkullen. Värdena från de 
obrända individerna från Smörkullen jämfördes sedan med de framtagna medelvärdena enligt 
Wescott (2000), där värdena från Smörkullen ligger över de framtagna medelvärdena. Trots att en 
eventuell krympningsgrad på 10 % tas med i beräkningen uppvisar tandutskotten för de kremerade 
individerna från Smörkullen lägre värden än medelvärdena för både det moderna materialet enligt 
Wescott (2000) och de obrända individerna från Smörkullen. Detta skulle kunna indikera att de 
gravlagda i dessa tre gravar var av kvinnligt kön. Men för att en sådan slutsats ska kunna dras 
måste fortsatta undersökningar göras av de resterande brandgravarna på Smörkullen. Värdena som 
tagits fram enligt Wescott (2000), är beräknade på moderna människor från början av 1900- talet, 
vilket kan betyda att dessa inte är jämförbara med populationer från järnåldern. Även en viss grad 
av krympning kan ha bidragit till de skillnader som observerats för de moderna individerna och för 
de från Smörkullen. Detta påstående stärks av resultaten av jämförelserna med referensmaterialet 
på Högskolan på Gotland som även det har ett senare ursprung. För att verkligen estimera 
möjligheten att utföra könsbedömningar med hjälp av tandutskottet bör vidare metodstudier 
genomföras. Tandutskottet är en bendel som ofta påträffas bland kremerade kvarlevor, mycket tack 
vare sin placering där det skyddas av skallbasens tjocklek, vilket gör den till ett bra element att 
studera.   
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Mätningar svåra att göra och har även dem bedömts bort. Mätningarna bygger på mått av den 
största längden eller bredden av benelementet. Att ta denna form av mått på starkt fragmenterade 
benelement kan då helt enkelt inte göras.  

Könskaraktärer från kraniet och bäckenet är de som föredras vid utförandes av könsbedömningar. I 
denna studie ha fragment från bäckenet påträffats men könsbedömningen kräver i stort sett ett helt 
benelement. Vad gäller kraniets morfologiska skillnader rekommenderas återigen ett helt 
benelement, ett komplett kranium, där alla de olika delarnas resultat kan vägas samman för en 
slutgiltig könsbedömning (Buikstra & Ubelaker 1994). Bedömningar utifrån morfologiska 
könskaraktärer har varit möjlig att använda vid tre tillfällen, i Grav 97, 98 och 112. Dessa utfördes på 
tinningbenets vårtutskott samt på fragment av ögonbrynsbåge. Samtliga fragment bedömdes till 
Grad 4, dvs. till att indikerar man?  På grund av att det endast är en karaktär som kunde bedömas 
har inte kön fastställts för just denna individ. De påträffade könskaraktärerna från kraniet har inte 
kunnat jämföras inom det aktuella materialet utan jämförts med ett tiotal kranier i det tillgängliga 
referensmaterialet vid Högskolan på Gotland. Att jämföra med skelettmaterial som skiljer sig i tid 
med över 2000 år känns dock vanskligt och som belysts innan i resultatet av mätningarna av 
tandutskottet finns det skillnader som gör det mycket problematiskt.  För att en könsbedömning ska 
kunna utföras måste, som nämnts innan, samtliga kremerade kvarlevor från Smörkullen analyseras 
så att karaktärerna kan jämföras med varandra.  

Om bedömningen lutar mot troligtvis (ex. man?) i ett bränt material blir denna alltför osäker för att 
användas för könsbedömningarna. Och då tandutskotten också uppvisar värden vilka är svåra att 
relatera till kön har inga könsbedömningar på dessa sju individer från Smörkullen kunna utföras. I 
Grav 97 påträffades fragment av både den andra halskotans tandutskott och tinningbenets 
vårtutskott, men då tandutskottet indikerade kvinna och vårtutskottet man kunde en könsbedömning 
inte utföras. En bedömning utifrån ett enda fragment eller metod kan aldrig räknas som legitim för en 
slutgiltig bedömning av kön eller ålder för kremerade kvarlevor.   

6.2. Ålder 

Bedömningen av ålder utifrån graden av synostos av kraniets suturer har varit möjlig att utföra på 
sex av de sju individerna i materialet. Alla fragment med synlig sutur har använts och har bedömts 
vid två tillfällen. Av dessa sex individer gav bedömningen tydliga resultat inom Adultus gruppen men 
vid ett tillfälle, i Grav 105, kunde en närmare ålder inte urskiljas då resultaten mellan fragmenten 
varierade starkt. Samma resultat noterades vid båda tillfällena vilket gör att själva resultatet kan 
anses trovärdig. Att utföra en åldersestimering efter kraniesuturernas sammanväxning visade sig 
vara svårt då skillnader i graden av synostosen kan skilja sig mellan män och kvinnor samtidigt som 
graden av synostosen kan var helt individuell. Metoden är framtagen och utvecklad efter kompletta 
kranier där man ser till suturernas utseende men inte den faktiska graden av synostosen. 
Motiveringen till metodens användbarhet för denna analys är just att man kan studera graden av 
sammanväxningen i själva brottytorna, vilken inte kan studeras då kraniet är helt eller om det inte 
spruckit upp eller fragmenterats längs själva suturen. En större mängd kraniefragment från olika 
delar av kraniet från en och samma individ har används då de uppvisat en tydlig sutur. Varje 
suturfragment bedömdes för sig men jämfördes även med övriga kraniefragment. En utveckling av 
denna metod skulle innebära att den skulle kunna appliceras på kremerat material med goda 
resultat, detta därför att kraniefragment i stort sett alltid återfinns och att andra åldersindikerande 
karaktärer ofta saknas.  

 
Tre fragment av klippben påträffades i materialet. I jämförelse med skelettmaterialet tillgängligt i 
laboratoriet vid Högskolan på Gotland kunde det fastställas att alla tre fragment var från vuxna 
individer. Klippbenet bör dock inte användas som en enda åldersindikation utan helst användas 
tillsammans med andra indikerande karaktärer som kan verifiera den fastställda åldern. I gravarna 
97, 112 och 113 påträffades flera tandrotsfragment av kindtänder som därigenom kunde bedömas 
till vuxna individer. 

Då alla individer har bedömts vara vuxna men att ingen närmare åldersbedömning varit möjlig att 
utföra har alla individer bedömts till åldersgruppen Adult. I Grav 98 och 99 finns det indikationer om 
att individerna skulle kunna inneha en högre ålder, som kan tyda på att de kan placeras i 
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åldersgruppen Adultus, alltså 18- 44 år. Det ringa antalet fragment samt att en närmare jämförelse 
inte kunnat utföras inom materialet har åldern blivit Adult, alltså individerna har bedömts inneha en 
ålder om minst 20 år men kan inte fastställas att inte vara äldre än 44 år.  

6.3. Förbränningsgrad och fragmentering 

I det kremerade materialet Holck berör i sin avhandling Cremated Bones (1986) var den mest 
frekventa förbränningsgraden Grad 3, medan så låga grader som Grad 0 och Grad 1 sällan förekom 
i de analyserade danska och norska brandgravarna (Holck 1986). Holck studerade också en 
kronologisk variation i förbränningsgraden och såg att de kremerade gravarna från yngre järnåldern 
generellt var mindre väl förbrända än gravar från tidigare perioder (Holck 1986; Lynnerup m.fl. 
2008). I det aktuella materialet har förbränningsgraden för fyra av brandgravarna bedömts till Grad 
2, tre gravar har bedömts till Grad 2 med övergång till Grad 3, och endast en grav har bedömts till 
Grad 3, se Tabell 13.  Vid en analys av de resterande gravarna från Smörkullen skulle 
förbränningsgraden kunna ställas i förhållande till Holcks resultat för att kunna se om liknande 
observationer av variationer i kronologi och förbränningsgrad förekommer även i detta material.  
Förbränningsgraden har varit mycket svår att urskilja. Det som till sist avgjorde graden av 
förbränning var om benfragmenten var mycket svagt brända med en mycket matt brun grå färg i 
brottytorna. Graden har också bedömts efter den naturliga hårdhet flertalet fragment uppvisar där ett 
skrapande av nageln mot ytan inte lämnar några spår, vilket enligt Holck (1986) är typiskt för Grad 
2. Då fragmenten uppvisar endast svaga tecken deformering indikerar även detta Grad 2. Där 
fragment bedömts till Grad 2 med övergång mot Grad 3 uppvisar fragmenten en något ljusare, mer 
grå färg, och uppvisar även en större tendens till deformering. Om man skrapar med nageln över 
ytan uppvisar fragmenten ett tydligt märke vilket även det indikerar Grad 3.  

 
Som nämnts innan är det ännu inte bevisat att benfragmentens färg reflekterar den faktiska 
förbränningsgraden, färgen kan dock ändå vara till hjälp. Helt vita eller gråa fragment visar på att de 
utsatts för mycket höga temperaturer, omkring 1100 °C, vilket motsvarar en förbränningsgrad av 
Grad 4. Fragment som är svarta eller sotiga i färgen utsatts för låga temperaturer omkring 300 °C, 
eller Grad 1. Den svarta färgningen uppstår då det organiska i benen inte förbränts utan endast 
”sotats” då syretillförseln av området under kremeringen varit dålig (Holck 1986; Lynnerup m. fl. 
2008).  Detta kunde framförallt observeras på fragment av kraniet i det aktuella materialet, vad detta 
kan indikera kan i en större analys bidra till diskussionen kring förbränningstekniken. För 
förbränningsgrader mellan Grad 2 och Grad 3 varierar färgen endast något vilket försvårar 
bedömningen av färg. Detta försvåras ytterligare om benfragmenten varit i kontakt med kol eller 
färgats av den omkringliggande jordens sammansättning, vilket fallet var i Grav 113 där 
bedömningen försvårades av att fragmenten var starkt påverkade av den mörkbruna jorden i påsen.  

 
Under analysen har det observerats sekundära brottytor på i stort sett varje fragment. Att göra en 
uppskattning om fragmenteringsgraden vid tillfället direkt efter kremeringen är svårt. Utifrån att inga 
närmare uppgifter finns kring hanteringen av det kremerade materialet från Smörkullen, både för 
tiden för framgrävandet av dessa gravar och för hanteringen efter framtagandet är det svårt att 
estimera den ursprungliga fragmenteringsgraden.  
 
Graden av fragmenteringen i de analyserade brandgravarna varierade inte mycket utan skiljer sig 
som mest med 1 cm, se Tabell 20. Grav 113 innehar den högsta fragmenteringsgraden med ett 
medelvärde omkring 2,3 cm och Grav 105 som är minst fragmenterad har ett medelvärde omkring 
3,3 cm, se Tabell 20. De sju gravarna ligger även nära varandra i den uppskattade 
förbränningsgraden vilket troligen har ett samband med den relativt likartade graden av 
fragmentering. Den sammanslagna medelstorleken för fragmenten är ca 2,7 cm. I jämförelse med 
t.ex. vikingatida gravar från Lovö (Roumelis, 2000) där en medelstorlek för fragmenten uppgick till 1 
cm, är medelstorleken från Smörkullen hög.  
 
För framtiden vore det också bra om kremerade kvarlevor kunde förvaras i mer tåliga behållare än i 
de ofta förekommande plast- eller papperspåsarna som de nu förvaras i.   
 
Ett mer ingående ställningstagande till krympningsgraden av fragmenten har inte tagits i denna 
uppsats, detta därför att få mätningar för köns- och åldersbedömningar kunde utfördes. Att förhålla 
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sig till en estimerad krympningsgrad är inte heller lätt då det inte finns metoder utarbetade för just 
detta. Istället är graden av krympning något måste uppskattas vilket innebär att resultat framtagna 
med en uppskattning av krympningsgrad inte kan räknas som säkra.    

 

Tabell 20.  Sammanställning av medelfragmentstorlek samt förbränningsgrad 

Grav 
nr. 

Gravform 
Medelfragmentstorlek 

(cm) 
Förbränningsgrad 

97 Stenkista 2,4 2 

98 Urnebrandgrop 2,5 2-3 
99 Stenkista 2,9 3 

104 Brandgrop 2,8 2-3 

105 
Brandgrop i 

Stenkista 
3,3 2 

112 Brandgrop 2,8 2 

113 Stenkista 2,3 2 

 

6.4. Representativitet 

De identifierade fragmenten i brandgravarna från Smörkullen har i många fall varit de som generellt 
påträffas i brandgravar, se Tabell 4. I Tabell 21 ses en sammanställning över vilka kroppsregioner 
som påträffats i varje grav och om dessa anser representera en hel individ. Även mängden 
oidentifierade fragment samt obestämda fragment av rörben redovisas för att komplettera och 
kanske även förklara att vissa regioner påträffats i mindre kvantitet. En större mängd oidentifierade 
fragment samt obestämda rörben tycks korrelera med färre identifierade fragment av bland annat 
rörben i gravarna. I varje grav är kraniet välbevarat, och kan hos alla räknas som representativa för 
kroppsregionen.  
 
Nedan redovisas vilka delar av skelettet som kan anses representativa samt icke representativa för 
de olika kroppsregionerna, se Tabell 4.  Om större delar av en kroppsregion inte kunnat identifieras 
har regionen bedömts till icke representativ. Där en större obalans mellan regionerna observerats, 
eller en hel region saknas, har de identifierade fragmenten i graven bedömts vara icke 
representativa, dvs. en indikation om att en hel individ inte gravlagts i graven. Det är tre av de sju 
gravarna som bedömts till att vara icke representativa, Grav 98, 112 samt 113. Det är endast Grav 
98 som det finns en tydlig förklaring kring. Den totala volymen av fragmenten i Grav 98 uppkommer 
endast till 0,5 liter vilket starkt tyder på att stora delar av individen saknas. Var den resterande 
mängden ben är kan det endast spekuleras kring då den inte kan förklaras av en hög 
förbränningsgrad eller av att fragmenten är starkt fragmenterade. Inga fragment tillhörande de större 
rörbenen har identifierats och stora delar av ryggraden saknas också. I Grav 112 och 113 kan de 
frånvarande elementen finnas bland den stora mängden obestämda samt oidentifierade fragment. 
En förklaring kan också finnas i den relativt låga förbränningsgraden. De benelement som inte 
kunnat identifieras har kanske förmultnat bort då den låga förbränningsgraden kanske inte lyckats 
förbränna allt det organiska innehållet vilket bidrar till en förmultning av dem, någon annan tydlig 
förklaring kan för tillfället inte ges. 
  
En större mängd fragment av ben från hand och fot har identifierats bland de kremerade individerna 
från Smörkullen. Holck (1986) förvånades under sin analys av de danska och norska brandgravarna 
över den stora mängden fragment från dessa regioner vilket inte riktigt kunde förklaras, då dessa 
logiskt sett borde förstöras mycket snabbt under en kremering, då dessa är bland de mindre och 
tunnare benen i kroppen. I det rättsantropologiska verket, The analysis of burned human remains 
(Schmidt & Symes 2008), finner man flera anledningar till att dessa ben påträffas.  I och med att 
dessa ben har en liten mängd omkringliggande vävnad bidrar detta till att benen inte förbränns 
ordentligt, då fett och mjukvävnad bidrar till en god förbränning.  Ännu en förklaring, vilken generellt 
inte fått utrymme i osteologiska analyser, är hur en kropp med mjukvävnad faktiskt regerar när den 
utsätts för eldpåverkan. Då en kropp förbränns drar muskelfibrerna ihop sig och krymper vilket gör 
att armar och ben, vilka innehar de största muskelområdena, dras ihop och resulterar i en sorts 
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boxarposition. Denna position gör att de distala delarna av fingerbenen skyddas bättre, inte bara 
pga. den lilla mängd vävnad vilka omger dessa utan även pga. att då de böjs inåt och därmed 
skyddas av handflatan (Schmidt & Symes 2008). Grav 97, 99, 104 samt 105, bedömts som 
representativa, dvs. att hela individer gravlagts i dessa gravar. Dessa gravar är till vikt och volym 
större än de övriga som analyserats för denna uppsats vilket också kan förklara att dessa bedömts 
som representativa. 

 
 
Tabell 21. Sammanställning Representativa samt icke representativa regioner.    

  97 98 99 104 105 112 113 

Kranium R R R R R R R 

Temporale x x x x x x x 

Occipitale x x x x x x x 

Ryggrad R IR R IR R IR R 

Cervicales x / x y x y x 

Thoracicae x / x / y / x 

Lumbales y y x / x / y 

Bål R R R R R R R 

Costae y y x x x x x 

Övre extremiteter IR IR R R R IR IR 

Humerus x / x x x x y 

Radius  / / x y y / / 

Ulna  / / y y y / / 

Manus x y / / x x y 

Bäcken R IR R R R R R 

Coxae x / x x x x x 

Nedre extremiteter R IR R IR R IR IR 

 Femur x / x y x / / 

Tibia x / x / y y / 

Fibula x / x / / / / 

Pedis x y x y x x / 

Obest. Ossa longa x y x x x x x 

oidentifierat x y x x x x x 

Slutsats R IR R R R IR IR 
 

x= Närvarande 

  

IR= Icke representativ 

x= Närvarande, stor mängd  

 

R= representativ 

 
y= Närvarande, liten mängd  

   
/ = Finns ej  

     

6.5. Avslutande diskussion 

 
Metoderna som används på kremerade material är utvecklade på hela skelett, detta medför 
självklart problem när de appliceras på mindre fragment. Metoderna skulle förmodligen dock inte 
användas om de trots svårigheterna inte gav en indikation om kön och ålder. Det är inte bristen på 
metoder som är det stora problemet vid bedömningar av kremerade individer utan bristen på en 
anpassning till det faktum att materialet de tillämpas på är kremerat.   

En utveckling och anpassning av fler metoder bör göras. Det måste lyftas fram att fragment av 
tandutskott, klippben samt fragment med suturer från kraniet som erbjöd en chans till bedömningar 
av de sju kremerade individerna från Smörkullen återkom i flertalet gravar men påträffas även ofta i 
andra kremerade material. Detta måste uppmärksammas då detta innebär att just dessa ben skulle 
kunna användas vid könsbedömningar på kremerade individer, förutsatt att metoderna utvecklades 
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för att bättre anpassas för kremerade kvarlevor. Om fler metoder togs fram eller de redan 
framställda utvecklades skulle detta kunna resultera i ett bättre resultat vid osteologiska analyser. 
Att göra en könsbedömning med hjälp av ett enda fragment kan, återigen, aldrig vara tillräckligt. 
Kanske är inte ens två könsindikerande fragment tillräckligt för att fastställa kön för kremerade 
kvarlevor? 

Det är inte endast metodernas otillräcklighet som utgör problem kring bedömning av individers kön 
och ålder I och med att endast ett fåtal brandgravar från Smörkullen analyserats osteologiskt har 
detta minskat förutsättningarna att göra korrekta könsbedömningar för just dessa individer. Det är 
därför av stor vikt att resterande brandgravar också analyseras osteologiskt. Detta har lett till att 
ledorden under detta arbetes gång varit, efter Svenfelt (2009), att alla bedömningar ska ske efter 
vad som faktiskt kan identifieras, inte efter vad som saknas. Svenfelt (2009) lyfter fram ett exempel 
då hon genom en undersökning kring de kremerade gravarna från Ula gravfältet kunde påvisa att en 
sammanblandning av olika gravar skett. Gejvall var den förste att analysera de kremerade benen. 
Under sin analys tycks Gejvall ha plockat ut de könsindikerade fragmenten som sedan registrerats 
under fel gravnummer. Detta får sedan stora konsekvenser då Holck som andre osteolog gjorde 
ytterligare analyser av gravarna, helt omedveten om Gejvalls oavsiktligt misstag, och fick då andra 
resultat. Andelen individer med könsbedömningar blir avsevärt mindre under Holcks analys. Då 
Gejvall plockat ut de könsindikerande fragmenten har Holck bedömt efter det han har sett, eller 
snarare efter det han inte har sett, dvs. manliga karaktärer. Vid avsaknad av tydliga manliga 
karaktärer finns det en generell tendens att bedömningen av en individ blir kvinna eller helt enkelt ett 
frågetecken (Svenfelt 2009). Osteologens hantering av de kremerade benen bidrar med största 
säkerhet också med en ytterligare fragmentering, vilket i sin tur bidrar till att nästa osteolog som 
analyserar materialet inte ser det den första osteologen såg. Detta är endast några få av de 
oönskade paradoxer som finns kring analyser av skelettmaterial, brända som obrända. 
Det stora antalet kremerade individer från Smörkullen erbjuder goda möjligheter för en 
metodutveckling samtidigt som de obrända individerna från Smörkullen erbjuder möjligheter för 
jämförelser mellan vad som är ”typiskt manligt och typiskt kvinnligt” i fråga om könskaraktärer. De 
senare resultaten kan sedan jämföras med de från de kremerade individerna.  
 
I det innan nämnda verket, The analysis of burned human remains (Schmidt & Symes 2008), finns 
ett schema över skelettet, där positioneringen av individen på brandbålet beskrivs i relation till hur 
detta påverkar vilka skelettelement som förstörs först respektive sist under förbränningen. De 
benelement som beräknas förstöras sist enligt schemat sammanfaller med vilka benelement man 
kan förvänta sig återfinna i brandgravar, vilka dessa är går att se i Tabell 4.Detta ger stöd för att 
metoder vilka används vid modern rättsmedicin borde ägnas större uppmärksamhet i osteologiska 
sammanhang då dessa skulle kunna vara bra hjälpmedel vid t.ex. analyser av kremerade individer.  
 
För att verkligen kunna ta ställning till vad som gravlagts av kremerade individer efter förbränning 
måste vidare studier och jämförande analyser göras inom materialet från Smörkullen samt mellan 
detta och andra samtida material. Det är flera aspekter som ska räknas in för att man med god 
grund ska kunna säga att benelement saknas och medvetet plockats bort eller att de ”slarvat” med 
ihop samlandet av benfragmenten efter kremeringen pga. t.ex. den kremerade individens sociala 
ställning. Ännu en aspekt kring de saknade benelementen kan vara själva kremeringens betydelse 
framför gravläggningen, som kanske var av mer symbolisk mening, tid lades kanske inte på att 
verkligen få med alla benfragment efter bålet. Finns det en större mängd obestämda fragment 
måste man hålla sig kritiskt till om de ”saknade” elementen verkligen inte finns, dvs. de skulle kunna 
återfinnas bland de obestämda fragmenten. Om förbränningen av individen varit väldigt dålig och 
stora delar av det organiska innehållet ännu funnits kvar i fragmenten bidrar detta till att de riskerar 
att förmultna och försvinna. En förbränningsgrad mellan Grad 2 och Grad 3 innebär att den allra 
största mängden organiskt material förbränns, samtidigt som fragmenteringsgraden fortfarande 
behålls i en generös storlek, vilket hjälper identifieringen. Detta var fallet med det analyserade 
materialet från Smörkullen där den vanligaste graden av förbränning var Grad 2 och 
fragmentstorleken fick ett medelvärde omkring hela 2,7 centimeter.  
 
Inga fragment av djur kunde observeras under analysen. Men fynd av djurben hör till det något 
ovanligare i gravarna på Smörkullen (Browall 2003).  
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Inga fragment uppvisade större förändringar vad gäller förändringar av skador eller sjukdom. 
Degenerativa förändringar påträffades dock hos fragment av ländkotor.  

 
Järnåldern är en period vi kallar en ”fyndfattig” tid (Burenhult 1999) rent arkeologiskt, då få artefakter 
som erbjuder tolkningar av tiden påträffats. Kremerade ben bevaras mycket bra i de flesta 
jordmåner och kan genom fler ingående studier fylla de luckor arkeologin inte lyckats besvara. Som 
Gejvall (1991) redan uttryckt, de kremerade benen må vara ”förbrända men icke förintade”.  
 

7. Konklusion   

 Vilka metoder kan användas vid analysen av dessa sju brandgravar? 

De metoder som kunde appliceras på det aktuella materialet var få och ingen enskild metod kunde 
användas som grund för en slutgiltig bedömning. Bedömningen av kön var mycket svår då få 
fragment vilka metoder kunde tillämpas på påträffades. Den morfologiska könsbedömningen 
utifrån kraniet var den mest frekvent använda, men kunde endast vid ett tillfälle appliceras på mer 
än ett könskaraktäristiskt fragment för en och samma individ. Tandutskottet och mätningar av 
dessa var en metod som var enkel i utförandet, men kön kunde inte bedömas efter endast denna 
karaktär. Om metoden anpassades bättre på kremerade material och medelvärden kunde tas fram 
från de obrända individerna på Smörkullen skulle detta kunna bidra till närmare bedömningar i 
framtiden. För ålder kunde tandframbrott användas vid de få tillfällen tänder förekom. Även graden 
av synostos visade sig vara en bra metod som tillsammans med fragment av klippben, indikerade 
vuxna individer.  

Mycket av det som författaren diskuterat i uppsatsen kring metoderna är något alla som arbetat 
med kremerade material också upptäckt. Men lära genom att göra och utföra själv, har visat sig 
vara ett mycket bra tillvägagångssätt och som väckt många tankar. Den nu vunna medvetenheten 
kring problematiken kring kremerade kvarlevor kommer under nästa analystillfälle vara mycket 
användbar.  

Författaren skulle gärna bidra med en utveckling av de metoder som finns, men för att en sådan 
studie ska kunna genomföras måste fler brandgravar analyseras av författaren.   

 Vilken information rörande kön, ålder, MIND och hälsa kan erhållas med hjälp av de 
applicerade metoderna? ? Kan rester efter djur ses i gravarna? 

Endast indikationer kring individernas ålder och kön har tagits fram utifrån de metoder som kunnat 
appliceras. Metoderna var något otillräckliga för att göra en närmare bedömning av ovan ställda 
frågor. På grund av det låga antalet könsindikerade fragment har kön, för samtliga individer, inte 
kunnat fastställas. Samtliga individer tycks dock ha varit vuxna.  På fragment av ländkotor 
observerades degenerativa förändringar, förändringar som normalt återfinns hos äldre individer. 
Även förändringar hos ögonbrynsbåge observerades men en närmare bedömningar av dessa 
kunde inte göras. Inga förändringar som skulle kunna antyda att den berörda individen lidit av 
sjukdom eller övrig ohälsa kunde observeras. Det fanns inga fragment i någon av de sju gravarna 
som indikerade att det i skulle röra sig om mer än en individ i varje grav, inga fragment som kunde 
sägas tillhöra djur påträffades heller.   

Närmare bedömningar av individerna från Smörkullen är troligen möjliga att utföra, men först då de 
resterande brandgravarna analyserats vilket möjliggör att kön- och åldersindikerade fragment kan 
jämföras mellan samtliga individer från Smörkullen.  

 Finns det spår efter ett urval av vilka delar som begravdes av den kremerade?  
 

I sex av de sju gravarna oavsett om de bedömts vara representativa eller inte för att en hel individ 
gravlagts kan inte några slutsatser kring ett medvetet urval spåras. Det är endast i Grav 98 vars 
volym är väldigt liten som en indikation finns, dvs. det är uppenbart att inte hela individen finns med 
men de identifierade fragmenten härstammar trots det från olika delar av kroppen. 
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8. Sammanfattning 

Kremerade gravar har länge betraktats som ett mycket komplicerat material som många gånger 
ger otillfredsställande resultat. I denna uppsats diskuteras de problem som uppstår när metoderna 
som vanligen används på obrända skelettmaterial används på ett kremerat skelettmaterial. Denna 
diskussion bygger på resultatet av den osteologiska analysen av kremerade kvarlevor från sju 
brandgravar från förromersk järnålder från det stora gravfältet Smörkullen i Alvastra. Många 
metoder valdes att inte användas då dessa ansågs vara otillräckliga. Utifrån detta gjordes inte 
bedömningar av de gravlagda individernas kön. Alla individer bedömdes vara vuxna men en 
närmare åldersbedömning var inte möjlig att utföra, pga. av det ringa antalet lämpliga fragment. I 
det aktuella materialet har förbränningsgraden för fyra av brandgravarna bedömts till Grad 2, tre 
gravar har bedömts till Grad 2 med övergång till Grad 3, och endast en grav har bedömts till Grad 
3. Att de sju gravarna ligger nära varandra i den uppskattade förbränningsgraden har troligtvis ett 
samband med den relativt likartade graden av fragmentering. Den sammanslagna medelstorleken 
för fragmenten är ca 2,7 cm. Vid analysen kunde fyra av de sju gravarnas innehåll av identifierade 
fragmenten anses vara representativa för att alla delar av individen gravlagts i graven. I de 
resterande gravarna kunde inte samma bedömning göras.  
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1.  

Tabell 1. Alla mått tagna på de brända gravarna från Smörkullen med medelvärden (Wescott 2000). 

Dens Axis 
   

Medelvärde 
 

Mått Grav 97 Grav 99 Grav 113 Man Kvinna 

XSL 
   

51,7 47,42 

XDH 
 

30,14 30,66 39,33 36,07 

DSD 9,11 9,55 11,26 11,48 10,78 

DTD 9,59 7,73 8,28 10,37 10,02 

LVF 
   

16,35 16,14 

SFB 
   

46,75 43,44 

SFS 
 

13,52 14,91 18,54 17,08 

SFT 
 

11,76 13,49 17,43 15,87 

 

Bilaga 2.  

Tabell 2. Medelvärden av Dens axis enligt Wescott (2000) samt mått av de obrända (enligt Liebe-Harkort, 

muntlig referens) och brända gravarna från Smörkullen. 

  
XDH DSD DTD 

Wescott 
    

Kvinnor 
 

36,07 10,78 10,02 

Män 
 

39,33 11,48 10,37 

Obränt, Smörkullen 
   

Kvinnor 11180:15 42,48 13,16 12,18 

 
11484:52 34,33 9,27 8,78 

 
11746:121 34,67 10,48 10,38 

 
11960:139 37,01 10,08 9,48 

 
12273:166 37,69 10,9 10,4 

 
12273:190 

 
11,26 11,52 

 
12273:173 38,91 12,21 11,21 

 
15464:3 34,96 10,22 10,72 

Män 13132:12 40,48 14,07 13,02 

 
13132:6 

 
11,74 12,22 

 
13928 41,34 12,77 11,68 

 
14273:2 42,19 9,8 10,84 

 
14273:1 

 
12,54 10,32 

 
14273:4 42,59 12,57 12,07 

 
14273:10 38,74 13,39 10,63 

Bränt, Smörkullen 
   

 
97 

 
9,11 9,59 

 
99 30,14 9,55 7,73 

 
113 30,66 11,26 8,28 
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Bilaga 3.  

Sammanställning, Grav 97. 

 

 

 

 

 

Gravform Stenkista Vikt 755 gram 

Fynd Harts Volym 1,3 liter 

Kön - Fragmenterings grad 2,4 cm 

Ålder Adult Förbränningsgrad 2 

Mind 1 individ Ident. Fragm. (antal/vikt) 6 % / 25 % 

Grav 97 Vikt (gram) Frag. antal 

Kranium (totalt) 75,18 91 

Viceralkranium 7,29 5 

Neurokranium 13,65 6 

Dentes 2,17 14 

Övrigt (obestämt) 52,07 66 

Ryggrad (totalt) 11,74 18 

Cervicales 4,16 7 

Thoracicae 5,74 10 

Lumbales 1,84 1 

Övrigt (obestämt) 0 0 

Bål (totalt) 19,41 26 

Costae 18,4 25 

Övrigt 1,01 1 

Övre extremit. (totalt) 23,87 11 

Humerus 21,05 5 

Radius  0 0 

Ulna  0 0 

Manus 2,82 6 

Bäcken (totalt) 31,73 6 

Coxae 31,73 6 

Nedre extremit. (totalt) 98,47 25 

Femur 54,56 8 

Tibia 18,61 3 

Fibula 17,14 4 

Pedis 8,16 10 

Manus/Pedis (obest) 8,07 19 

Obest. Ossa longa 172,19 90 

Oidentifierat 314,04 865 

Rött= Identifierat benslag samt sida; Gult= identifierat benslag, 

obestämt sida 
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Bilaga 4.  

Sammanställning, Grav 98 

                                    

 

 

 

 

 

Rött= Identifierat benslag samt sida; Gult= identifierat benslag, 

obestämt sida 

 

 

 

 

 

Gravform  Urna i stenkista Vikt  285 gram  

Fynd  Urna Volym  0,5 liter 

Kön   - Fragmenterings grad  2,5 cm 

Ålder  Adult Förbränningsgrad  2-3 

Mind  1 individ Ident. fragm. (antal/vikt)  1,5 %/ 4,2% 

Grav 98 Vikt (gram) Frag. antal 

Kranium (totalt) 50,3 82 

Viceralkranium 0 0 

Neurokranium 3,39 2 

Dentes 0,2 1 

Övrigt (obestämt) 46,71 79 

Ryggrad (totalt) 4,7 6 

Cervicales 0 0 

Thoracicae 0 0 

Lumbales 1,09 1 

Övrigt (obestämt) 3,61 5 

Bål (totalt) 22,92 41 

Costae 21,79 41 

Övrigt 1,12 1 

Övre extremit. (totalt) 0,88 1 

Humerus 0 0 

Radius  0 0 

Ulna  0 0 

Manus 0,88 1 

Bäcken (totalt) 0 0 

Coxae 0 0 

Nedre extremit. (totalt) 1,37 1 

Femur 0 0 

Tibia 0 0 

Fibula 0 0 

Pedis 1,37 1 

Obest. Ossa longa 100,52 63 

Oidentifierat 101,17 330 



 

36 

 

Bilaga 5.  

Sammanställning, Grav 99 

  

 

Rött= Identifierat benslag samt sida; Gult= identifierat 

benslag, obestämt sida 

 

 

 

 

 

Grav 99 Vikt (gram) Frag. antal 

Kranium (totalt) 148,79 136 

Viceralkranium 2,96 4 

Neurokranium 3,35 3 

Dentes 0 0 

Övrigt (obestämt) 142,48 129 

Ryggrad (totalt) 42 33 

Cervicales 9,26 10 

Thoracicae 10,01 12 

Lumbales 16,88 6 

Övrigt (obestämt) 5,85 5 

Bål (totalt) 105,6 97 

Costae 105,6 97 

Övrigt 0 0 

Övre extremit. (totalt) 21,88 9 

Humerus 15,03 4 

Radius  5,96 4 

Ulna  0,89 1 

Manus 0 0 

Bäcken (totalt) 23,78 7 

Coxae 7,44 2 

Sacrum 16,34 5 

Nedre extremit. (totalt) 140,59 27 

Femur 73,93 7 

Tibia 35,32 7 

Fibula 21,2 5 

Pedis 10,14 8 

Obest. Ossa longa 186,19 61 

Oidentifierat 247,55 480 

Gravform  Stenkista Vikt   900 gram 

Fynd  Synål, harts Volym  2 liter 

Kön   - Fragmenteringsgrad  2,9 cm 

Ålder  Adult Förbrännings grad  3 

Mind  1 individ Ident. frag. (antal/vikt)  9 % / 26% 
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Bilaga 6. 

Sammanställning, Grav 104 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grav 104 

Vikt (gram) Frag. antal 

Kranium (totalt) 43,76 60 

Viceralkranium 5,45 6 

Neurokranium 6,22 3 

Dentes 0,11 1 

Övrigt (obestämt) 31,98 50 

Ryggrad (totalt) 2,56 3 

Cervicales 2,56 3 

Thoracicae 0 0 

Lumbales 0 0 

Övrigt (obestämt) 0 0 

Bål (totalt) 50,46 50 

Costae 50,46 50 

Övrigt 0 0 

Övre extremit. (totalt) 20,24 5 

Humerus 8,32 3 

Radius  10,05 1 

Ulna  1,87 1 

Manus 0 0 

Bäcken (totalt) 2,41 1 

Coxae 2,41 1 

Nedre extremit. (totalt) 4,97 1 

Femur 4,97 1 

Tibia 0 0 

Fibula 0 0 

Pedis 0 0 

Obest. Ossa longa 331,85 100 

Oidentifierat 234,92 610 

Gravform  Brandgrop  Vikt   494 gram 

Fynd  Keramik skärva Volym  1,3 liter 

Kön   - Fragmenteringsgrad  2,8 cm 

Ålder  Adult Förbränningsgrad  2-3 

Mind  1 individ Ident. fragm. (antal/vikt)  2,4 %/6,5% 

 

Rött= Identifierat benslag samt sida; Gult= identifierat benslag, 

obestämt sida 
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Bilaga 7. 

Sammanställning, Grav 105 

 

 

 

 

 

 

Grav 105 Vikt (gram) Frag. antal 

Kranium (totalt) 65,1 49 

Viceralkranium 5,28 5 

Neurokranium 11,3 5 

Dentes 0 0 

Övrigt (obestämt) 48,52 39 

Ryggrad (totalt) 28,67 15 

Cervicales 7,93 7 

Thoracicae 1,53 1 

Lumbales 15,31 4 

Övrigt (obestämt) 3,9 3 

Bål (totalt) 31,36 28 

Costae 28,89 27 

Övrigt 2,47 1 

Övre extremit. (totalt) 15,93 9 

Humerus 12,58 2 

Radius  0,95 1 

Ulna  0,77 1 

Manus 1,63 5 

Bäcken (totalt) 27,64 7 

Coxae 27,64 7 

Nedre extremit. (totalt) 40,95 12 

Femur 25,91 4 

Tibia 11,06 1 

Fibula 0 0 

Pedis 3,98 7 

Obest. Ossa longa 155,18 44 

Oidentifierat 174,4 362 

Gravform  Brandgrop i stenkista Vikt   539 gram 

Fynd  - Volym  1 liter 

Kön   - Fragmenterings grad  3,3 cm 

Ålder  Adult Förbränningsgrad  2 

Mind  1 individ Ident. frag. (antal/vikt)  10,6 %/ 26% 

Rött= Identifierat benslag samt sida; Gult= identifierat benslag, 

obestämt sida 
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Bilaga 8. 

Sammanställning, Grav 112 

 

Grav 112 Vikt (gram) Frag. antal 

Kranium (totalt) 108,32 104 

Viceralkranium 26,12 11 

Neurokranium 17,2 6 

Dentes 1,42 7 

Övrigt (obestämt) 63,58 80 

Ryggrad (totalt) 0,35 1 

Cervicales 0,35 1 

Thoracicae 0 0 

Lumbales 0 0 

Övrigt (obestämt) 0 0 

Bål (totalt) 36,71 30 

Costae 31,7 28 

Övrigt 5,01 2 

Övre extremit. (totalt) 9,29 8 

Humerus 7,89 3 

Radius  0 0 

Ulna  0 0 

Manus 1,4 5 

Bäcken (totalt) 4,08 2 

Coxae 4,08 2 

Nedre extremit. (totalt) 11,41 4 

Femur 0 0 

Tibia 9,46 1 

Fibula 0 0 

Pedis 1,95 3 

Obest. Ossa longa 227,49 104 

Oidentifierat 179,69 450 

 

 

 

 

 

 

Gravform  Brandgrop Vikt   576 gram 

Fynd  - Volym  1,3 liter 

Kön   - Fragmenteringsgrad  2,8 cm 

Ålder  Adult Förbränningsgrad  2 

Mind  1 individ Ident. frag. (antal/vikt)  4,8 %/ 13% 

Rött= Identifierat benslag samt sida; Gult= identifierat 

benslag, obestämt sida 
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Bilaga 9. 

Sammanställning, Grav 113 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gravform  Stenkista Vikt   686 gram 

Fynd 
 Läderkniv, 2 nålar, 
 2 remändebeslag, harts Volym  1,3 liter 

Kön   - Fragmenteringsgrad 2,3 cm 

Ålder  Adult Förbrännings grad  2 

Mind  1 individ Ident. fragm. (antal/ vikt)   7,4 % /8% 

Grav 113 Vikt (gram) Frag. antal 

Kranium (totalt) 112,11 74 

Viceralkranium 13,32 5 

Neurokranium 1,44 1 

Dentes 2,07 9 

Övrigt (obestämt) 95,28 59 

Ryggrad (totalt) 13,51 14 

Cervicales 4,02 3 

Thoracicae 7,49 11 

Lumbales 2 2 

Övrigt (obestämt) 0 0 

Bål (totalt) 36 39 

Costae 36 39 

Övrigt 0 0 

Övre extremit. (totalt) 1,6 3 

Humerus 1,39 2 

Radius  0 0 

Ulna  0 0 

Manus 0,21 1 

Bäcken (totalt) 23,55 7 

Coxae 23,55 7 

Nedre extremit. (totalt) 0 0 

Femur 0 0 

Tibia 0 0 

Fibula 0 0 

Pedis 0 0 

Obest. Ossa longa 280 120 

Oidentifierat 320 220 

Rött= Identifierat benslag samt sida; Gult= identifierat 

benslag, obestämt sida 

 


