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Abstract  

Ritual, traditional or functional. 
- An osteological analysis and comparison of two pre-Roman burialgrounds, Skogome in Bohuslän and Smörkullen in 

Östergötland.  

 

Gotland University 

Author: Emelie Franzén  

Master's Thesis of osteology 

Department of Culture, Energy and Environment 

 

This paper concerns a comparative analysis between two pre-Roman burial ground and the cremated individuals buried there, 

Skogome cemetery in Bohuslän and Smörkullen cemetery in Östergötland. The comparative analysis consists of several parts 

that concern both cemeteries inner and outer burial customs, and the osteological analysis of a total of 18 cremated 

invidvidulas. By studying the different parts separately, it has been possible to identify similarities and differences between the 

two contemporary cemeteries. There are great similarities between the cemeteries, differences were mainly observed in the 

osteological material relating to the amount of bone in each burial. The smaller amounts of bone in the graves of Skogome also 

holds a higher degree of fragmentation, but can not be explained by a higher combustion rate than the skeletal material from 

Smörkullen. This may indicate differences in the management of the individual’s remains after the cremation at the two sites. 

According to Borgström (1973) all agegroups probably buried in the cemetery Smörkullen, which also was observed trough the 

osteological analysis of the graves from Skogome. No gender assessments have been conducted since the methods have shown 

a need to further development in order to be applied on cremated individuals (Franzen 2011). Thus, questions about the gender 

distribution of the two grave fields remain unanswered. Mortality, health and gender assessments within of the two populations 

may be performed if the remaining graves from the burial grounds were further studied. The osteological analysis showed 

similar skeletal lesions of degenerative changes in the vertebraes in the two skeletal materials.The larger proportion of the 

graves contained no today preserved archaeological artefacts. The artefacts that occur are mainly different tools and costume 

details. The discussion has been an attempt to interpret these similarities and differences in order to identify if they could have a 

ritual, traditional or functional background. A clear distinction has been difficult. The analysis requires larger archaeological 

contexts, and further comparisons before this can be done. Local differences have been observed, but the great similarity 

between of the two burial grounds reflects the pre-Roman Iron Age expression in the mortuary traditions of the two 

populations. 

 

Keywords: Cremations, comparative analysis, pre-Roman iron age, mortuary traditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Tack  

Till Lena Dreenzel vid Historiska museet för all hjälp med framtagandet av det osteologiska materialet från Bohuslän. Stort tack 
till Sabine Sten för mycket god handledning och stöd under arbetets gång. Tack ska Margareta Kristiansson också ha för all hjälp i 
Osteologi laboratoriet under analysen.  

Även vid detta uppsatstillfälle ska mina föräldrar Carina och Patrik Franzén ha tack, för att dem finns där när man både som mest 
och minst behöver dem. Men även för att de skjutsar mig land och rike runt till diverse olika arkeologiska stenhögar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1. Inledning 

Inför arbetet med kandidatuppsatsen i Osteologi studerades sju brandgravar från det förromerska järnåldersgravfältet Smörkullen 

i Östergötland. Ett stort intresse för perioden och dess brandgravskick utvecklades vid detta tillfälle. En chans till vidare 

fördjupning gavs i samband med denna magisteruppsats. I denna uppsats ska de tidigare analyserade brandgravarna från 

gravfältet Smörkullen jämföras, med de inför denna uppsats analyserade brandgravarna från samma tidsperiod från Skogome i 

Bohuslän.  Utöver de osteologiska analyserna har en jämförande mer arkeologiskt inriktad studie gjorts mellan gravfälten och 

brandgravarnas utformning.    Som osteolog har man chans att på mycket nära håll studera den forntida människan, och genom 

arkeologin kan vi sedan placera människan i en större kontext. Denna kontext ger oss sen en bild av samhället under perioden 

som studeras. Anledningen till ämnet i denna uppsats är det stora personliga intresset för perioden förromersk järnålder och dess 

gravskick, en period som kan uppfatts som något diffus i våra historieböcker. I ett försök att närma sig denna period görs 

jämförelsen mellan de båda gravfälten och deras osteologiska innehåll. Utifrån material av detta slag kan man studera de direkta 

lämningarna av både människorna och deras föreställningsvärld, speglad i deras gravskick. Detta är dock endast en liten del i ett 

helt samhälles konstruktion, men en god start. Följande frågor har varit ledsasagande under arbetets gång; Då de båda 

populationerna från Bohuslän och Östergötland är samtida, innebär detta att gravfälten och brandgravarnas utformning ter sig 

precis lika på de två platserna? Har man delat samma uppfattning om döden och hanteringen kring den?  Platserna är skiljda från 

varandra, placerade på olika platser i landskapet med olika förutsättningar för populationerna. Detta motiverar för att det mellan 

dem kan finnas både rituella, traditionella och funktionella likheter och skillnader.  För att kunna närma sig detta inleds uppsatsen 

med Bohusläns och Östergötlands forntid för att kort redogöra för de två platserna och de olika förutsättningarna de erbjuder.   

1.1. Forntid i Bohuslän 

Bohuslän är Sveriges västligaste landskap. Hela den västra sidan av landskapet ligger längs Skagerraks kust, se figur 1. Bohusläns 

skärgård består idag av ett stort antal medelstora och mindre öar och skär. 

Tre av Sveriges sex största öar ligger helt eller delvis inom landskapet, öarna 

Orust, Tjörn och Hisingen (Eriksson 1981:10).    När inlandsisen sakta började 

släppa taget om Sverige och Nordeuropa utgjorde i stort sett hela det 

Bohuslänska landskapet ett ö-område (Lönnroth 1963:20). Inlandsisens 

rörelser över de bohuslänska klipporna längs kusten har bidragit till deras 

släta och rundade utformning. Under stenåldern, ca 7 000- 4 500 f. Kr, låg den 

bohuslänska strandlinjen omkring 30 meter högre än dagens havsnivå. Vid 

slutet av stenåldern, ca 2 000 f.Kr., hade strandlinjen i norra Bohuslän dragit 

sig undan till omkring 20- meter och i söder ca 10 meter över dagens havsnivå 

(Lönnroth 1963:31).     De äldsta spåren av människor i form av olika redskap i 

Bohuslän finns på Öckerööarna, vilka är omkring 7 000- 9 000 år gamla 

(Eriksson 1981:11). På ön Björkö fanns troligtvis de bästa förutsättningarna 

för boplatser under stenåldern, man har här funnit lämningar från nio 

boplatser som placerats på högt belägna platser med gott skydd från 

havsvindarna (Eriksson 1981:11). I Bohuslän har man påträffat åtta 

fyndplatser för flinta, ett material som varit mycket viktig för stenålderns 

befolkning.  de flesta av dessa platser är belägna just på Björkö (Eriksson 

1981:12).  

Lämningarna från stenåldern är framförallt av gravkaraktär typiska för tidsperioden i form av dösar, gånggrifter och hällkistor. 

Sammanlagt har ett sextiotal dösar och gånggrifter påträffats, varav den större delen av dem är placerade längs kustlinjen, 

hällkistorna däremot ligger mer inåt land. I Bohuslän finns de nordligaste stenåldersmonumenten, med en tydlig utbredning, i 

Europa (Lönnroth 1963:34).   Under bronsåldern var klimatet milt och jordbruket fick en allt större betydelse i Sverige. Man har 

inte funnit några säkra lämningar av boplatser från denna tid i Bohuslän men det finns rika lämningar av andra slag. Det finns i 

landskapet omkring 2 000 rösen, varav ca 400 är daterade till äldre och mellersta bronsåldern. Rösena är placerade på bergskrön 

och utgör karaktäristiska inslag i landskapet (Lönnroth 1963:35). Fynden från bronsåldern tycks ha en tyngdpunkt framförallt i de 

södra delarna av landskapet (Lönnroth 1963:42). På Hönö fann man 1885 två gjutna bronsyxor av västeuropeisk stil som 

daterades till ca 1 400 f.Kr. på ön finns även flera rösen och stenar med skålgropar. Från bronsåldern härstammar också de 

många hällristningarna, man kan idag räkna till omkring 1000 kända hällristningsområden i Bohuslän. De flesta, omkring 800, av 

dem ligger i trakterna kring Tanum och Kville (Lönnroth 1963:39).  

Figur 1 Bohusläns position i Sverige 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landskap_i_Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bohusl%C3%A4ns_sk%C3%A4rg%C3%A5rd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bohusl%C3%A4ns_sk%C3%A4rg%C3%A5rd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orust
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%B6rn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hisingen
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Vid järnålderns början har strandlinjen dragit sig undan än mer till 

omkring 15 meter över dagens havsnivå. För omkring 1000 år sedan 

låg strandlinjen endast ett par få meter över dagens nivå (Eriksson 

1981:13).   Under järnåldern försämrades klimatet. Detta bidrog med 

en lägre årsmedeltemperatur och större mängder nederbörd. Röjning 

av skog och brukandet av jorden har nu en mycket stor betydelse för 

järnålderns människor. Från perioden har man i Bohuslän påträffat 

omkring 450 gravfält (Lönnroth 1963:46).  Brandgravskicket är väl 

utbrett och överväger bland fynden av järnålderns gravar, men även 

skelettgravar daterade till romersk järnålder har påträffats (Lönnroth 

1963:45). Bland de ovan mark synliga gravlämningarna från järnålder 

dominerar de jordtäckta gravhögarna. Domarringar är även ett 

förhållandevis vanligt inslag men även triangulära och rektangulära stensättningar samt skeppssättningar.  

1.1.2. Skogome   

De förromerska brandgravarna som berörs i denna uppsats påträffades på ön Hisingen i södra Bohuslän. Fyndplatsen heter 

Skogome och ligger i Säve socken, se Figur 2. Skogome ligger omkring en halvmil ifrån Göteborgs stad på öns nordöstra del. 

Under stenåldern var Kvilledalen, som sträcker sig i nord-sydlig riktning på östra Hisingen, ett sund och slätten kring Säve var 

skärgård med flertalet mindre öar. Under bronsåldern röjde man undan en del skog och började odla i större utsträckning. 

Kvillesundet smalnade av allt mer med tiden och under järnåldern anlades ett antal fornborgar längs sundet (Eriksson 1981:14).  

År 1897 beslutade riksdagen om en sträckning av den nya Bohusbanan genom Bohuslän, detta för att kunna förbinda 

västkustbanan med den norska Smålensbanan. Brandgravarna från Skogome påträffades då man under 1906 skulle lägga nytt 

järnvägsspår genom Säve och Skogome. Bohusbanan delar idag samhället i två delar.  

1.2. Forntid i Östergötland 

Inför ett tidigare uppsatsarbete analyserades brandgravar med ursprung 

från Östergötland. Denna analys används åter under detta arbete för en 

djupare förståelse om brandgravskicket. Östergötland ligger längs den 

östra kusten av det svenska fastlandet. För omkring 12 000 år sedan 

sträckte sig inlandsisen snett över Östergötland och vattennivån befann 

sig omkring 25 meter över dagens havsnivå. Ur det som då var Baltiska 

issjön dök Omberg och andra höjder först upp som öar i landskapet. Då 

inlandsisen allt mer smälte bort i det varma klimatet Omkring 9 500 f.Kr. 

ombildades den Baltiska issjön till en havsvik (Browall 2003:22).  

Havsviken bildade ett brett sund, Närkesundet, mellan Götaland och 

Svealand. Spåren av människor dyker upp omkring 9 000 f.Kr., då i form 

av en harpun gjord i ben av Älg (Browall 2003:23). En fortsatt kraftig 

sänkning av vattennivån fick trakten att mer likna ett skärgårdslandskap.  

Omkring 8 000 f.Kr. grundades Närkesundet ut och de större 

vattensamlingarna utgörs nu av Vättern och Tåkern, men i hela landskapet finns fortfarande många insjöar, vattendrag och 

våtmarker (Browall 2003:23). De äldsta boplatserna från stenåldern finns koncentrerade just kring sjöar, våtmarker och 

vattendrag. Från denna tid har man funnit spår av eldar och förmodade boplatser (Browall 2003:21,24). Fynden till stenåldern 

uppgår till ett 100- tal. Material till yxor och andra verktyg av flinta finns inte naturligt i Östergötland utan materialet måste 

importeras från de södra och västra delarna av Sverige. Ett fynd av kärnyxa i flinta, karaktäristisk för västra Sverige, har också 

hittats i Östergötland (Browall 2003:21). Från den senare delen av stenåldern har man påträffat ett 30-tal boplatser samt några 

gravar (Browall 2003:25). I Östergötland finns en känd megalitgrav från perioden i form av en dös, daterad till omkring 3 200 

f.Kr. Graven är förstörd och ligger vid Ombergs södra spets i Alvastra. I närheten finns ytterligare spår av vad som kan vara två 

megalitgravar men även dessa är mycket förstörda (Browall 2003:39).    Omkring Dags mosse intill dagens Alvastra anlades 

omkring 3100 f.Kr. en pålbyggnad, Alvastra pålbyggnad. Spången som gått ut till den centrala plattformen följer flera höjdryggar 

som förmodligen fått fast mark vid Smörkullen (Browall 2003:42ff), en plats som berörs av denna uppsats. Det finns många 

tolkningar av pålbyggnadens funktion men att den fungerat som någon form av samlingsplats är tydlig (Browall 2003:49).  

Figur 2 Gravfältet Skogome på ön Hisingen 

Figur 3 Östergötland position i Sverige 
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Från tiden omkring 2 300- 1 700 f.Kr. blir boskap och 

jordbruk mycket viktigt och fynden koncentrerar sig till 

jordbruksbygderna men även till kusterna (Browall 

2003:63). Gravmaterialet från perioden är större än 

boplatsmaterialet. I de västra och centrala delarna av 

Östergötland finns de större koncentrationerna av de 

omkring 60 hällkistorna i landskapet. Fler av dem har 

använts under en lång tid och innehåller sekundärgravar 

från bronsåldern. Östergötland utgör den nordligaste 

utlöparen av sydskandinaviska bronsålderskulturen 

vilket främst berör stora gravhögar och boplatser 

(Browall 2003:64ff). Omkring 500 f. Kr under järnålderns 

början blir klimatet kallare och blötare, vatten nivån i 

Tåkern stiger med en meter, vilket påverkade de 

omkringliggande kärrmarkerna och slättlandskapen 

(Browall 2003:87).  Tiden fram till romersk järnålder kännetecknas av kontinuitet vad gäller bebyggelselägen och gravplatser 

men vissa skillnader har observerats mellan de västra och östra delarna av landskapet. Mer än hälften av de registrerade 

fornlämningarna i området utgörs av gravar men bland de många fornlämningar i Östergötland från järnåldern finns även 

boplatser, stensträngar, fornborgar och runinskrifter (Browall 2003:87). Östergötlands gynnsamma klimat och bördiga jord har 

säkerligen bidragit till områdets långa och rika historia. Men detta har även bidragit till att mycket har odlats bort och förstörts 

under historisk tid. 

1.2.1. Smörkullen  

De förromerska brandgravarna som analyserades under 2011, härstammar från gravfältet Smörkullen i Alvastra, Östergötland. 

Gravfältet Smörkullen, beläget vid foten av Omberg som tidigt stack fram ur inlandsisen.  Området kring Omberg liknade mer ett 

skärgårdslandskap under stenåldern.  I området finns stora mängder fynd från fornhistorien troligtvis på grund av platsens 

belägenhet på ett slättlandskap med direkt anslutning till Vättern. Gravfältet Smörkullen är bara ett av de större gravfälten i 

området.   Utgrävningen av Smörkullen startade som en räddningsgrävning år 1900. År 1888 invigdes en ny järnväg mellan 

Vadsten och Ödeshög. Banvallen drogs rakt igenom Smörkullen och i samband med detta öppnades flera grustag i området. 

Människoben påträffades ganska snart efter påbörjandet av bygget men det tog över tio år innan detta uppmärksammades, vilket 

bidragit till en stor förstörelse av gravfältet (Borgström 1973:3). Uppskattningsvis har på Smörkullen funnits runt 600 begravningar 

(Borgström 1973:3). Men hälften av gravarna beräknas dock ha varit bortgrävda redan år 1900 då man påbörjade de arkeologiska 

utgrävningarna.    

1.3. Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i de osteologiska analyserna av två samtida 

brandgravsmaterial göra en jämförande studie mellan brandgravfälten Smörkullen i Östergötland och Skogome i Bohuslän. De 

förromerska brandgravar som inkluderas i denna studie är analyserade vid två skilda tillfällen. Sju brandgravar från gravfältet 

Smörkullen i Östergötland analyserades under hösten och våren 2010- 2011 (Franzén 2011). För den aktuella studien har tio 

brandgravar från ett förromerskt brandgravfält från Skogome i Bohuslän analyserats.  De osteologiska analyserna försöker 

besvara frågor kring de gravlagda individernas kön och ålder, antalet gravlagda i varje brandgrav (MIND), information kring 

individernas hälsa dvs. patologier, samt om det förekommer några djur tillsammans med de kremerade individerna. Utöver 

denna analys kommer graden av fragmentering samt förbränning undersökas. De olika delarna av analysen kommer sedan 

studeras i ett försök att upptäcka likheter och skillnader mellan samtida populationers gravkontexter. Den jämförande analysen 

inkluderar gravfälten samt gravarna; deras utformning, placering, innehåll samt arkeologiska fynd.  

 

Frågeställningar;  

o Vad visar den osteologiska analysen av brandgravarna från Skogome i Bohuslän? 

o  Vilka likheter samt skillnader kan observeras mellan de två brandgravsmaterialen från Skogome och 
Smörkullen vad gäller den osteologiska analysen, gravfältens utformning och brandgravarnas innehåll?   

o Vad kan de observerade likheterna samt skillnaderna grundas i, lokalt, traditionellt eller rituellt tänkande? 

Figur 4 Gravfältet Smörkullen i Östergötland 
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1.4. Avgränsning 

Uppsatsen berör endast ett fåtal brandgravar från de två gravfälten, därför kan resultat utifrån den osteologiska- och 

jämförande analysen inte appliceras på de två gravfälten samt tillhörande populationer i större utsträckning. Den jämförande 

studien görs endast utifrån de två samtida gravfältens utformning samt ett fåtal analyserade brandgravars innehåll. Jämförelsen 

med brandgravsfält från samma och angränsande perioder kan bidra med fler inblickar i vilka skillnader och likheter som finns 

mellan de två förromerska gravfälten.  En närmare studie av platserna ur arkeologisk samt historisk vinkel kan bidra med en 

större kontext av gravfältet under den tid då gravfälten användes. Detta kan ge många intressanta svar men också skapa nya 

frågeställningar. Fortsatta osteologiska analyser av de resterande brandgravarna från de två gravfälten borde göras för att få en 

djupare förståelse av de kremerade individerna samt de rituella aspekterna kring brandgravarna.  

1.5. Källkritik 

Det som främst påverkar utgången av resultaten är det ringa antalet brandgravar tiden tillåtit för analyserna. Informationen 

kring deras arkeologiska kontext har även varit mycket begränsad. Dokumenten som finns tillgängliga från de båda 

utgrävningarna ger mycket begränsad information kring de arkeologiska omständigheterna vad gäller brandgravarna. 

Väldokumenterad utgrävningsteknik är något som är önskvärt vid analyser av brandgravar. Information om gravinnehållet har 

sållats eller inte kan förklara fragmenteringsgraden eller mängden påträffade tandfragment. Avsaknaden av dessa upplysningar 

kan tolkas som en medveten handling vid tillfället för gravsättningen. Informationen kring gravfältet i Skogome är särskilt 

bristande. Gravfältets begränsning är inte fastställd, en antydan till att gravfältets utsträckning kan ha varit betydligt större kan 

urskiljas i de stora mängderna brända ben och lerkärl som urskildes i de stora massorna av jord som redan fraktats bort vid 

starten av räddningsgrävningen i augusti 1906. Vid utgrävningen och upptagningen har fokus varit de få järnföremålen i 

gravarna, vilket är tydligt i ansvarige grävningsledare Fredrik Nordins anteckningar. Detta dokumentationssätt speglas även i 

utgrävningarna av Smörkullen, men ett större intresse för platsen under längre tid har kunnat lyfta fram mer om gravfältet än 

fallet för Skogome. Det hela speglar dock det tidiga 1900- talets stora fokusering på artefakter och förringande syn på de 

kremerade skelettresternas forskningsvärde. Detta begränsar resultaten i denna jämförande analys ytterligare.    Det ringa 

antalet analyserade brandgravar begränsar även möjligheterna till könsbedömningar. De morfologiska skillnaderna mellan män 

och kvinnor som används vid könsbedömningar kan skilja sig betydligt i tid och mellan populationer (Lynnerup m.fl. 2008).  Få 

fragmenten av könsindikerande element kunde identifieras under analysen av brandgravarna från Smörkullen, vilket medförde 

att en jämförelse mellan de morfologiska karaktärerna inom brandgravsmaterialet inte kunde göras.  Under den aktuella 

analysen har i förhållande fler könsindikerande fragment påträffats i de enskilda brandgravarna, vilket har gjort en jämförande 

analys mellan de morfologiska karaktärerna möjlig. Men inte förrän alla brandgravar från de båda gravfälten har analyserats blir 

det möjligt att mer specifikt urskilja de morfologiska dragen för de två populationerna.    Informationen kring gravarna som 

tagits fram säger en del om de enskilda individerna. Dock kan en fullständig analys av alla brandgravarna från gravfälten ge svar 

som istället inkluderar hela populationerna, samt ge en större bild av tiden och den rådande situationen på de olika platserna.  

2. Tidigare forskning 

2.1. Skogome 

Det var Fredrik Nordin som 1906 fick uppdraget att utföra den arkeologiska utgrävningen av Skogome. Nordin var rektor vid en 

skola i Vänersborg, men också varit verksam inom arkeologin i Bohuslän, med fokus på framförallt stenåldern (Arne 1906). 

Nordin studerade inte brandgravarna och gravfältet på Skogome efter utgrävningen och hans anteckningar över varje enskild 

brandgrav och de arkeologiska artefakterna som idag finns på Statens Historiska Museum är den information som finns att tillgå 

(Nordin 1906). En sammanfattning av dessa uppgifter finns i tidsskriften Fornvännen från 1906. Arne använder dock Skogome 

gravfält som ett av flera exempel av förromerska gravfält i sin artikel ”Den senare förromerska järnåldern i Sverige” i Fornvännen 

(1919).  

2.2.  Smörkullen 

Det var Almgren (1900; 1901) som under år 1900 påbörjade utgrävningarna av Smörkullen. Sedan fortsatte Arne (1903; 1904; 

1905), under åren 1901- 1904 och 1906. Det var under hans ledning de analyserade brandgravarna undersöktes år 1902. Efter 

Arne fortsatte Schnittger under 1907 och 1911 med de arkeologiska utgrävningarna. Efter honom var det Frödin som fortsatte 

arbetet under 1910-1911, Lindqvist 1912-1914, Sörling 1915 och Enqvist 1917. Sörling fanns på plats under 1922 då den sista 

undersökningen utfördes (Borgström 1973; Liebe-Harkort 2010).    De huvudsakliga undersökningarna av Smörkullen utfördes 
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under tidigt 1900- tal vilket medför att originaldokumenten är handskrivna och återfinns hos ATA (Antikvariska topografiska 

arkivet) vid Statens historiska museum. Utifrån dokument har det senare gjorts sammanfattningar av Borgström (1973).   Under 

åren då utgrävningarna genomfördes publicerades även en mängd artiklar av ovan nämnda Arne (1903; 1904; 1905) och av Fürst 

(1917) samt 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 historia. Liebe-Harkorts avhandling från 2010 tillhandahåller en fullständig 

analys med fokus främst på tandhälsan hos de obrända individerna på Smörkullen.    

3. Material 

Det analyserade skelettmaterialet kommer från ett gravfält i Bohuslän från Skogome i Säve socken strax utanför Göteborg. 

Skelettmaterialet utgörs av rester från tio brandgravar med ursprung i förromersk järnålder som grävdes ut under 1906 av 

arkeologen Fredrik Nordin.  Brandgravarna från Skogome är konstruerade som brandgropar, brandlager, urnegravar men även 

hartstätningar till t.ex. askar av trä har hittats. Få av brandgravarna har fynd, vilka utgörs främst av fragment av lerkärl. I en av 

gravarna fann man några järnföremål av bland annat fibulor, prylar, skäror samt synålar (Nordin 1906). En närmare förteckning 

över fynden funna i de respektive brandgravarna presenteras under rubriken Resultat, se sida 13.    Fynden påträffade i de 

aktuella gravarna från gravfältet Skogome kommer i den jämförande analysen närmare diskuteras tillsammans med fynden funna 

i de analyserade brandgravarna från Smörkullen. De analyserade brandgravarna från Skogome är ett urval baserat på deras vikt. 

Den totala vikten av de analyserade brandgravarna är 4,9 kilo med en volym på 8,5 liter. 

Högskolan på Gotland har lånat benmaterialet från Statens historiska museum. Gravarna grävdes ut 1906 och har 

inventarienummer 13014 och de tio gravarna har som individuella nummer 155092, 155093, 155103, 155109, 155111, 155114, 

155115, 155118, 155120, 155122.  Nedan presenteras i tabellform de analyserade gravarnas inventarie nummer samt vikt enligt 

Statens historiska museum samt Nordins egna gravnumreringar, se Tabell 1.  

                    Tabell 1 Vikt och numrering enligt SHM samt Nordin. 

 

 
 

4. Metod 

Analyser av kremerade skelettmaterial medför en hel del svårigheter för osteologen. Det 

finns få metoder utarbetade enbart för analyser av kremerade skelettmaterial. Därför har 

de metoder som brukas mest frekvent av osteologer använts, metoderna är dock 

utvecklade och används främst på hela och obrända skelett. Detta kan göra resultaten 

missvisande om metoderna alls kan appliceras på kremerade skelettmaterial. Analyser av 

kremerade individer motiverar till vissa modifieringar av metoderna samt till 

användningen av mindre frekvent brukade metoder. På samma gång är resultaten man 

kan få utifrån de valda metoderna beroende av vad man i det kremerade skelettmaterialet 

har påträffat samt benfragmentens bevaringstillstånd. Om möjligheterna finns 

rekommenderas bedömningarna att utföras inom populationen som studeras, detta för 

att finna vad som är typiskt kvinnligt respektive manligt inom populationen (Lynnerup  

m.fl. 2008:405).     Under detta avsnitt presenteras de metoder som valts att brukas under 

analysen vad gäller kön- och åldersbedömning, beräkning av MIND (Minsta individ antal), 

kroppslängd, påträffade patologier, uppskattning av förbränningsgrad och beräkning av 

fragmenteringsgraden.  Men även vad som avgör om innehållet i brandgravarna kan anses 

representativt för att hela individen gravlagts.  Metoderna är i stora drag samma metoder 

som brukades under den tidigare analysen av brandgravarna från Smörkullen (Franzén 2011). Även nya metoder har använts 

under den aktuella analysen, applicerade på de båda skelettmaterialen.  Även om metoderna i stort sett är de samma varierar de 

morfologiska karaktärerna de har använts på, mer om detta under Diskussion.  Alla metoder som redogörs för nedan vad gäller 

kön- och åldersbedömningar har utförs vid två tillfällen med en viss tids mellanrum, därefter har en slutlig bedömning gjorts. De 

enskilda brandgravarna har vägts i sina respektive påsar innan analys. De kremerade skelettresternas volym uppmättes sedan 

Inventarie 
nummer (SHM) 155092 155093 155103 155109 155111 155114 155115 155118 155120 155122 

Nordins 
gravnumrering  

8 9 1 2 14 5 19 ? 18 ? 

Vikt (SHM) 240 gr. 268 gr. 391 gr. 728 gr. 294 gr. 449 gr. 869 gr. 347 gr. 1151 gr. 357 gr. 

Figur 5 Kraniets morfologi enligt Buikstra och 

Ubelaker (1994) ur Lynnerup m.fl. (2008) 
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med ett litermått med deciliterangivning. Fragmenten torrborstades med en mjuk tandborste och ett 

mindre verktyg användes för att få bort torkad lera och jord som inte kunde borstas bort. Varje påses 

innehåll har noggrant analyserats var för sig och varje fragment har delats in olika grupper: bestämbara 

fragment, obestämbara fragment samt oidentifierade fragment. Ett bestämbart fragment är ett 

fragment med en eller flera karaktäristiska kännetecken som gör det möjligt att placera det till både 

benslag och del. De obestämbara fragmenten har endast vart möjliga att bestämma till benslag men 

inte mer precist till del av ben. Till oidentifierat bestäms de fragment som helt saknar karaktäristiska 

kännetecken som behövs för att kunna placera det till både benslag och del. För att kunna identifiera 

fragmenten har referensmaterialet använts vid osteologiska laboratoriet Högskolan på Gotland. 

Benmaterialet i varje grav har analyserats två gånger. För en uppskattning av den procentuella andelen 

av de identifierade fragmenten i varje brandgrav har både vikten och antalet fragmenten räknats.   

4.1.  Kön  

Som tidigare nämnts möter könsbedömningar av kremerade individer stora svårigheter eftersom 

skelettelementen är alltför fragmenterade och metoderna inte är helt utvecklade.  

Under analysen har könsbedömningarna främst utgått från de morfologiska skillnaderna hos kraniet. De morfologiska 

skillnaderna har bedömts efter en femgradig skala enligt Buikstra och Ubelaker (1994). Det är utifrån könskaraktärernas storlek 

och utseende den femgradiga skalan bygger på. Grad 1 bedöms som typiskt kvinnligt och Grad 5 som typiskt manligt. Till Grad 2 

och 4 bedöms karaktärer som inte är lika tydligt kvinnligt eller manligt. Grad 3 är graderingen 

för karaktärer kan vara både manligt och kvinnligt, se Figur 5.  

Under analysen av brandgravarna från Smörkullen (Franzén 2011) användes mått tagna på 

andra halskotans tandutskott (dens axis) till könsbedömningar av kremerade individer. 

Denna metod utvecklad av Wescott (2000) har även använts i den här analysen, se Figur 6. 

Metoden är utvecklad på hela kotor och rekommenderar specifika mätpunkter, därför har de 

mått möjliga att ta istället bedömts enskilt. Mätningarna har sedan jämförts med de 

framtagna medelvärdena enligt Wescott (2000) för män respektive kvinnor. Under 

analysarbetet har även mätningar på klippbenet (pars petrosa) utförts enligt framtagen 

metod av Schutkowski (1983), se Figur 7. Liksom vid mätningar av tandutskottet har inte de 

rekommenderade måtten kunnat tas och har därför bedömts enskilt med de framtagna 

medelvärdena för män och kvinnor enligt Schutkowski (1983). Mätningar av klippbenet 

användes inte under den föregående analysen av Smörkullen, men mätningar av 

klippbenen har nu utförts i de båda skelettmaterialen, Smörkullen och Skogome.  

4.2.  Ålder 

På grund av den höga fragmenteringen av de kremerade benen blir en närmare åldersbedömning mycket svår att göra, därför 

används breda åldersintervaller enligt Sjøvold (1978) för en åldersangivning av de enskilda individerna, se Tabell 2.  

En åldersbedömning av individer görs effektivt med hjälp av tandutveckling och tandframbrott, framförallt hos unga individer. I 

brandgravar förekommer ofta tänder vilka ger goda chanser till en uppskattning av individens ålder.  En åldersbedömning enligt 

denna metod kommer att göras efter ett tandframbrotts schema enligt Ubelaker (1989). Åldersbedömning av yngre individer ger 

ofta säkrare resultat när man ser till tandframbrott men även benelementens epifysammanväxning kan studeras i detta syfte 

(Buikstra & Ubelaker 1994). 

                                                                    Tabell 2 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 närmre bedömning inte kan göras 

 

Under tidigare analys av de kremerade individerna från Smörkullen gjordes en åldersbedömning enligt graden av 

sammanväxningen av kraniets suturer. Metoden har använts även under den aktuella analysen. Kraniumfragment med suturer 

påräffas ofta i brandgravar eftersom de bevaras mycket bra oavsett förbränningsgrad och hantering (Gejvall 1948; Holck 1986). 

Figur 6 Mätpunkterna på Dens 
Axis enligt Wescott (2000) 

Figur 7 Mätpunkterna hos Pars Petrosa 
enligt Schutkowski (1983). 
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Detta gör dem värdefulla att studera (Holck 1986) men ytterligare utveckling av åldersbedömningsmetoden är nödvändig.    

Åldersbedömningen utgår ifrån principen att man i brottytorna hos kraniesuturerna kan studera hur långt synostosen, alltså 

sammanväxningen av suturerena, har gått. Detta kan ge en uppfattning om individens ålder vid dödstillfället (Holck 1986).  

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). Liksom vid tidigare analystillfälle (Franzén 2011) används en bildserie som visar de olika stadierna av 

synostosen ur Holcks Cremated Bones (1986:97) tillsammans med en beskrivning ur Sigvallius, Funeral pyres,(1994:10) där hon 

sammanfattar Gejvalls (1948) beskrivning av de olika sammanväxningsstadierna av synostosen, se Figur 8 samt Tabell 3.  

De identifierade fragmenten med sutur har bedömts vid två enskilda tillfällen och en bedömning har gjorts om ett större antal 

fragment med synlig sutur påträffats. Enligt Holck (1986:95) ska en avvikelse med omkring 8- 10 år räknas med i bedömningen av 

individer mellan 20 och 60 år.  

                                    Tabell 3 Kraniets synostos enligt Gejvall (1948). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ännu en hjälp vid åldersbedömningar är fynd av benelement som uppvisar degenerativa förändringar. Detta kommer under den 
aktuella analysen studeras framförallt hos kotkroppar, mer om detta under patologier (Kap. 4.5.) och under resultat för de 
enskilda analyserade brandgravarna.    

4.3. Minsta antal individer (MIND)   

Minsta antal individer (MIND) används för att kunna säkerställa det minsta antalet individer i en grav. För att kunna beräkna 
minsta antal individer i varje grav utgår man från det faktum att flertalet benelement i det mänskliga skelettet förekommer i 
ental eller parvis, om det i en grav skulle förekomma fler fragment från samma bendel och bendel från samma sida, både för de 
som förekommer i ental eller parvis, indikerar detta att det i graven finns mer än en individ.  

4.4. Kroppslängd    

Mätningar lämpliga för en beräkning av individernas kroppslängd är möjliga att utföra om det i materialet finns hela ben, främst 

hela rörben. Inga hela rörben har påräffats därför har ingen beräkning av kroppslängden kunna utföras. 

4.5.  Patologier 

Det är inte av vikt att under analysen diagnostisera eller närmare diskutera närvaron av sjukliga eller övriga skeletala 

förändringar som observerats i brandgravarna. Då patologier påträffats kommer de att kort lyftas fram i resultatet för den 

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 8 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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berörda brandgraven.  Det finns stora svårigheter med försök att identifiera patologiska förändringar i brandgravsmaterial då 

eldens inverkan inte alltid kan uteslutas.  Förändringar har i huvudsak observerats hos kotor. Denna form av förändringar 

kopplas ofta till stigande ålder, dvs. degenerativa förändringar som uppstår hos hals-, bröst- och ländkotor.  Under hela livet 

utsätts ryggens kotor för belastning, så som när man böjer sig ner eller lyfter något (Roberts & Manchester 2010:140). Vid stora 

påfrestningar ökar trycket på de mellanliggande broskdiskarna som måste kompensera för trycket. Resultatet av detta kan ses i 

form av bentillväxt, osteofyter, längs kanten av kotkroppen. Osteofyterna ökar i mängd och storlek med fortsatt stress och kan, i 

extrema fall, bidra till att kotsegment växer samman och hindrar ytterligare rörelse. Vid förekomst av Schmorl´s nodes relateras 

även detta till högre ålder. Dessa förändringar tar sig i uttryck som större eller mindre isolerade intryckningar i kotkroppens 

ledyta. Schmorl´s nodes uppstår då broskdiskens innehåll trycker mot ledytan, men orsaken bakom denna förändring är inte helt 

klart. Trauman med efterföljande infektioner och andra åkommor som försvagar skelettets struktur ses som en av 

huvudanledningarna (Lynnerup m.fl. 2008:361f; Roberts & Manchester 2010:134ff).  

4.6. Djur  

Vid förekomst av djurben identifieras dessa bäst med hjälp av det tillgängliga referensmaterialet i Osteologiska laboratoriet på 

Högskolan Gotland. Inga djurben har dock identifierats i de analyserade brandgravarna.  

4.7. Förbränning och fragmentering 

Uppskattningen av förbränningsgraden görs utifrån en femgradig skala enligt Holck (1986:92ff). De olika skalorna beskrivs med 

temperaturangivelser samt med en beskrivning av hur brända fragment i de olika temperaturerna ser ut och upplevs, se Tabell 4. 

Många gånger används fragmentens färg för att uppskatta graden av förbränningen, färgen kan vara en hjälp vid uppskattningen 

av förbränningsgraden, men kan inte enbart användas. Hårt förbrända fragment får en karaktäristisk kritvit färg, se Grad 4 i 

Tabell 4, förbränningsgrader under Grad 4 visar sig inte lika tydligt och blir därför svårbedömd utifrån färg. Benfragmentens färg 

avgörs inte endast av kremeringen. Även den efterföljande tiden kan inverka, liksom medföljande kolrester som följt med i 

brandgraven, samt den omkringliggande jordens sammansättning.   Bålkonstruktionen är svår att se i själva skelettmaterialet 

men bidrar så klart till både benfragmentens förbränning- och fragmenteringsgrad. Caroline Arcini kunde dock under sin 

undersökning av brandgravfältet Gualöv urskilja två huvudformer av bålkonstruktioner (Arcini 2005:68). Först och främst är det 

allra viktigaste i uppförandet av ett kremeringsbål att se till att konstruktionen får en bra cirkulation av syre. Den första 

huvudkonstruktionen tros var uppbyggd av stockar liggande ovanpå större stenar för att skapa den nödvändiga cirkulationen. 

Den andra typen av bål är placerad ovanpå en innan grävd grop som på så viss skapar den nödvändiga syretillförseln. Dessa 

bålkonstruktioner lämnar dock mycket få otydliga spår efter sig då de inte täckts i efterhand vilket bättre skulle skyddat dem från 

t.ex. väder och vind. Arcini kunde även se att man föredragit att placera benfragmenten i kremeringsplatsens direkta närhet eller 

i gropen som använts till syretillförseln vid kremeringen (Arcini 2005:68f). Användningen av gropen vid gravsättningen bidrar till 

förändring av jordens sammansättning och gör kremeringsplatsen svårupptäckt. Välbevarade gravfält från förromersk och 

romersk järnålder visar att benfövaringen placerats just i gropen för bålplatsen. När lerkärlet eller spånsaken placerats i gropen 

sopas sot, kol och benfragment som inte samlats in ovanpå graven (Arcini 2005:69). Detta kommer att beröras även i 

Diskussionen.    Förbränningsgraden är även viktig att ta med i uppskattningen av fragmenteringsgraden. En första förklaring till 

en hög fragmentering är en kremering med höga temperaturer och lång exponeringstid. Om fragmenteringen är hög men 

förbränningsgraden låg kan indikationer om en efterföljande medveten fragmentering finnas. Benen kan t.ex. ha krossats med 

avsikt för att placeras i en urna eller liknande (Kaliff 1992). Att skilja en medveten fragmentering av benen från tafonomiska 

orsaker kan dock vara mycket svårt. Upptagning av benfragmenten, transport, paketering samt den osteologiska hanteringen 

bidrar med ytterligare fragmentering. Sekundära brottytor på fragmenten är inte ovanliga. En närmare undersökning kring 

fragmenteringen utfördes under 1993 av McKinley i artikeln; Bone fragment size in British cremation burials and its implications 

for pyre technology and ritual.  I sitt resultat av undersökningen kom McKinley fram till att fragmenteringsgraden inte ska ses 

som den ursprungliga utan snarare som en ”post-excavation size”.     Ännu en intressant frågeställning som kommer att beröras 

närmre under Diksussion är, vem eller vilken samhällsmedlem som kan ha utfört och ansvarat för kremeringarnas 

genomförande? För att utföra detta måste man liksom i utförandet av hantverk, odling eller jakt ha en kunskap om själva 

processen och förstå hur den kommer att påverka slutresultatet. Vem i det forntida samhället har denna kunskap om eld och 

dess inverkan om inte samhällets smeder? (Goldhahn & Østigaard 2007).    Under analysen har mätningarna av fragmenten 

gjorts utifrån deras största längd och bredd, medelvärdet utifrån dessa mätningar har sedan beräknats för att ge bild av 

fragmenteringsgraden i brandgravarna.     Vad som ytterligare behöver beröras i samband med analyser av brända ben är att 

skelett som bränns krymper. Krympningen uppstår då det organiska innehållet, så som vatten, i skelettet förbränns eller 

avdunstar, vilket påverkar fragmentens volym och vikt. Holck (1986:37ff) kunde observera att benelementens huvudsakliga 
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reducering i vikt och volym sker under en förbränning upp till 400 ᵒC, Grad 1. Ingen större skillnad i vikt och volym kunde 

observeras hos fragment brända i Grad 2 och Grad 4.    Flertalet undersökningar har gjorts för att närmare kunna uppskatta 

graden av krympning, beräkningar mellan 1- till 25 % har observerats, men även värden högre har föreslagits (Iregren & Jonsson 

1973:99). Vad man har observerat är att benelementen tycks krympa betydligt mer i längd i förhållande till deras bredd, samt att 

de spongiösa delarna av benelement tycks krympa i mindre grad än de kompakta delarna (Gejvall 1948; Iregren & Jonsson 

1973:99).   Vid analyserna av de kremerade benresterna som jämförs har en krympningsgrad inte applicerats i något större 

sammanhang i resultatet. I analysen har istället större fokus lagts vid förbrännings- och fragmenteringsgraden hos de enskilda 

brandgravarna.   

 

 

             Tabell 4 Förbränningsgraderna och dess inverkan enligt Holck (1986).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Representativitet 

En annan diskussion kring forntidens brandgravar är om hela individen har valts att gravläggas efter kremeringen. Man har 

observerat gravar med mycket små mängder ben som inte kan representera en hel individ. Efter en kremering av en fullvuxen 

individ beräknas 2-3 liter ben återstå (Holck 1986:95f). Vad man gjort med de resterande mängderna av benfragmenten finns det 

många teorier kring. En förklaring till små mängder ben kan till exempel vara en hög förbränningsgrad. De flesta teorier kretsar 

kring rituella och sociala aspekter. Kanske ägnades större aktning till själva kremeringsprocessen än till själva ihop samlandet av 

benfragmenten efter kremeringen (Kaliff 1992:103), kanske ägnades större respekt vid insamlingen en högt socialt uppsatt 

individs kvarlevor eller har kanske själva brandgravsformens utformning betydelse (Lynnerup m.fl. 2008:391).    För att i ett 

brandgravsmaterial kunna se vilka benelement som finns av en individ i graven är en början att se till vilka benelement som 

bevaras bättre respektive sämre vid en kremering.  Vid analyser av brandgravar återkommer många av de benelement och 

karaktärer man lätt kan identifiera. Detta gör att man kan skapa sig en bild av vad man kan förvänta sig att finna i en brandgrav 

och därmed också se undantagen. Varje del av skelettet har områden som förbränns i olika grad beroende på flera faktorer. Ett 

exempel är den omkringliggande vävnadens sammansättning och tjocklek, samt hur kroppsdelen varit placerad under 

kremeringen (Schmidt & Symes 2008:42). Som ett exempel på hur detta påverkar vad en osteolog kan identifiera vid en analys 

kan man utgå från att individen under kremeringen legat på rygg. Ryggsidan kommer i detta fall inte att exponeras direkt i elden 

medan revben och ansiktsskelett istället utgör mycket utsatta områden. Vid en fortsatt otillräcklig syretillförsel av ryggsidan 

kommer man vid analysen påträffa en stor andel kotor, men få eller inga fragment av ansiktsskelettet. En dålig syretillförsel 

bidrar till att elden inte kan ta sig ordentligt vilket medför en allmänt dålig och ojämn förbränning av kroppen, detta kan 

observeras hos benfragmenten i form av färgskillnader. Vid stor förekomst av pannben, ansiktsskelett, nyckelben och knäskålar 

och men en avsaknad av kotor kan tolkningen istället göras att individen legat på buksidan under kremeringen (Iregren 1972; 

Lynnerup m.fl. 2008).    Under analysen av brandgravarna från Skogome och Smörkullen gjordes, utifrån innehållet i gravarna en 

bedömning om gravinnehållet kan anses vara representativt för att hela den kremerade individen gravlagts.  Som ett hjälpmedel 

till denna analys har kroppen delats i olika regioner, se Tabell 5. En sammanställning har gjorts över de olika kroppsregionerna 

över vilka benelement som vanligen påträffas i en brandgrav, se Tabell 5, detta enligt Holck (1986:69ff ), Gejvall (1948) och 

Schmidt & Symes (2008:32). För att innehållet ska räknas som representativt för hela individen ska stora delar av varje 

kroppsregion kunna identifieras, innehållet kommer kategoriseras som icke-representativt om det mellan olika kroppsregionerna 

 
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 länge 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 sköra.  
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finns en stor obalans eller om en hel eller flera kroppsregioner saknas. Analysen kommer under diskussionen utgå från att 

individerna varit placerade i ryggläge under kremeringen. 

 
Tabell 5 Vanligast påträffade benelement i brandgravar, enligt Gejvall (1948), Holck (1986) och Schmidt & Symes (2008). 

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. 

 

4.9. Övrigt 
Under arbetet med denna uppsats utfördes en osteologisk undersökning på ett modernt krematorium. Detta i syfte att pröva de 

valda osteologiska metodernas användbarhet vid köns- och åldersbedömningar. Undersökningen omfattade totalt nio individer, 

sex män och tre kvinnor. De osteologiska metoderna som använts under den aktuella analysen är de metoder som traditionellt 

används vid analyser av forntida brandgravar och hela obrända skelett. Resultaten utifrån metoderna varierade. 

Könsbedömningar utifrån kraniets morfologiska könsskillnader och mätningar av överarmens och lårbenets ledhuvud och distala 

led visade goda resultat i jämförelsen med de analyserade individernas egentliga kön och ålder. Mätningar av andra halskotans 

tandutskott och tinningbenets klippben gav dock missvisande resultat. Åldersbedömningar utifrån degenerativa förändringar 

hos ryggens kotor och avsaknaden av tandrotshål i käkarna gav goda indikationer om en hög ålder, medan kraniets 

sutursammanväxning inte gav några klara indikationer. Undersökningen har bidragit till större tillit till vissa metoders 

användande och applicerande på forntidens kremeringar medan metoder baserade på mätningar strakt ifrågasatts av 

författaren. Metoderna behöver utvecklas ytterligare och framförallt anpassas till analyser av brända ben då de är utvecklade på 

hela obrända skelett.  

5. Resultat Skogome 

I följande kapitel presenteras resultaten av den osteologiska analysen av brandgravarna från Skogome. De tidiagre analyserade 

brandgravarna från gravfältet Smörkullen redogörs inte för de enskilda individerna på samma sätt. Resultaten utifrån den 

tidiagre analysen sammanfattas kort ihop med de inför detta uppsatsarbete analyserade brandgravarna från Skogome i den 

jämförande analysen. Där berörs de olika delarna som ingått i den osteologiska analysen. Den följande delen kan därför se som 

fristående, men är viktig att ta med för att visa vad de osteologiska resultaten baserars på.   
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5.1. Grav 155092   

Över brandgraven hade ett rullstensblock placerats, med en bredd omkring 1× 0,85 cm och höjd på 60 cm. Omkring själva 

brandgraven fanns ”kullerstenar” (Nordin 1906). Gravresterna bestod av aska, brända ben, bitar av hartstätning till en träask och 

starkt förrostade järnföremål (Nordin 1906). Artefakterna av järn utgörs av två fibulor, en skära, en pryl, en synål samt en 

avbruten udd av vad som kan vara en pryl eller nål. I Tabell 6 ses en sammanställning av resultaten av den osteologiska analysen.  

 

                            Tabell 6. Sammanställning Grav 155092. 

Gravform Urnebrandgrop Vikt 196 gram 

Fynd 2 fibulor, 1 skära, 1 pryl, 1 synål, 1 udd av pryl/nål Volym 0,4 l 

Kön - Fragmenterings grad 2,2 

Ålder Adultus Förbränningsgrad 2 

Mind 1 individ Identifierade fragment (fragment/vikt) 27 % /  24 % 

 

Könsbedömning; En könsbedömning av individen har inte varit möjlig att göra. Bland fragmenten påträffades ett fragment av 

ögonbågen (margo supra orbitalis).  En bedömning enligt kraniets könsmorfologi graderades karaktären till 1 av 5. Grad 1 tyder 

på Kvinna, men då detta fragment var det enda av könskaraktär är det otillräckligt för en bedömning.  

 

Ålderbedömning; Ett fåtal kraniumfragment med sutur kunde användas vid bedömningen av sutursammanväxningen. Graden 

av sammanväxningen tycks vara påbörjad och sträcker sig till en tredjedel av den totala tjockleken av kraniumtaket. Tabula 

interna är ännu något tunnare än externa, vilket indikerar en något äldre vuxen. Rörbenen 

är alla färdigutvecklade vilket indikerar en vuxen individ. Åldersbedömningen uppskattas till 

Adultus.  

 

MIND; Det finns inga indikationer om att det i graven finns fler än en individ.  

 

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats i brandgraven. 

 

Patologier och andra förändringar; Inga fragment med tecken på sjukliga eller 

degenerativa förändringar har påträffats. Hos ett mindre antal fragment observerades 

beläggningar och färgningar i rödbrunt. Bland benfragmenten påträffades flera starkt förrostade järnföremål som troligtvis gett 

upphov till dessa färgförändringar, se Tabell 9.  

 

Beräknad förbrännings- och fragmenteringsgrad; De ljusbruna fragmenten i brandgaven uppvisar en homogen förbränning och 

har uppskattats till Grad 2. Fragmenteringsgraden medelvärde på 2,2 cm ligger strax över den beräknade medelstorleken på 2,1 

cm i Skogome materialet, se tabell 31.  

 

Närvarande element och representativitet; Gravinnehållets vikt på ringa 200 gram talar starkt för att 

stora delar av individen saknas. Den större andelen av de identifierade fragmenten är från 

kroppsregionen övre extremiteter. Endast ett fåtal fragment av kotor har påträffats, revben (costae) 

har identifierats i något högre grad. Till kroppsregionen nedre extremiteter har mycket få fragment 

identifierats. Men en stor andel obestämda fragment av fot- och fingerben har påträffats. Ett mindre 

antal fragment av bäcken (coxae) påträffades. De regioner dit få fragment identifierats kan finnas 

bland den stora andelen obestämda samt oidentifierade fragment.  Den ringa mängden ben 

tillsammans med den stora obalansen mellan de olika kroppsregionerna talar för att innehållet i 

brandgraven inte representerar en hel individ, se Tabell 32. 

 

 

 

Figur 9 Fragment med rostbeläggning, 

Grav 155092. 

Kranium, revben, 

bröstkota, överarm, 

underarm, hand, 

skenben. 

Tabell 7. Identifierade 
skelettelement, Grav 155092. 
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5.2.  Grav 155093 

Ovan brandgraven har en flat mindre sten placerats. De brända benen låg samlade inom en 25 cm stor vid hartsring som var 

placerad på några små kullerstenar (Nordin 1906). I Tabell 8 ses en sammanställning av resultaten av den osteologiska analysen.  

 
                               Tabell 8 Sammanställning Grav 155093. 

Gravform Urnegrop Vikt 245 gram 

Fynd Hartsring Volym 0,5 l 

Kön - Fragmenterings grad 2,4 

Ålder Adultus Förbränningsgrad 2 

Mind 1 Individ Identifierade fragment (fragment/vikt) 11 % /13 % 

 

Könsbedömning; Inga fragment lämpliga för en könsbedömning påträffades. 

 

Åldersbedömning; Endast ett kraniumfragment med tydlig sutur kunde identifieras, brottytan visar att sutursammanväxningen 

varit påbörjad, men bedömningen utifrån ett fragment kan inte göras. Rörbenen är alla färdigutvecklade, vilket indikerar vuxen 

ålder. Två obestämda fragment av kotor har observerats med förändringar av degenerativt slag. Förändringarna är dock inte 

särskilt omfattande. Åldersbedömningen uppskattas till Adultus. 

 

MIND; Det finns inga indikationer om att det i graven finns fler än en individ.  

 

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats. 

 

Patologier och andra förändringar; Två fragment av kotor som inte varit möjliga att identifiera till kotslag observerades 

osteofytbildningar. Benpålagringen sitter kring kotkroppen, inferiort superiort, och är inte särskilt kraftig, se Figur 11. Det 

påträffades under analysen även två fragment av rörben med vad som troligtvis är av tafonomisk grund. I den kompakta ytan av 

benfragmenten kan man observera väl avgränsade runda intryckningar. I mikroskop ser man att några intryckningar är färskare 

än övriga. Förändringen kan ha uppstått under åren i brandgraven av t.ex. vatten eller frost.  

 

Beräknad förbrännings- och fragmenteringsgrad; Förbränningsgraden hos de homogent brända benfragmenten har uppskattats 

till Grad 2. Fragmenteringsgraden beräknas till 2,4 cm, och utgör en av de lägre i materialet.  

 

Närvarande element och representativitet; Benfragmenten i brandgraven uppmäter 

strax över 200 gram, vilket talar för att stora delar av individen inte finns närvarande i 

graven. Mycket få fragment av kraniet har identifierats, även få fragment av övre- och 

nedre extremiteter. Ryggradens kotor representeras av ett fåtal identifierade 

fragment. Mängden av obestämda fragmenten av rörben är dock stor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.  Harts, Grav 155093 Figur 11 Osteofytbildning hos kotfragment, 

Grav 155093. 

Figur 12 Tafonomisk förändring hos 

rörben, Grav 155093. 

Tabell 9. Identifierade skelettelement, Grav 

155093. 

Kranium, tand, hals-, bröst- och 

ländkotor, revben, överarm, hand 

och fot.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

5.3. Grav 155103  

Enligt uppgifter av Nordin (1906) utgjordes brandgravformen av ett benlager, med en bredd av 1× 0,40 m och med ett djup av 20 

cm. I benlagret återfanns bitar av ett grovt lerkärl, och i kanten av graven, bitar av ett krossat kärl av finare gods.   

I Tabell 10 ses en sammanställning av resultaten av den osteologiska analysen.  

 
                                       Tabell 10. Sammanställning Grav 155103. 

Gravform Benlager Vikt  391 Gram 

Fynd Bitar av lerkärl Volym  0,8 l 

Kön - Fragmenterings grad 2,4 

Ålder Adultus Förbränningsgrad 2 

Mind 1 Identifierade fragment (fragment/vikt) 30 % /26 % 

 

Könsbedömning; Ett fragment av kraniets klippben (Pars petrosa) identifierades och mättes enligt Schutowski (1983) och visade 

på övervägande kvinnliga mått, se Figur 13. Ännu ett fragment av kranium, ögonbågen (margo supra orbitalis) graderades till 2 

av 5, vilket innebär Kvinna? De båda fragmenten indikerar kvinna men är karaktärer bedöms vara för få för att ligga till grund för 

en säker könsbedömning. 

 

Åldersbedömning; Få fragment av kranium med sutur påträffades, fragmenten visar att sutursammanväxning har påbörjats. 

Endast en tandrot påträffades. Tandroten är från en permanent kindtand (Molar), en närmare bedömning av vilken molar har 

inte kunnat göras. Hos två fragment av bröstkota observerades en början till osteofytbildning. Rörbenen är alla färdigutvecklade, 

vilket indikerar en vuxen ålder. Åldersbedömningen har gjorts till Adultus.  

Mind; Det finns inga indikationer om att det i graven finns fler än en individ.  

 

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats. 

 

Patologier och andra förändringar; På två fragment av bröstkota finns det längs kotkroppen, superiort inferiort, en antydan till 

benpålagring, osteofyter. Epifyskanten lutar även svagt inferiort. Förändringarna är inte särskilt omfattande.  

 

Beräknad förbrännings- och fragmenteringsgrad; De ljusbruna benfragmenten uppvisar en homogen förbränning uppskattad till 

Grad 2. Fragmentens medelstorlek har beräknats till 2,4 cm, och utgör en av de lägre 

fragmenteringsgraderna i materialet.  

 

Närvarande element och representativitet; Vikten som inte överstiger 400 gram talar för att stora 

delar av individen saknas.  Det är framförallt kranium och kotor som identifierats, men även en stor 

andel revben. Ett fragment av överarm och ett av hand identifierades från de övre extremiteterna 

och ett fragment av fotben från de nedre extremiteterna. Det finns större mängder oidentifierade 

samt obestämda fragment, men den stora obalansen mellan kroppsregionerna och den lilla mängd ben talar för att innehållet 

inte kan anses vara representativt för en hel individ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Fragement av klippben, 

Grav 155103. 

Figur 14 Fragment av 

tandrot, Grav 155103. 
Figur 15 Osteofytbildning hos 
fragment av bröstkotor, Grav 155103. 

 

Kranium, hals-, bröst- 

och ländkotor, revben, 

underarm, bäcken, 

lårben och skenben. 

Tabell 11. Identifierade 
skelettelement, Grav 155103. 
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5.4. Grav 155109 

Benfragmenten var placerade i ett större krossat lerkärl i grus under ett rullstensblock, vars storlek var 1 meter i diameter 

(Nordin 1906). I Tabell 12 ses en sammanställning av resultaten av den osteologiska analysen.  

 
                          Tabell 12. Sammanställning Grav 155109. 

Gravform Urnegrop Vikt 727 gram 

Fynd Lerkärl Volym 1,2 l 

Kön - Fragmenterings grad 2,4 

Ålder Adultus Förbränningsgrad 2-3 

Mind 1 Individ Identifierade fragment (fragment/vikt) 13 % / 27 % 

 

Könsbedömning; Två fragment med morfologiska könskaraktärer från kraniet kunde identifieras. Dessa kommer från 

ögonbrynsbågen (margo supra orbitalis samt glabella) och fick båda en gradering till 3 av 5, vilket innebär att individens kön inte 

tydligt går att urskilja. 

 

Åldersbedömning; Ett större antal kraniumfragment med suturer påträffades. Sammanväxningen i brottytorna sträcker sig till 

omkring en tredjedel samt till hälften av den totala tjockleken av kraniumtaket. Individen kan ha varit omkring dagens 

medelålder, 40- 60 år, vid dödstillfället.   Flertalet rotfragment från permanenta kindtänder (Molar) samt ett fragment av en 

permanent Canin (hörntand) identifierades. Även fragment av överkäke (maxilla) med bevarade tandrotshål (Alveoler) för Incisiv 

1 och 2, samt fragment av underkäke (mandibula) med bevarade alveoler för första framtanden (Incisiv 1) och hörntand 

identifierades. Benelementen är alla färdigutvecklade vilket indikerar en vuxen ålder. Åldersbedömningen uppskattas till 

Adultus. 

 

MIND; Det finns inga indikationer om att det i graven finns fler än en individ.  

 

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats. 

 

Patologier och övriga förändringar; Inga fragment uppvisade några sjukliga eller degenerativa 

förändringar.  

 

Beräknad förbrännings- och fragmenteringsgrad; Förbränningsgraden har bedömts till Grad 2 med en övergång till Grad 3. 

Fragmenteringen har beräknats till 2,4 cm.   

Närvarande element och representativitet, En stor mängd från alla delar av kraniet finns bland benfragmenten. Även en större 

mängd fragment av hals- och bröstkotor har identifierats. Bland fragmenten påträffades, i jämförelse med de andra 

brandgravarna, en stor mängd av bäcken- och lårben. Fragmenteringsgraden är hög vilket medför en stor andel oidentifierade 

fragment. Mängden ben är en av de högre av de tio brandgravarna men är inte representativ för en hel individ.  

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Fragment av tandrötter, 

Grav 155109. 
Figur 17 Tandfragment kvar i 

tandbenet, Grav 155109. 

Kranium, tänder, hals- och 

bröstkotor, revben, bäcken, 

lårben, hand- och fotben.  

Tabell 13. Identifierade skelettelement, 
Grav 155109. 
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5.5. Grav 155111  

Under en 30 cm bred fläck av brända ben och aska var ett lerkärl placerat. Kärlet av grovt gods var fyllt med mörk jord och ben. 

Vid en ompackning av brandgravarna 1997 påträffades fem bitar av flinta som tillvaratogs och fick nytt inventarie nummer 

33158 (SHM).  I Tabell 14 ses en sammanställning av resultaten av den osteologiska analysen.  

 
                         Tabell 14. Sammanställning Grav 155111. 

Gravform Urnebrandgrop Vikt 301 gram 

Fynd Lerkärl, 5 bitar av flinta Volym 0,5 l 

Kön - Fragmenterings grad 2,1 

Ålder Adult Förbränningsgrad 2 

Mind 1 Individ Identifierade fragment (fragment/vikt) 10 % / 29 % 

 

Könsbedömning; Två fragment av morfologiska könskaraktärer identifierades. Ögonbrynsbåge (margo supra oritalis) som 

graderades till 2 av 5, vilket indikerar Kvinna? Ett fragment av klippben påträffades men var alltför fragmenterad för en mätning. 

Eftersom lämpliga fragment är allt för få, har ingen könsbedömning gjorts.   

 

Åldersbedömning; Tillgängliga kraniumfragment med sutur var få. Sammanväxningen i suturerna sträckte sig till en tredjedel 

samt till hälften av den totala tjockleken. Rörbenen är alla färdigutvecklade vilket indikerar vuxen ålder. På grund av det ringa 

antalet ålderindikationer görs ingen närmare bedömning än till Adult.  

MIND; Det finns inga indikationer om att det i graven finns fler än en individ.  

 

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats. 

 

Patologier och övriga förändringar; Inga fragment uppvisade tecken på sjukliga eller 

degenerativa förändringar.  

 

Beräknad förbrännings- och fragmenteringsgrad; De mycket sotiga benfragmenten uppvisar en förbränningsgrad om Grad 2. 

Fragmenteringen har beräknats till 2,1 cm, vilket är medelfragmentstorleken i brandgravarna i Skogome.   

 

Närvarande element och representativitet; Mängden av fragmenten uppgår endast till 300 gram. Fragmenteringsgraden är hög 

vilket bidragit till att stora delar av innehållet inte kunnat identifieras. Det råder en stor obalans mellan kroppsregionerna och 

den större andelen av fragmenten har identifierats till de större rörbenen, överarmsben och lårben. Innehållet i graven kan inte 

anses vara representativt för en hel individ.  

5.6.  Grav 155114 

Brandgraven utgjordes av en liten brandgrop med en bredd omkring 35 cm och ett djup av 15 cm. I botten av brandgraven var 

stenar placerade, mellan stenarna låg de brända benen och bitar av hartstätning till träask (Nordin 1906).  

I Tabell 16 ses en sammanställning av resultaten av den osteologiska analysen.  

                       Tabell 16. Sammanställning Grav 155114. 

Gravform Urnegrop Vikt  440 Gram 

Fynd Hartstätning Volym  0,6 L 

Kön - Fragmenterings grad 1,7 

Ålder Adultus Förbränningsgrad 2-3 

Mind 1 Individ Identifierade fragment (fragment/vikt) 27 % / 25 % 

 

Könsbedömning; De båda tinningbenens vårtutskott från både höger och vänster sida identifierades och bedömdes till Grad 2 av 

5, vilket indikerar Kvinna? Ännu ett fragment av kranium, ögonbåge som även detta graderades till 2. Bland fragmenten 

Kranium, revben, överarm, lårben, 

skenben, hand-och fotben.  

Tabell 15. Identifierade skelettelement, Grav 

155111. 
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påträffades även andra halskotans tandutskott (dens axis), denna mättes enligt Wescott (2000) som även den visade kvinnliga 

mått. Ingen könsbedömning av individen har gjorts då karaktärerna är få och metoderna inte är anpassade för brända fragment.  

 

Åldersbedömning; Ett större antal kraniumfragment med suturer påträffades. Större delen av dessa fragment uppvisade en 

sammanvävning som sträcker sig till en tredjedel av den totala tjockleken. Individen bedöms därför att ha varit omkring 

medelålder vid dödstillfället. Rörbenen är alla färdigutvecklade, vilket indikerar vuxen ålder. Indikationerna ger en 

åldersbedömning till Adultus.   

 

MIND; Det finns inga indikationer om att det i graven finns fler än en individ.  

 

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats. 

 

Patologier och övriga förändringar; Inga fragment uppvisade tecken på sjukliga eller degenerativa förändringar.  

 

Beräknad förbrännings- och fragmenteringsgrad; Den uppskattade förbränningsgraden är Grad 2 med övergång till Grad 3. Den 

beräknade fragmenteringsgraden är 1,7 cm, vilket utgör den högsta graden av fragmentering i brandgravarna från Skogome.  

 

Närvarande element och representativitet; Graven innehåller en ringa mängd ben, 400 gram, största delen utgörs framförallt 

av kranium och revben. Fragment av överarmsben, underarmsben och vadben har identifierats. En större obalans mellan 

kroppsregionerna samt mängden ben, gör att gravinnehållet inte kan anses representativt för en hel individ.  

 

 

 

 

 

 

5.7. Grav 155115  

Mellan två kullerstenar fann man de brända benen utspridda över en yta av 1,20× 0,60 meter. I ett 15 cm djupt lager var de 

brända benen blandade med mörk jord och kolbitar, framförallt i brandgravens nordöstra del. Vid den osteologiska analysen har 

en del fragment av kol observerats men även fragment av harts. Den sandblandade jorden är mycket mörk, vilket också kunde 

ses på benfragmenten som är täckta av ett mörkgrått damm.  I Tabell 18 ses en sammanställning av resultaten av den 

osteologiska analysen.  

 
                      Tabell 18. Sammanställning Grav 155115. 

Gravform Brandlager Vikt  826 Gram 

Fynd harts Volym  1,2 l 

Kön - Fragmenterings grad 2,1 cm 

Ålder Maturus Förbränningsgrad 3 

Mind 1 Individ Identifierade fragment (fragment/vikt) 11 % / 30 % 

Könsbedömning; Ett flertal fragment med morfologiska könskaraktärer kunde identifieras i denna brandgrav. Både vänster samt 

höger tinningsbens vårtutskott påträffades och graderades till 5 av 5, detta indikerar Man. Samma gradering har tre fragment av 

ögonsbrynsbåge (glabella) fått. Även ett fragment av andra halskotans tandutskott identifierades och mättes men indikerade 

istället kvinnliga mått. Som nämnts innan är metoden enligt Wescott (2000) inte utvecklad på kremerade skelettmaterial och 

kan därför inte användas. Trots de starkt indikerande könskaraktärerna har en könsbedömning därför valts att inte göras.  

Figur 19 Andra halskotans 
tandutskott, Grav 155114. 

Figur 18 Fragment av vårtutskott, 
Grav 155114. 

Kranium, halskota, revben, 

överarm, underarm och 

vadben.  

Tabell 17.  Identifierade skelettelement, 
Grav 155114. 
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Åldersbedömning; Ett större antal kraniumfragment med sutur indikerar att individen var omkring 40-60 år vid dödstillfället. 

Benfragment av överkäken med bevarade tandrotshål med kindtänder 2 samt 3 visar att individen vid dödstillfället varit vuxen. 

Fragmenten av permanent kindtand från underkäken, samt rotfragment av främre kindtand (premolar) i överkäken kunde även 

identifieras. Hos kotfragment har även degenerativa förändringar observerats. Rörbenen är alla färdigutvecklade vilket indikerar 

vuxen ålder. De olika karaktärerna ger tillsammans en åldersbedömning till Maturus.  

MIND; Det finns inga indikationer om att det i graven finns fler än en individ.  

 

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats. 

 

Patologier och övriga förändringar; Ett flertal fragment med möjliga förändringar påträffades. Att närmare kunna avgöra 

förändringarnas karaktär är svårt då fragmenten är små, få och kremerade. Hos tre fragment av kota av obestämt kotslag ses 

osteofytbildning. En närmare bedömning av deras omfattning och mer precis placering är svår att avgöra då fragmenten är 

mycket små. Hos fragment av andra halskotans tandutskott finns vad som liknar en sprickbildning på grund av benpålagring. 

Orsaken till denna förändring har inte närmare studerats av författaren. Hos flertalet fragment av ögonbrynsbåge har även en 

större porositet observerats. Orsaken bakom förändringen är svår att utröna då elden under kremeringen kan ha inverkat. 

Ännu en eventuell förändring hos ett fragment av överkäkens bihåla har observerats. 

Förändringen liknar en trådig intryckning i den till övrigt släta ytan. Men även vid detta 

tillfälle kan eldens inverkan inte uteslutas. 

 

Beräknad förbrännings- och fragmenteringsgrad; De mycket sotiga benfragmenten, 

vilka nästan antagit en mörkgrå färg, har uppskattats till en förbränningsgrad av Grad 

3. Graden utgör den brandgrav med den högst uppskattade förbränningsgraden. 

Fragmenteringsgraden har beräknats till 2,1 cm, vilket är medelfragmentstorleken hos 

brandgravarna från Skogome.  

 

Närvarande element och representativitet; Ett större antal fragment har identifierats till varje kroppsregion men något färre i 

de övre extremiteterna. Mängden, omkring 800 gram, talar för att större delen av individen finns i graven men en obalans finns 

och kan inte anses vara representativ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 20 Bitar av harts och kol, Grav 
155115. 

Figur 24 Tandrotsfragment, Grav 
155115. 

Figur 21 Fragment av höger och 
vänster vårtutskott, Grav 155115. 

Figur 22 Fragment av 
ögonbrynsbåge, Grav 155115. 

Figur 23 Eventuellt förändring hos 
fragment av bihåla i överkäken, Grav 
155115. 

Figur 25 Benpålagring hos 
andra halskotans tandutskott, 
Grav 155115. 

Kranium, tänder, hal- bröst- och 

ländkotor, revben, underarm, 

lårben, skenben.  

Tabell 19. Identifierade skelettelement, 
Grav 155115. 
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5.8. Grav 155118 

Det finns inga kända upplysningar om gravens nummer enligt Nordin (1906) vilket gör att uppgifter kring brandgravens 

utformning samt eventuella artefakter inte finns. I Tabell 20 ses en sammanställning av resultaten av den osteologiska analysen.  
 

                  Tabell 20. Sammanställning Grav 155118. 

Gravform Okänt Vikt 313 gram 

Fynd Okänt Volym 0,6 l 

Kön - Fragmenterings grad 1,9 

Ålder Adultus Förbränningsgrad 2 

Mind 1 individ Identifierade fragment (fragment/vikt) 11 % / 29 % 

 

Könsbedömning; Inga fragment lämpliga för en könsbedömning påträffades bland benfragmenten.  

 

Åldersbedömning; Sammanväxningen hos de fåtal kraniumfragmenten med sutur sträcker sig till en tredjedel av den totala 

tjockleken. Flertalet tandrotsfragment av permanenta tänder påträffades men var alltför fragmenterade för en närmare 

identifiering och åldersbedömning. Rörbenen är alla färdigutvecklade vilket indikerar vuxen ålder. Individen tycks varit vuxen vid 

dödstillfället, men på grund av det ringa antalet fragment görs åldersbedömningen till Adultus.   

 

MIND; Det finns inga indikationer om att det i graven finns fler än en individ.  

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats. 

 

Patologier och övriga förändringar; Det observerades hos ett kotfragment av obestämt kotslag en större porositet, eller 

uppluckring, i kotkroppens ledyta superiort, se Figur 26. Förändringen är av sådant slag som uppstår vid osteoartrit (Waldron 

2009).    

 

Beräknad förbrännings- och fragmenteringsgrad; Benfragmenten är homogent brända och har uppskattats till Grad 2. 

Fragmenten är grå med en brun ton och uppvisar en viss deformering.  Den beräknade fragmenteringsgraden om 1,9 cm är 

något under den totala medelfragmentstorleken.  

 

Närvarande element och representativitet; Ett stort antal fragment av kranium och kotor 

har identifierats tillsammans med en större mängd revben. Färre fragment har däremot 

påträffats av de större rörbenen i de övre och nedre extremiteterna. Även i denna 

brandgrav finns den större andelen av fragmenten i de oidentifierade samt obestämbara 

grupperna. En större obalans finns mellan de olika kroppsregionerna. Mängden ben är 

endast omkring 300 gram. Brandgravens innehåll kan inte anses som representativt för en 

hel individ.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27 Tandrotsfragment, Grav 
155118. Figur 26 Förändring hos 

kotfragment, Grav 155118. 

Kranium, hals- bröst- och 

ländkotor, revben, underarm, 

skenben och vadben.  

Tabell 21. Identifierade skelettelement, Grav 

155118. 
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5.9. Grav 155120  

Brandgraven var belägen mellan några kullerstenar i form av ett benlager. Fragmenten låg ovanpå en sten över en yta av 30×20 

cm. Bland benen fanns fem stycken grovt tillhuggna flintskärvor, som de flesta var brända (Nordin 1906). I Tabell 22 ses en 

sammanställning av resultaten av den osteologiska analysen.  

 
                     Tabell 22. Sammanställning Grav 155120. 

Gravform Benlager Vikt  1 142 Gram  

Fynd 5 st flintskärvor Volym  2,1 L 

Kön - Fragmenterings grad 2,6 cm 

Ålder Adult Förbränningsgrad 2-3 

Mind 2 individer Identifierade fragment (fragment/vikt) 15 % / 34 % 

 

Könsbedömning; Under analysen kunde tre fragment av tinnigsbenets vårtutskott av två gravlagda individer identiferas, de 

bedömdes enskilt och fick alla en bedömning till Grad 2 av 5, vilket indikerar Kvinna? Även ett fragment av klippbenet 

påträffades och kunde mätas enligt Schutowski (1983), måtten antyder både man och kvinna, ingen bedömning kan göras 

utifrån detta. Då det rör sig om två individer, som inte tydligt kan urskiljas från varandra har heller ingen könsbedömning gjorts.  

 

Åldersbedömning; Ett större antal kraniumfragment med sutur påträffades.  Det större antalet fragment visar en 

sammanväxning som sträcker sig upp till hälften samt till en tredjedel av den totala tjockleken. Ett antal tandrotsfragment av 

permanenta tänder kunde identifieras. Tandrotsfragment av kindtand i under- och överkäke samt rotfragment av premolar 

påträffades, ingen närmare bedömning till specifik tand kunde göras.  Utifrån tänderna går det inte att skilja de båda individerna 

åt, men med hjälp av tandben från både under- och överkäke kan en storleksskillnad observeras hos alveolerna.   Hos fragment 

av bröst- och halskotor observerades osteofyter, benpålagring samt uppluckringar i kotkroppen. Då det i brandgraven har 

identifierats två individer som inte kan skiljas åt görs ingen närmar åldersbedömning än adult.  

 

MIND; Fragment från flera individer från kraniets tinningben påträffades, se Figur 31. Fyra fragment av ledytan mot underkäkens 

ledhuvud (Fossa mandibularis) identifierades och sidobestämdes, två till höger och två till vänster. Bland fragmenten påträffades 

även tre vårtutskott av tinningben, se Figur 29. Minsta individ antal i Grav 155120 uppskattas till 2 individer.  

 

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats. 

 

Patologier och övriga förändringar; Ett större antal fragment av kotor som uppvisar förändringar påträffades. Hos fyra fragment 

av halskota observerades en stor porositet i kotkroppens båda ledytor. Utöver porositeten ses också omfattande 

osteofytbildning. Hos en av halskotorna har förändringen på kotkroppens inferiora del bildats en extra yta, se Figur 32. 

Porositeten tillsammans med osteofytbildningen kring kotkropparna ger indikationer om osteoartrit (Waldron 2009).  

Osteofytbildning finns även hos två fragment av bröstkotor, osteofyterna sitter kring kotkroppens ledytor, se Figur 28.  

I denna brandgrav har det gravlagts två individer, det går inte att skilja dem åt och därför kan inte de observerade 

förändringarna uteslutande sägas tillhöra en individ.  

Beräknad förbrännings- och fragmenteringsgrad; Förbränningsgraden är homogen 

i denna brandgrav. Några skillnader i färg eller förbränning kan inte observeras, 

vilket skulle kunna möjliggöra en uppdelning av fragmenten. Graden har 

uppskattats till Grad 2 med övergång till Grad 3. Fragmenteringsgraden är beräknad 

till 2,6 cm.  

 

Närvarande element och representativitet; Stora delar av varje benelement har identifierats, detta beror troligtvis på att det i 

brandgraven finns två individer. Mängden ben i denna grav är den största i materialet men mängden på omkring 1100 gram kan 

inte anses vara representativ för två hela individer.  

 

Kranium, tänder, hals-, bröst- och 

ländkotor, revben, överarm, 

underarm, bäcken, lårben, skenben, 

vadben, knäskål, hand- och fotben. 

Tabell 23. Identifierade skelettelement, Grav 
155120. 
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5.10. Grav 155122 

Det finns inga kända uppgifter om gravens numrering enligt Nordin (1906) vilket bidrar till att uppgifter om brandgravens 

utformning samt eventuella artefakter saknas.  I Tabell 24 ses en sammanställning av resultaten av den osteologiska analysen.  

 
                          Tabell 24. Sammanställning Grav 155122. 

Gravform Okänt Vikt 349 gram 

Fynd Okänt Volym 0,6 l 

Kön - Fragmenterings grad 1,8 cm 

Ålder Infans 2 (7-11 år) Förbränningsgrad 2 

Mind 1 Individ Identifierade fragment (fragment/vikt) 23 % / 22 % 

 

Könsbedömning; Inga fragment av morfologiska könskaraktärer har påträffats. Individens ålder 

är ringa 7-11 år vilket gör en könsbedömning mycket vansklig.  

 

Åldersbedömning; De fåtal kraniumfragment med sutur uppvisade ingen tydlig sammanväxning. 

Bedömningen utifrån detta indikerar att individen varit yngre än 20 år vid dödstillfället. Övriga 

fragment av kranium är mycket tunna med en tjocklek som påminner om äggskal. Ett tandanlag 

till en permanent främre kindtand identifierades. Ålderbedömningen utifrån detta indikerar att 

individen varit omkring 7 till 11 år vid dödstillfället. Tandrotsfragmenten som påträffades i brandgraven är i övrigt av 

permanenta tänder men är alltför fragmenterade för en närmre bedömning. 

 

MIND; Det finns inga indikationer om att det i graven finns fler än en individ.  

 

Förekomst av djurben; Någon förekomst av djurben har inte observerats. 

 

Patologier och övriga förändringar; Inga fragment uppvisade tecken på sjukliga eller 

degenerativa förändringar.  

 

Beräknad förbränningsgrad och fragmentering; Förbränningsgraden är uppskattad till Grad 2 och har en fragmenteringsgrad på 

1,8 cm.  

 

Närvarande element och representativitet; Fragment har identifierats till de flesta benelement i kroppen. Men det finns även 

stora mängder obestämbara samt oidentifierade fragment. 

Figur 29 Fragment av vårtutskott, Grav 
155120. 

Figur 28 Fragment av 
klippbenet, Grav 155120. 

Figur 30 Tandrots-fragment, 
Grav 155120. 

Figur 31 Dubbla fragment 
av underkäkens ledyta, 
Grav 155120. 

Figur 32 Fragment av bröstkotor 

med förändring, Grav 155120. 

Figur 33 Fragment av halskota med 

förändring, Grav 155120. 

Figur 34 Tandrotsfragment, 

emaljkrona, Grav 155122. 

Kranium, tänder, hals-, bröst- och 

ländkotor, revben, överarm, 

underarm, skenben, vadben, 

hand- och fotben.  

Tabell 25. Identifierade skelettelement, 
Grav 155122. 
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6. Jämförande analys  

Den jämförande analysen inleds med en inblick i de två brandgravfältens inre- och yttre gravskick, vilket inkluderar gravfälten 

och brandgravarnas utsträckning, utformning, placering samt arkeologiska artefakter. Den jämförande analysen fortsätter sedan 

med de osteologiska analyserna av de totalt 17 brandgravarna från de två brandgravfälten. Den osteologiska analysen inkluderar 

individernas kön och ålder, antalet gravlagda i varje brandgrav, information kring individernas hälsa dvs. patologier, samt om det 

förekommer några djur tillsammans med de kremerade individerna. Under analysen har även graden av fragmentering samt 

förbränning studerats i ett försök att se hur hanteringen av de kremerade individernas kvarlevor sett ut på de två platserna.    De 

olika delarna av den jämförande analysen har studerats i ett försök att upptäcka likheter och skillnader mellan två samtida 

populationers gravkontexter i olika delar av Sverige; Skogome gravfält från Bohuslän samt Smörkullen från Östergötland. 

Analysen avslutas med en diskussion kring de observerade likheterna samt skillnaderna och vad dessa kan ha sin grund i. 

Uppvisar gravfälten och hanteringen av de kremerade individerna lokala variationer? Finns det stora likheter som kan förklaras 

genom traditionell eller rituell utformning och hantering? Eller speglar de två samtida gravfälten tiden för deras tillkomst och 

användning?  

6.1. Inre- och yttre gravskick 

Denna del innefattar även de ännu inte analyserade brandgravarna från de båda gravfälten. Den information som finns kring 

gravfälten och de enskilda brandgravarna är mycket varierande och skiljer sig i utförandet, men mycket har ändå kunnat lyftas 

fram. Med inre gravskick menas de enskilda brandgravarnas utformning och om det i gravläggningen medföljt arkeologiska 

artefakter. Det yttre gravskicket kommer närmare beröra gravfältens utbredning, placering och vilka former av gravmarkeringar 

som förekommer.   

 

 

 

 

 

Gravfältet Skogome 
Skogome gravfält påträffades då man under 1906 lade räls för den nya Bohusbanan.  Ur tidskriften ”Hvar 8 Dag” kan man den 26 

augusti 1906 läsa en kort artikel om detta, ”intressant fynd af tidiga järnåldersgrafvar”, skriven av Fredrik Nordin som ansvarade 

för utgrävningarna. Det framgår i artikeln att man redan en tid innan Nordin anlände till platsen stött på ”ett slags forntida 

grafar” i den översta myllan (Hvar 8 Dag nr. 1906). Om Skogome gravfälts faktiska utsträckning finns det inga tydliga uppgifter 

kring, men det framkommer att omkring ett trettiotal gravar eller lämningar efter sådana påträffats. 23 brandgravar grävdes 

fram intakta, men vid en genomsökning av den redan bortschaktad jorden påträffades ytterligare ett tiotal gravrester, 

bestående av brända ben och lerkärl. Tiden efter utgrävningen ska även arbetsbefälet vid Bohusbanan sänt in ytterligare två 

urnor innehållande brända ben, en större samling hopblandade lerkärlsbitar och brända ben (Fornvännen 1906). En grov 

beräkning av antalet brandgravar kan göras till omkring 30 men möjligheten finns att det varit ännu fler gravar.    I artikeln finns 

även några svartvita fotografier som återger tre av brandgravarna och den stora grusås de påträffats i, se Figur 35,37 och 38. I 

artikeln (Hvar 8 Dag nr. 1906) framgår det att en grav varit täckt av en sten medan två varit täckta av ”väldiga rullstensblock”, se 

Figur 38. De övriga gravarna uppges inte ha varit synliga ovan jord (Nordin 1906). Arne skriver i Fornvännen 1906 att några av de 

stentäckta gravarna täcktes av ”klumpiga” stenblock, andra av smärre kullerstenar, samt en som täckts av en flat hällsten.  

Brandgravarna på Skogome gravfält hade anlagts precis under markytan i den grusiga marken. De påträffades redan 5 cm ned i 

marken men också på djup omkring 60 cm. Medeldjupet blir omkring 29 cm för de 23 arkeologiskt framtagna brandgravarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Figur 35 Grusbanken vid Skogome där gravfynden gjordes överst på banken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Sammanlagt utgör 16 av de 23 brandgravarna urnegravar. Urnorna i lera uppges 

vara mycket enkelt utförda utan dekor (Nordin 1906). Ett fynd av en skära 

gjordes i en av dessa 16, i de övriga finns inga artefakter. Det är totalt 20 

brandgravar som är tomma på artefakter. De brandgravar av dessa 20 som inte 

placerats i urna, har gemensamt att det påträffats ihop med hartstätningar till 

t.ex. spånaskar. I endast en brandgrav påträffades benfragmenten tydligt inom 

en hartsring, denna grav utgör även den enda av totalt fem utan lerkärl eller 

fynd som inte innehåller sot eller kol. De fyra gravarna utan fynd eller lerkärl, 

innehåller större mängder sot och benfragmenten är spridda över större ytor.     

Två grupper kan urskiljas hos de fyndtomma brandgravarna i urna. En grupp utgörs av enkla urnegravar utan några spår av sot 

eller stensättning. Den andra gruppen utgörs av urnegravar som placerats under en ”askfläck” och utan stensättning, i denna 

askfläck har det även påträffats ben. En av dessa gravar, Grav 155111, har osteologiskt analyserats under detta tillfälle, 

benfragmenten är uteslutande av människa, både i och utanför urnan. En av de fyndrikare gravarna utgörs av dubbelgraven, 

Grav 155120. Denna brandgrav har inte varit placerad i urna men har placerats ovanpå och mellan ”kullerstenar” utan sot eller 

kol. Fynden utgörs av fem grovt tillhuggna flintskärvor, några av dem är dessutom brända. Om flintan redan funnits i jorden eller 

om de är medvetet nedlagda är svårt att avgöra. Skärvorna tycks inte utgöra några färdiga redskap men de uppvisar ändå 

eldpåverkan.  Fem flintskärvor har även påträffats i ytterligare en grav men vid ompackning av benen under 1970- talet. Någon 

närmre uppgift kring om de bränts eller är bearbetade finns inte.    Den artefaktrikaste graven, Grav 155092, var placerad i en 

mindre stensättning under ett stort stenblock utan urna. Artefakterna utgörs av järnföremål, två fibulor, en skära, två prylar 

samt en synål. Graven är välmarkerad och utgör en av de få gravar med artefakter, vilket gör att den tydligt står ut ur mängden.     

 

Gravfältet Smörkullen 
Att sammanställa gravarnas utformning i förhållande till fynd och förekomst av bålrester på ett 

liknande sätt som för Skogome har inte varit möjlig. Oxenstierna (1948) gjorde en 

sammanställning av de många gravarna som påträffats på Smörkullen, detsamma har 

Borgström gjort (1973). Tyvärr överensstämmer inte alltid informationen mellan dem. En något 

grövre bild av förhållandena har ändå varit möjlig att urskilja.   Av samma anledning till 

utgrävningen av Skogome gravfält påbörjades utgrävningar av Smörkullen i samband med att 

en ny järnväg skulle dras. Järnvägen skulle gå igenom Smörkullen och utgrävningarna utfördes 

först i direkt anslutning till där järnvägen var tänkt att dras (Borgström 1973). Smörkullen tror 

man har använts under en längre tid, omkring 400 år, från senare delen av förromersk järnålder 

fram till och med yngre romersk järnålder, ca 150 f. Kr. – 260 e. Kr (Browall 2003), vilket 

bidragit till en stor mängd gravar. Uppskattningsvis har det på gravfältet funnits omkring 600 

begravningar, men en anslutande grustäkt bidrog till att en stor del av gravarna skadades redan 

innan man 1900 påbörjade utgrävningarna. Under åren 1900-1922 då Smörkullen grävdes ut 

påträffades hela 280 gravar, både skelett- och brandgravar. Brandgravarna är omkring 102 

stycken och utgör de äldsta på gravfältet. De är i huvudsak förromerska men dateringarna fortsätter även in i romersk järnålder 

(Browall 2003). De äldsta brandgravarna hade anlagts på en central del av gravfältet längs en åsrygg. Från denna åsrygg har 

sedan gravfältet vuxit fram. De centrala delarna med de äldsta gravarna hade redan innan år 1900 försvunnit då platsen använts 

som grustag (Browall 2003).   När man påbörjade utgrävningarna kunde man ovan jord inte se några synliga gravmarkeringar 

(Borgström 1973; Browall 2003). Arne skriver år 1919 i Fornvännen att brandgravarna på Smörkullen ibland täcktes av 

kalkstensflis eller stenblock men att de inte var synliga ovan jord. Under 1800- och 1900 talen användes området kring 

Smörkullen som betes- och odlingsmark, vilket säkerligen bidragit till en förstörelse av eventuella gravmarkeringar(Borgström 

1973).    Brandgravarna på Smörkullen har placerats mycket ytligt under marken, djupet växlar mellan 10 och 71 cm med ett 

medeldjup om endast 36 cm (Borgström 1973). Strax över 40 gravar utgörs av urnegravar men brandgropar av olika former 

uppgår till över 50. Många av både urnegravarna och brandgroparna har påträffats i små kistformade stenhällar som utformats 

med tre flata sidostenar, ibland kunde de även ha en täckande sten (Oxenstierna 1948; Browall 2003).    Brandgravar utan 

artefakter uppkommer till omkring 79 stycken, fördelningen av dessa i brandgropar och urnegravar är jämn. Någon information 

kring om det i dessa förekommit sot eller kol har inte kunnat urskiljas. Sammanlagt har fynd påträffats i 23 brandgravar, i 13 av 

dessa har ett fynd påträffats. De flesta är utformade som brandgropar och endast 4 utgör urnegravar. Artefakterna är av 

varierande slag, endast nålen är återkommande i fyra gravar. Gravar innehållande två artefakter är fyra stycken, varav två är 

brandgropar innehållande två fibulor samt nål och kniv, två är urnegravar innehållande kniv och brynsten samt flinta. 

Figur 36 Fibulor från förromersk tid 

Figur 37 En av brandgravarna under 

utgrävningen av Skogome.  
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Brandgravar med tre fynd utgörs av två urnegravar, en med stenläggning och en brandgrop även den med stenläggning. I 

urnegravarna påträffades en bronsnål, bronskedja och flinta samt en kam, spelbricka och pilspets. I brandgropen fanns en nål, 

skära och pryl. Endast två, en urnegrav och en brandgrop, innehöll fyra artefakter. Brandgropen var placerad i en 

stenkonstruktion ihop med nitar och andra järnfragment, även urnegraven var placerad i en stenkonstruktion med en brynsten, 

nit, järnten och bronsbleck. Den grav som utgör den fyndrikaste var även den placerad i en stenkonstruktion, benfragmenten var 

inte placerade i urna men harts påträffades ihop med artefakterna av nålar, krumkniv och remändesbeslag. Även obrända 

djurben har observerats men har i detta sammanhang inte räknats med då det inte finns några uppgifter om de förekommer i 

brandgravarna från Skogome.  

 

Sammanfattning inre- och yttregravskick 

Järnåldersgravfält är för det mesta mycket subtila och ter sig inte märkbart i landskapet så som t.ex. stenålderns megalitgravar 

eller bronsålderns stora rösen. Järnålderns gravform kallas flatmarksgrav, ett uttryck som myntades under 1900- talets början då 

de påträffades i större utsträckning (Arne 1906). Deras mycket svårupptäckta utseende bidrar till att de ofta inte upptäcks förrän 

man börjar bearbeta marken, som vid fallet för de båda gravfälten.  Båda gravfälten har varit placerade på större grusåsar, vilket 

har bidragit till att gravfälten och därtill gravar också förstörts i utvinningen av grus.   Dokumentationen kring själva 

utgrävningarna samt gravarnas innehåll är mycket varierande och har inte utförts på ett liknande sätt. Utgrävningarna av 

gravfälten är utförda på ett sådant sätt som kan liknas vid räddningsgrävningar, där man under tidsbrist har koncentrerat sig på 

de gravar som är i direkt fara. Men då Smörkullen varit så omfattande i mängd har man fortsatt med utgrävningarna i många år 

till, vilket också har bidragit till en större mängd information kring just denna plats i förhållande till Skogome.    De fynd som 

finns närvarnade på de båda gravfälten har markerats i svart i Tabell 26. Dessa utgörs av fibulor, nål, skära, pryl och flinta. Det är 

framförallt nålar som påträffats hos de båda gravfälten, totalt uppkommer antalet till nio nålar, de flesta från Smörkullen. Ingen 

utav fyndkategorierna är unika för Skogome men det stora antalet brandgravar på Smörkullen gör att variationen av 

artefakterna också är stor. Många av de fynd som påträffats i brandgravarna på Smörkullen finns inte på Skogome, men inte 

heller i större mängder på Smörkullen, se Tabell 26. Den större delen av brandgravarna från de båda gravfälten, totalt 98 gravar 

eller 80 %, påträffades inte med några idag bevarade artefakter. Därefter är ett fynd vanligast i totalt 14 gravar eller 11 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38 Två Brandgravar under utgrävning på Skogome gravfält.  
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Tabell 26. Arkeologiska artefakter samt antal i brandgravarna 

på gravfälten Skogome- samt Smörkullen. 

Fyndkategori 
0 

Fynd 
1 

Fynd 
2 

Fynd 
3 

Fynd 
4 

Fynd 
5 

Fynd 
6 

Fynd Antal  

Fibula 
 

1 2 
   

2 5 

Bronsnål 
   

1 
  

1 2 

Kam 
   

1 
  

  1 

Spelbricka 
   

1 
  

  1 

Bronskedja 
   

1 
  

  1 

Remändesbeslag 
      

2 2 

Pilspets 
   

1 
  

  1 

Krumkniv 
      

1 1 

Brynsten 

 
1 1 

 
1 

 
  3 

Nål 
 

4 1 1 
  

3 9 

Skära 
 

1 
 

1 
  

1 3 

Pryl 
   

1 
  

1 2 

Kniv 
  

2 
   

  2 

Nit 
 

1 
  

3 
 

  4 

Spik 
 

1 
    

  1 

Järnhacka 
 

1 
    

  1 

Järnfragment 
 

1 
  

2 
 

1 4 

Järnten 
    

1 
 

  1 

Eldtång 
 

1 
    

  1 

Bronsbleck 
 

1 
  

1 
 

  2 

Flinta 
 

1 2 1 
 

5   9 

 Antal gravar 98 14 4 3 2 1 2 124/52 

  

 

 

6.2. De osteologiska analyserna  

6.2.1. Kön  

Skogome 
Fragment med morfologiska könskaraktärer påträffades i sju av de tio gravarna, sammanlagt åtta individer då detta inkluderar 

dubbelgraven (155120). De tillgängliga karaktärerna var främst av kranium, men var för få i varje enskild brandgrav för en 

slutsats. Mätningarna av klippben samt halskotans tandutskott gav kvinnliga eller oklara resultat, även i de fall då de 

morfologiska karaktärerna istället indikerat manligt kön. En sammanslagen bedömning utifrån de olika metoderna har inte gjorts 

då få karaktärer i varje grav påträffats och då metoderna baserade på mätningar starkt ifrågasätts av författaren.  

Då det i brandgravarna förekom flertalet av samma karaktär, t.ex. ögonbrynsbåge, kunde en morfologisk jämförelse inom 

skelettmaterialet göras i en viss utsträckning, men även en jämförelse med det tillgängliga referensmaterialet på Högskolan 

Gotland gjordes. Mätningar utfördes på tinningbenets klippben och andra halskotans tandutskott, måtten presenteras i tabell 

form, se Bilaga 1 och 2.  

 

Smörkullen 

I sju brandgravar från gravfältet Smörkullen påträffades fragment av könskaraktär i alla. I två fall fanns två tillgängliga karaktärer, 

i de resterande fem gravarna fanns endast en. Detta gör en könsbedömning mycket svår, och har därför inte gjorts.  

Fragmenten av könskaraktär är främst av kranium men även andra halskotans tandutskott förekommer. En morfologisk 

jämförelse inom skelettmaterialet kunde inte utföras på grund av de få fragmenten, men en jämförelse med det tillgängliga 

referensmaterialet på Högskolan Gotland gjordes. Mätningarna av klippbenet utfördes vid samma tillfälle som 

brandgravsmaterialet från Skogome, se Bilaga 3.  

 

I tabell 27 nedan presenteras bedömningarna av de enskilda metoderna.  

  Gemensam kategori 

  Endast Smörkullen 

  Endast Skogome 
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Sammanfattning kön 
Totalt utfördes 25 könsbedömningar, 14 av dessa visade Kvinna eller Kvinna? Endast i sju fall blev bedömningen Man eller Man?  

Påträffade fragment av könskaraktär jämförs bäst inom det analyserade skelettmaterialet, då man kan få en uppfattning om vad 

som är morfologiskt mer kvinnligt eller manligt inom populationen. En sådan analys kräver dock stora material och studier av 

hela gravfält. Morfologiska jämförelser med obrända skelettmaterial blir mycket vansklig då skelett som kremeras krymper. 

Graden av krympning är dessutom mycket svår att uppskatta då den varierar för olika benslag (Iregren & Jonsson 1973:99).   

Hos totalt elva individer har antingen klippbenet eller andra halskotans tandutskott påträffats som är möjliga att mäta för 

könsbedömning. De två karaktärerna har inte i något fall påträffats i en och samma brandgrav, en jämförelse däremellan kunde 

då inte göras. I de fall mätningar har varit möjliga, har det vid åtta fall av nio konstaterats värden under medelvärdena för 

kvinnor framtagna av Wescott (2000) och Schutkowski (1983).  

 

Tabell 27. Tillgängliga könskaraktärer samt bedömning i de analyserade brandgravarna. 

Gravnummer Pannben   Tinningben   Andra halskotan 

Skogome 
Ögonbrynsbåge Ögonbåge Vårtutskott 

Klippben 
(mått) 

Tandutskott 
(mått) 

155092 
 

Kvinna 
   155093 

     155103 

 
Kvinna? 

 
Kvinna 

 155109 ? ? 
   155111 Kvinna? 

    155114 

 
Kvinna? Kvinna? 

 
Kvinna 

155115 Man Man Man 
 

Kvinna 

155118 

     155120 

  
Kvinna? ? 

 155122 

     Smörkullen 

     97 

  
Man? 

 
Kvinna 

98 

   
Man 

 99 

    
Kvinna 

104 

   
Kvinna 

 105 

   
Kvinna 

 112 Man? Man? 
   113 

    
Kvinna 

 

6.2.2. Ålder 

Skogome 
Åldersbedömningarna resulterade i varierande åldersgrupper. Två individer kunde inte närmre åldersbedömdas än till Adult (>20 

år), sex individer har bedömts till Adultus (18- 44 år), en individ till Maturus (35-64 år), men det finns även ett barn i 

åldersgruppen Infans 2 (7-11 år), se Tabell 28.    Det förekom i alla tio brandgravar varierande mängd av kraniumfragment med 

sutur. Dessa kunde ge hänvisningar vid bedömningen och till indelningarna i de breda åldersintervaller som använts (Sjøvold 

1978).    Det förekom inga benelement i de tio gravarna som tyder på att skelettet ännu inte utvecklats färdigt vid dödstillfället. 

Detta inkluderar även barngraven, Grav 155122. De mycket tunna och små benfragmenten var en indikation i sig men ett 

tandanlag till en permanent tand kunde närmare avgöra individens ålder.  Tandrotsfragment förekom i totalt sex gravar. Dessa 

var dock svårt fragmenterade vilket gjorde det svårt att närmare identifiera dem. De var alla av permanenta tänder. I Grav 

155115 indikerade kotfragment med degenerativa förändringar en högre ålder. Samma förändring observerades i Grav 155120, 

men då detta är en dubbelgrav är det svårt att avgöra om den högre åldern rör de båda eller en av individerna.  

 

Smörkullen  
Endast två individer har fått en närmre åldersbedömning till Adultus (18-44 år), de övriga fem till Adult (>20 år), se Tabell 29. 

Åldersbedömning utifrån kraniesuturernas synostos var möjlig att utföra hos sex av de sju individerna. I två av dessa gravar, Grav 

112 och 113, identifierades även visdomstanden (molar 3), vilket gav individerna en minsta ålder omkring 21 år.  
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I två av brandgravarna fanns indikationer om en högre ålder, Grav 99 och 113. Detta i form av degenerativa förändringar hos 

kotor, men det ringa antalet övriga åldersindikerande fragment resulterade i åldersindelningen Adultus. Det förekom inte hos 

någon av individerna något som tyder på att skelettet inte varit färdigutvecklat vid dödstillfället.  

Sammanfattning Ålder 
De fragment som varit till hjälp för åldersbedömningarna har varit av samma karaktär i de två brandgravsmaterialen. 

Kraniumfragmenten med pågående synostos har påträffats i alla gravar utom en, Grav 112 från Smörkullen. Avsaknaden eller få 

fragment av kranium med sutur kan också indikera att individen är av mycket hög ålder, suturerna kan ha slutits helt. Några 

synliga indikationer om detta har dock inte observerats. Tänder brukar generellt klara en kremering relativt bra (Schmidt & 

Symes 2008) och utgör en god åldersindikation. Tandfragment förekom i tre av brandgravarna från Smörkullen men i sex gravar 

från Skogome. Att i brandgravarna påträffa en fullt utvecklad visdomstand indikerar en minsta ålder omkring 18- 21 år, vilket 

utgör en god grund till en åldersbedömning. Visdomständer har endast påträffats i två gravar, båda från Smörkullen. Tänderna 

som påträffats hos de vuxna individerna styrker just denna bedömning, men ger inga närmre indikationer, dessa får istället 

sökas hos andra benelement.   Inga ofullständigt sammanväxta benelement observerades bland de 17 brandgravarna, detta 

garanterar dock inte att det kan ha förekommit, som i barngraven från Skogome, Grav 155122.    I totalt sex gravar förekom det 

degenerativa förändringar, fyra av dem från Skogome, i form av osteofytbildning och förslitning hos kotor. Dessa förändringar 

observeras mer frekvent hos äldre vuxna individer, vilket också har iakttagits bland de obrända skeletten från Smörkullen där 

förändringen tenderar att förekomma mer frekvent hos något äldre individer (Liebe-Harkort 2010:48).  Åldersbedömningen av 

kremerade individer är mycket svår och därför blir bedömningen inte mycket närmre än vuxen för de flesta individerna från de 

två brandgravsmaterialen. Men med hjälp av breda och överlappande åldersintervaller enligt Sjøvold (1978) har man dock en 

större chans att ringa in den faktiska åldern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Minsta individ antal (MIND) 

Skogome 
I de tio analyserade gravarna från Skogome kunde totalt elva individer identifieras. Förekomsten av ytterligare dubbelgravar från 

gravfältet än den under analysen påträffade är mycket möjligt. Dubbelgraven är den grav vars volym och vikt utgör den största 

inom skelettmaterialet från Skogome. I anteckningarna av Nordin (1906) finns det uppgifter om att man påträffat omkring tio 

fynd av brända ben ihop med lerkärlsbitar i jord som schaktats bort i samband med banbygget. Gravfältets faktiska utsträckning 

finns det inga uppgifter om, med en grov beräkning uppkommer antalet till omkring 30 gravar.   

Smörkullen  
Under analysen av de sju brandgravarna från Smörkullen påträffades inga dubbelgravar. Detta kan dock möjligtvis förekomma. 

Från Smörkullen finns omkring 102 brandgravar, varav endast dessa sju ännu har analyserats.  Men som tidigare nämnts 

beräknas hälften av det totala antalet gravar på Smörkullen förstörts, vilket skulle ha gett ett högre antal brandgravar och 

individer. Detta gör beräkningen av det ursprungliga antalet mycket svår men individantalet uppkommer till över hundra, bara i 

de påträffade brandgravarna.  

Smörkullen 

97 Adult

98 Adult

99 Adultus

104 Adult

105 Adult

112 Adult

113 Adultus

Tabell 28. Grav och 
åldersbedömning, 
Skogome. 

Tabell 29. Grav och 
åldersbedömning, 
Smörkullen. 

Skogome

155092 Adultus

155093 Adultus

155103 Adultus

155109 Adultus

155111 Adult

155114 Adultus

155115 Maturus

155118 Adultus

155120 Adult

155122 Infans 2
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Sammanfattning Minsta individ antal (MIND) 
Trots att det faktiska antalet brandgravar på Skogome gravfält inte går att uppskatta blir det tydligt att det i antal endast utgör 

omkring en fjärdedel av Smörkullen. Smörkullen utgör dock ett av de största gravfälten från järnåldern kända i Sverige, vilket 

ställer jämförelsen med Skogome gravfält lite på kant vid MIND beräkningen. Gravarna från både för romersk och romersk 

järnålder visar på en lång användningstid av Smörkullen vilket kan förklara det stora antalet (Browall 2003).  

6.2.4. Djur 

Skogome 
I de tio osteologiskt analyserade brandgravarna har inga djurben påträffats. Det kan dock inte uteslutas att djurben kan 

förekomma i de ännu inte analyserade gravarna.  

Smörkullen  
I en av de analyserade brandgravarna kan inte förekomsten av djurben uteslutas då ett fåtal fragment inte varit möjliga att 

identifiera till människa, men vilken djurart det rör sig om kan inte närmare sägas då fragmenteringsgraden är mycket hög. I de 

övriga osteologiskt analyserade brandgravarna påträffades inga djurben.  

I Borgströms sammanfattning av de många gravarna från Smörkullen framgår det att man påträffat obrända djurben i totalt åtta 

brandgravar. Hur många som däremot innehåller brända djurben framgår inte(Borgström 1973).  

 

Sammanfattning Djur 
Det finns inga uppgifter som berör gravarnas osteologiska innehåll i Nordins anteckningar (1906) som skulle kunna ge en 

hänvisning om detta som i fallet för Smörkullen genom Borgström (1973). Att det kan förekomma både brända och obrända 

djurben i brandgravarna går inte att utesluta eller fastställa förrän alla gravar, från de båda gravfälten, är osteologiskt 

analyserade.  

6.2.5. Patologier 

Skogome 
I fem brandgravar (Grav 155093, 155103, 155115, 155118 och 155120) har skeletala förändringar påträffats, av framförallt 

degenerativt slag. De degenerativa förändringarna har observerats uteslutande hos kotor. I fyra av gravarna (Grav 155093. 

155103, 155115 och 155120) sitter osteofytbildningen längs kotkroppens övre eller undre kant, men i Grav 155120 sitter 

förändringen längs kotkroppens båda kanter. Förändringen har observerats hos framförallt bröstkotor men flertalet av 

kotfragmenten har inte kunnat fastställas till slag, vilket gör det svårt att närmre säga om frekvensen faktiskt är högre hos 

bröstkotorna.  Hos individerna i gravarna 155120 och 155118 finns förändringar som indikerar osteoartrit. Förändringen som 

liknar en uppluckring av ledytan hos kotkropparna finns hos individen i Grav 155118 hos ett obestämt fragment av kota, medan 

det i dubbelgraven 155120 finns hos flertalet fragment av halskota.  I Grav 155115 finns flera förändringar utöver de som 

påträffats hos kotfragmenten. I andra halskotans tandutskott finns en benpålagring som bildar en ”ficka” över tandutskottets 

ventrala sida, se Figur 25. Orsaken till denna förändring har inte närmare studerats. Hos samma individ finns även en porositet 

hos fragment av ögonbrynsbåge. Det är möjligt att elden påverkat fragmenten och fått porositeten att bli mer framträdande. I 

de övriga fem gravarna har inga förändringar observerats på de närvarande fragmenten.  

 

Smörkullen  
I fem brandgravar (Grav 97, 99, 105, 112 och 113) har förändringar av olika slag observerats. Förändringarna är återigen 

framförallt av degenerativt slag hos fragment av ländkotor. I Grav 99 finns hos två ländkotor tydlig osteofytbildning längs den 

övre kotkroppens kant, se Figur 36. På ledytorna hos dessa ländkotor kan man även observera Schmorl´s nodes, vilket även finns 

hos tre andra obestämda kotfragment. I Grav 105 har kotkroppen hos en ländkota en kraftig insjunkning av både övre och undre 

ledytan. Epifyskanten är opåverkad kring ledytan som är kraftigt konkav. I Grav 113 lutar den övre kanten svagt hos ett fragment 

av kota men någon tydlig osteofytbildning observerades inte.  

I Grav 97 uppvisar två fragment av ögonbrynsbåge förändringar i form av fin porositet. Samma förändring observerades även i 

Grav 112, se Figur 35. Dessa kan eventuellt ha uppstått i samband med en inflammation (Roumelis, muntlig referens 2010).  
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Sammanfattning Patologier 
Den höga fragmenteringsgraden av benen gör det mycket svårt att urskilja förändringar orsakade av sjukdom eller trauma. När 

förändringar påträffas kan det därefter vara svårt att utesluta om de är orsakade av själva kremeringen eller har tafonomiskt 

ursprung.   Hos 10 av de totalt 17 analyserade gravarna har det påträffats förändringar. Förändringarna är nästan uteslutande av 

degenerativt slag hos kotor. I de totalt 10 fallen förändringar observerats i brandgravsmaterialen har åtta fall vart hos 

kotfragment, i tre fall hos fragment av ögonsbrynsbåge, men endast i ett fall har de båda förändringarna påträffats hos en och 

samma individ. Porositeten hos fragmenten av ögonbrynsbåge är svår att utesluta inte vara på grund av kremeringen eller en 

förändring till resultat av någon form av inflammation. Porositet har dock inte observerats i någon högre frekvens hos de 

påträffade fragmenten av ögonbrynsbåge i de båda skelettmaterialen.   

 
  Tabell 30. Sammanställning av den osteologiska analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6.  Förbränning och fragmentering  

Skogome 
Förbränningsgraden uppskattas till Grad 2 och 3, men övergångar mellan graderna har även observerats. Totalt fem gravar har 

bedömts till Grad 2, fyra till Grad 2-3 och en grav till Grad 3. Fragmenten uppvisar en homogen förbränning utan större 

variationer både inom de enskilda brandgravarna och mellan dem.  

Den högst observerade fragmenteringsgraden har uppmäts till 1,7 cm den lägsta till 2,6 cm. Medelfragmenteringsgraden för de 

tio brandgravarna hamnar kring 2,1 cm, se Tabell 31. 

Smörkullen  
Förbränningsgraden hos fyra av brandgravarna har uppskattats till Grad 2, tre gravar 

till Grad 2-3. Endast en grav har uppskattats till Grad 3. Fragmenten uppvisar en 

generellt homogen förbränning men skillnader har observerats inom enskilda gravar. I 

Grav 98 observerades hos fragment av kranium ojämn förbränning och uppvisar i 

några fall en mycket låg förbränning till Grad 1, se Figur 37. Den svarta färgen hos 

fragmenten visar att det organiska innehållet inte förbränts, detta indikerar att 

temperaturen inte överstigit 400 °C, men kan också tyda på att de inte har haft 

samma exponeringstid i elden som övriga fragment, de kan t.ex. ha fallit ur elden. 

Denna skillnad hos kranium fragment påträffades även i något enstaka fall i andra 

Skogome MIND Kön Ålder Smörkullen  MIND Kön Ålder 

155092 1 - Adultus 97 1 - Adult 

155093 1 - Adultus 98 1 - Adult 

155103 1 - Adultus 99 1 - Adultus 

155109 1 - Adultus 104 1 - Adult 

155111 1 - Adult 105 1 - Adult 

155114 1 - Adultus 112 1 - Adult 

155115 1 - Maturus 113 1 - Adultus 

155118 1 - Adultus 

    155120 2 - Adult 

    155122 1 - Infans 2 

    

Figur 35. Fragment med porositet i Grav 112 från 

Smörkullen. 
Figur 36. Osteofytbildning hos bröstkota i 

Grav 99 från Smörkullen. 

Figur 37. Ojämn förbränning av kranium i Grav 

98 från Smörkullen.  
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gravar men inte i samma utsträckning. I Grav 105, som uppskattades till förbränningsgrad 2, upplevdes fragmenten i jämförelse 

med de i övriga gravarna av Grad 2 som mycket dåligt bränt, detta observerades framförallt hos fragmenten av kranium och 

kotor.  Den högst observerade graden av fragmentering är uppskattad till 2,3 cm, medan den lägsta graden till 3,3 cm. 

Medelfragment storleken hos de sju gravarna hamnar omkring 2,7 cm.   

 

Sammanfattning förbränningsgrad och fragmentering 
Grad 2 förekommer i nio fall av 17 vilket gör den vanligast inom de båda brandgravsmaterialen. Totalt sex gånger har 

bedömningen blivit Grad 2-3, men endast vid två tillfällen har Grad 3 satts.    Uppskattningen av graden av förbränning är mycket 

svår, något som hjälpt vid bedömningarna har varit uteslutningsmetoden samt jämförelser mellan brandgravarna. 

Benfragmenten visar tydligt att de bränts vilket utesluter Grad 0. Grad 1 uppvisar väldigt dåligt brända ben, detta ser man 

framförallt genom den mörka färgen, gråsvart till svart. Färgen indikerar en förbränning som mest upp till 400 grader, då 

organiska ämnen ännu finns kvar i benen. Denna grad har som ovan nämnts endast observerats hos enstaka fragment av 

framförallt kranium. Grad 4, som sträcker sig mellan mycket höga temperaturer om 1100 och 1200 grader, är temperaturer som 

inte ens är vanliga i moderna krematorium (Shkrum & Ramsay 2007). Vid studier i modern forensisk forskning kunde man se att 

temperaturen hos bränder i bostadshus kan närma sig de i krematorieugnar, men komplett förkolning av kroppen är då ovanlig 

vilket även innefattar temperaturer hos bränder utomhus (Shkrum & Ramsay 2007). Vad som snarare tycks avgöra resultatet av 

kremeringen utomhus är tiden i elden. Detta lämnar alltså Grad 2 och 3. Skillnaderna mellan dessa är i sin tur mycket hårfin, 

men skelettet behåller sin naturliga hårdhet i en förbränning av Grad 2. Enligt observationer av Holck (1986) avgör man detta 

enklast genom att skrapa på fragmentets yta, det ska då inte blir något synligt märke kvar, vilket sker hos fragment förbrända i 

Grad 3. Denna kriterie samt en något blekare färg hos fragmenten i jämförelse med Grad 2 avgjorde en bedömning till Grad 3. 

Då benfragmenten i en brandgrav uppvisat kännetecken för både Grad 2 och 3 har bedömningen också blivit därefter.   En svart 

färgning som 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), kunde framförallt observeras på fragment av kranium. Vidare studier 

kring detta kan 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 som fanns i fyndpåsen.    

 

Det är svårt att i siffror visa på skillnaden som finns i storleken av fragmenten mellan de två brandgravfälten. Denna skillnad 

mellan dem utgörs av 0,6 cm, vilket vid en första anblick inte verkar alltför stor, men blir tydlig då man har benfragmenten 

framför sig. Fragmenteringsgraden är beräknad utifrån de identifierade samt oidentifierade benfragmenten, de oidentifierade 

utgörs till största delen av fragment i storleken omkring 1 cm vilket drar ner medelvärdet något.   Tydligare blir skillnaden om 

man jämför de gravar med lägsta fragmenteringsgrad, Smörkullen med 3,3 cm och hos Skogome med 2,6 cm. 2,7 cm är det 

totala medelvärdet för de analyserade brandgravarna från Smörkullen, se Figur 31.  

 
Tabell 31. Sammanställning av brandgravarnas medelfragmentstorlek samt förbränningsgrad. 

Skogome Medelfragment Förbrännings- Smörkullen Medelfragment Förbrännings- 

Gravnummer storlek (cm) grad Gravnummer storlek (cm) grad 

155092 2,2 2 97 2,4 2 

155093 2,4 2 98 2,5 2-3 

155103 2,4 2-3 99 2,9 3 

155109 2,4 2-3 104 2,8 2-3 

155111 2,1 2 105 3,3 2 

155114 1,7 2-3 112 2,8 2 

155115 2,1 3 113 2,3 2 

155118 1,9 2 Medelvärde Frag. Stl. Förbr. Grad 

155120 2,6 2-3 Skogome 2,1 cm 2 

155122 1,8 2 Smörkullen 2,7 cm 2 
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6.2.7. Representativitet  

Bedömningarna är baserade på jämförande mellan de två brandgravsmaterialens totala benmängder från varje kroppsregion, 

samt enligt Tabell 5 där de vanligaste återkommande benelementen närmre beskrivs. Som nämnts innan bedöms innehållet som 

representativt för en hel individ om stora delar av varje kroppsregion kunnat identifieras, men om det mellan de olika 

kroppsregionerna finns en stor obalans eller om en hel eller flera kroppsregioner saknas helt bedöms innehållet som icke-

representativt. Om hela benelement inte identifierats utesluts inte möjligheten att de kan finnas bland de stora mängderna 

oidentifierade ben. Detta berör även de övre och nedre extremiteternas rörben som vid små identifierade mängder kan finnas 

bland de obestämda fragmenten av rörben.  

Skogome 
De identifierade benfragmenten i Grav 109 och 115 kan anses representativt för hela individer, gravarna är de till mängd som 

utgör de största. Gravarna 155120 och 155122 utgör något av undantag i denna analys. Grav 155120 är en dubbelgrav, vilket har 

medfört att stora delar av varje kroppsregion finns närvarande. För att gravens innehåll ska bli jämförbart med de övriga 

gravarna har mängden bedömts i förhållande till två individer. Bedömningen utifrån innehållet kan inte anses vara 

representativt för två individer. Grav 155122 i sin tur utgörs av ett barn, vilket i förhållande innebär något mindre mängder ben, 

vilket tagits i beräkning. De små mängderna samt en obalans inom kroppsregionerna gör att innehållet bedöms till icke 

representativt. De övriga sex brandgravarna har även de bedömts vara icke representativa. Denna bedömning görs då stor 

obalans mellan kroppsregionerna finns, vilket även styrks genom de mycket små mängderna ben. Se även Figur 34.  

Smörkullen  
De fyra brandgravarna 97,99,105 och 113 kan alla anses vara representativa. Gravarna utgör i mängd de något större ifrån detta 

brandgravsmaterial men inte uteslutande. De resterande tre gravarna har bedömts vara icke representativa, hos dessa kan man 

även se att mycket små mängder av flera kroppsregioner identifierats. I Grav 99 har stora fragmentmängder av varje 

kroppsregion kunnat identifieras, graven är till mängd den största av de sju brandgravarna. Se även Figur 35. 

Sammanfattning Representativitet 
Endast två av tio gravars innehåll kan anses vara representativa från Skogome, medan motsvarande bedömning av gravarna från 

Smörkullen blir fyra av sju gravar. I alla brandgravarna finns förhållandevis stora mängder av obestämda fragment av rörben och 

oidentifierade fragment vilket gör att benelement som inte kunnat identifieras inte säkerställas vara helt frånvarande. Detta kan 

man även urskilja då det i brandgravarna från Skogome har identifierats få fragment till de större rörbenen i övre- och nedre 

extremiteterna men att det samtidigt finns större mängder obestämda fragment av just rörben.     I sex av de tio brandgravarna 

från Skogome finns en avsaknad av bäckenben, små mängder av bäckenben har även påträffats i brandgravarna från Smörkullen 

men finns i alla utom en av gravarna. Denna region ingår dock i en av de som mer sällan påträffas i brandgravar. Anledningen till 

att fragment av denna region påträffats i högre frekvens i brandgravarna från Smörkullen är troligtvis de något lägre 

fragmenteringsgraderna och större mängderna ben hos gravarna. Den något lägre fragmenteringsgraden och de större 

mängderna i varje brandgrav har även resulterat i att fler regioner i varje brandgrav från Smörkullen kan anses representativa än 

vid fallet för Skogome.  

 
                           Tabell 33. Sammanställning av brandgravarnas vikt, volym samt andelen identifierade fragment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogome Vikt (SHM) Volym 
identifierat 

(%) 
Smörkullen 

Vikt 
(SHM) 

Volym 
identifierat 

(%) 

Grav nummer 
    

Vikt/Fragment 
Grav 
nummer   

  
Vikt/Fragment 

155092 240 gr. 0,4 l 24 % / 27 % 97 883 gr. 1,3 l 27 % / 10 % 

155093 268 gr. 0,5 l 13 % / 11 % 98 320 gr. 0,5 l 10 % / 9 % 

155103 391 gr. 0,8 l 26 % / 30 % 99 977 gr. 2 l 37 % / 20 % 

155109 728 gr. 1,2 l 27 % / 13 % 104 774 gr. 1,3 l 14 % / 8 % 

155111 294 gr. 0,5 l 29 % / 10 % 105 527 gr. 1 l 29 % / 15 % 

155114 449 gr. 0,6 l 24 % / 27 % 112 647 gr.  1,3 l 18 % / 9 % 

155115 869 gr. 1,2 l 11 % / 30 % 113 735 gr.  1,3 l 13 % / 13 % 

155118 347 gr. 0,6 l 
29 % / 11 % 

Totalt & 
Medel 

Vikt Volym Vikt/Volym 

155120 1151 gr. 2,1 l 34 % / 15 % Skogome 4,9 Kg 8,5 l 509 gr/0,75 l 

155122 357 gr.  0,6 l 22 % / 23 % Smörkullen  4,5 kg 8,7 l 694 gr/ 1,2 l 
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Tabell 34. Sammanställning av brandgravarnas representativitet, Skogome. 

Representativitet 92 93 103 109 111 114 115 118 120 122 

Kranium IR IR R R IR R R IR R R 

Ryggrad IR R R R IR IR R R IR R 

Bål IR IR IR IR IR IR R IR IR IR 

Övre extremiteter R IR IR IR R IR R IR R IR 

Bäcken IR IR IR R IR IR IR IR IR IR 

Nedre extremiteter IR IR IR IR IR IR IR IR IR IR 

Obest. Ossa longa y X X X y X X y X y 

oidentifierat y y X X X X X X X X 

Slutsats IR IR IR R IR IR R IR IR IR 

Total vikt 240 268 391 728 294 449 869 347 1151 357 

R Representativ 
 

X Stor mängd 

 
  Den totala mängden är under 1 gram 

 IR Icke Representativ Y Mindre mängd   Den totala mängden är under 10 gram 

 x Mycket stor mängd 
          

 
Tabell 35. Sammanställning av brandgravarnas representatvitet, Smörkullen. 

Representativitet 97 98 99 104 105 112 113 

 Kranium R IR R IR R R R 

 Ryggrad R IR R IR R IR R 

 Bål IR IR R R R R R 

 Övre extremiteter R IR R R IR IR IR 

 Bäcken R IR R IR R IR R 

 Nedre extremiteter R IR R IR IR IR IR 

 Obest. Ossa longa X X X X X X X 

 oidentifierat X y X X X X X 

 Slutsats R IR R IR R IR R 

 Total vikt 883 320 977 774 527 647 735 

 R Representativ 
 

X Stor mängd   Den totala mängden är under 1 gram 

IR Icke Representativ Y Mindre mängd   Den totala mängden är under 10 gram 

x Mycket stor mängd 
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Tabell 35. Sammanfattning av de analyserade brandgravarna från de två gravfälten.  

Grav nummer Gravform Fynd MIND Kön Ålder Vikt (SHM) Volym Identifierat % Förbr.grad Fragm. storlek 

Skogome               Vikt/Fragment     

155092 Urnebrandgrop 
2 fibulor, 1 skära, 1 
pryl, 1 synål, 1 udd 
av pryl/nål 

1 - Adultus 240 gr. 0,4 l 24 % / 27 % 2 2,2 cm 

155093 Urnegrop  hartsring 1 - Adultus 268 gr. 0,5 l 13 % / 11 % 2 2,4 cm 
155103 Benlager Bitar av lerkärl 1 - Adultus 391 gr. 0,8 l 26 % / 30 % 2-3 2,4 cm 
155109 Urnegrop  lerkärl 1 - Adultus 728 gr. 1,2 l 27 % / 13 % 2-3 2,4 cm 
155111 Urnebrandgrop lerkärl, 5 flintskärvor 1 - Adult 294 gr. 0,5 l 29 % / 10 % 2 2,1 cm 
155114 Urnegrop  Hartstätning 1 - Adultus 449 gr. 0,6 l 24 % / 27 % 2-3 1,7 cm 
155115 Brandlager  Hartsfragment 1 - Maturus 869 gr. 1,2 l 11 % / 30 % 3 2,1 cm 
155118 Ingen uppgift ingen uppgift 1 - Adultus 347 gr. 0,6 l 29 % / 11 % 2 1,9 cm 
155120 Benlager 5 flintskärvor 2 - Adult 1151 gr. 2,1 l 34 % / 15 % 2-3 2,6 cm 
155122 Ingen uppgift Ingen uppgift 1 - Infans 2 357 gr.  0,6 l 22 % / 23 % 2 1,8 cm 

Smörkullen                Vikt/Fragment     
97 Benlager (stenkista) Hartstätning 1 - Adult 883 gr. 1,3 l 27 % / 10 % 2 2,4 cm 
98 Urnegrop (stenkista) Urna 1 - Adult 320 gr. 0,5 l 10 % / 9 % 2-3 2,5 cm 
99 Benlager (stenkista) Synål, hartstätning 1 - Adultus 977 gr. 2 l 37 % / 20 % 3 2,9 cm 

104 Bengrop keramik  1 - Adult 774 gr. 1,3 l 14 % / 8 % 2-3 2,8 cm 
105 Benlager (stenkista) - 1 - Adult 527 gr. 1 l 29 % / 15 % 2 3,3 cm 
112 Brandgrop - 1 - Adult 647 gr.  1,3 l 18 % / 9 % 2 2,8 cm 

113 Brandlager (stenkista) 
Läderkniv,2 nålar,                 
2 remändesbeslag, 
hartstätning 

1 - Adultus 735 gr. 1,3 l 13 % / 13 % 2 2,3 cm 

 

7. Diskussion  

I försök att förstå de historiska samhällena har man inom arkeologin tendenser att bryta ned och punkta upp vår forntid så att 

den blir mindre överväldigande och greppbar. Man kan genom denna uppdelning se ”mönster” som i sin tur kan tydligöra hur 

saker och ting kan ha varit under olika perioder. Som en del i vår förståelse av den forntida människans tankevärld kan man t.ex. 

studera deras gravskick. Vid studier av tidigare epokers gravskick finns det ett par frågor man bör reflektera över; Vad är 

egentligen en ”grav”? för vem är graven? För den döde eller för dennes efterlevande? Har man själv valt att placeras i urna? 

Varför får vissa individer artefakter med i graven och andra inga? Hanteringen av sina avlidna samhällsmedlemmar inbegriper 

ett helt samhälle och dennes föreställningsvärld, då som nu. Gravarnas utformning, både det yttre- och inregravskicket, ska ses 

som ett resultat av denna föreställningsvärld. Men har de två samtida populationerna från Bohuslän och Östergötland en 

gemensam föreställningsvärld?  Speglas denna av den tid de levde i? Har hanteringen av sina döda skett på ett liknande sätt, 

eller finns där olika uppfattningar om hur man ska gå tillväga?   För att kunna förstå forntida samhällen måste hela den 

arkeologiska kontexten vägas in, denna anlys blir något vansklig i detta avseende då fokus läggs vid det ”döda” samhället. Men 

denna analys av två samtida förromerska gravfält från olika delar av Sverige tillför ännu en pusselbit i ett försök till att se dessa 

”mönster”. De olika delarna av analysen har gjorts för att se till vilka likheter samt skillander som finns och var de kan ha sin 

grund i.   

 

Det som tydligast skiljer de båda gravfälten åt är deras omfång rörande antalet brandgravar och kontinuitet i användning. De 

många brand-och skelettgravarna på Smörkullen och dateringar till både förromersk och romersk järnålder talar för att 

gravfältet använts av en mindre bygd (Kaliff 1992) över en längre tid. Skogome gravfält vars storlek till omkring 30 gravar och 

användning till tiden omkring förromersk järnålder kan tolkas varit ett fåtal enskilda gårdars begravningsplats (Kaliff 1992). 

Utformningen av de båda gravfälten ter sig dock liknande, de är båda tidsenliga flatmarksgravfält, subtilt framträdande i 

landskapet med enkla gravmarkeringar(Borgström 1973; Nordin 1906). På Skogome gravfält kunde man ännu observera ett par 

av dessa markeringar placerade ovan brandgravarna, troligtvis har likande markeringar funnits på Smörkullen men tagits bort då 

man börjat bruka jorden under historisk tid (Borgström 1973). Några av brandgravarna har varit markerade med större stenar 

men den yttre gravmarkeringen har även gjorts av en samling mindre stenar eller en flat stenhäll på Skogome gravfält. Den 

brandgrav som tycks markerats tydligast på Skogome med en stor sten är också den som till antalet av arkeologiska artefakter 

utgör den rikaste, Grav 155092. Det inre gravskicktet uppvisar hos de båda gravfälten en större variation i förhållande till det 

yttre men är i stort mycket repeterande. Benfragmenten har efter kremeringen placerats i enkla grova lerkärl eller i 

brandgropar, i vilka man även har påträffat harts för tätning till träaskar. Omkring 70 % av brandgravarna på Skogome gravfält 
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utgörs av urnegravar medan man i de resterande i många fall påträffat hartstätningar. På Smörkullen är fördelning av 

brandgravarna i urna omkring 40 %. Om man ser till de arkeologiska artefakternas fördelning i de olika fomerna av benförvaring 

sammanfaller de rikast utrustade brandgravarna på Smörkullen och Skogome, de har inte varit placerade i lerkärl. Den 

artefaktrika Grav 155092 från Skogome har varit placerad i en form av stenläggning och bland benfragmenten påträffades harts 

och kolrester (Nordin 1906). Grav 119 som utgör den fyndrikaste på Smörkullen har även den placerats i en stenkonstruktion 

med rester av hartstätning (Borgström 1973). Ett större antal arkeologiska artefakter kopplar man gärna till socialt viktiga 

individer, kanske har man på de två förromerska gravfälten valt att placera kvarlevorna av sådana individer i förvaringar av trä 

istället för i grova enkla lerkärl utan dekor. Kanske har förvaringen av trä däremot varit dekorerad. Artefakterna i sin tur är av 

liknande karaktär i form av redskap så som skära och prylar och utsmyckningar som remändesbeslag och fibulor. Någon 

arkeologisk könsbedömning utifrån artefakterna kommer inte att göras i denna diskussion, men bör heller inte utföras. 

Gravgåvorna påträffade i de båda gravfälten är i regel av sådan karaktär att de varit svåra att göra tolkningar kring individens 

sociala person och status, men även eventuellt kön. De få artefakter som påträffats utgörs främst av redskapskaraktär, saker 

individen kan ha använt i sin vardag och är egentligen inte starkt könsindikerande. Den större delen av brandgravrana har dock 

inte innehållit några idag bevarade fynd, man kan dock bland benfragmenten nedlagt ting i organiskt material som sedan brutits 

ned helt. I några brandgravar från Smörkullen finns det uppgifter att det förekommit obrända djurben, detta har inte 

observerats i någon av de sju osteologiskt analyserade gravarna från platsen. Detta gäller även de analyserade brandgravarna 

från Skogome. Om det kan ha förekommit finns det inga uppgifter kring i Nordins anteckningar (1906). Förekomsten av djurben i 

brandgravar från järnåldern är ett fenomen mer utbrett under romersk tid (Lynnerup m.fl. 2008), brandgravar från denna 

tideräkning finns just på Smörkullen. Då djurben inte observerats i de analyserade brandgravarna och då omständigheterna 

kring deras förekomst är oklar inkluderas de inte i denna analys.  

 

Under den osteologiska analysen av brandgravarna påträffades i varje grav få könsindikatorer. Ingen av de sammanlagt 18 

individerna könsbedömdes då de tillgängliga könskaraktärerna både varit få och metoderna inte varit tillförlitliga.    Så som lyfts 

fram tidiagre har en undersökning utav de brukade metoderna för kön- men också åldersbedömning gjorts av författaren på ett 

krematorium med modernt kremerade individer (Franzén 2011). Undersökningen möjliggjorde att resultaten av metoderna 

kunde jämföras med individernas faktiska kön och ålder. Resultaten visade att metoder baserade på mätningar av benelement, 

så som könsbedömningar genom mätningar av klippben och andra halskotans tandutkott inte kan appliceras på kremerade 

individer.  Metoderna behöver utvecklas vidare på brända skelett och nya medelvärden för män och kvinnor måste tas fram. En 

krympningsgrad kunde urskiljas under denna undersökning då de flesta mätningar uppvisade låga värden, något som är starkt 

förknippat med just kvinnliga mått.   Framförallt kvinnliga värden var även det mätningarna resulterade i under analysen av de 

forntida brandgravarna. Det kan mycket möjligen vara just så som bedömningarna antyder, att det i de analyserade 

brandgravarna finns framförallt kvinnliga individer. Men förklaringen till den högre frekvensen av kvinnliga värden finns nog med 

största sannolikhet att söka i graden av krympning. Då inga könsbedömningar har gjorts står frågor med avseende på 

könsfördelningen av brandgravarna på gravfälten ännu obesvarade. 

 

På Skogome gravfält finns alla åldersgrupper representerade då både barn, vuxna och äldre individer observerats under den 

osteologiska analysen. De sju analyserade individerna från Smörkullen var alla vuxna men en närmare bedömning än till 

åldersgruppen Adult gjordes inte i flertalet fall. Men observationer av både vuxna och barn har gjorts bland skelettgravarna från 

samma gravfält (Borgström 1973; Liebe-Harkort 2010). För att närmare bedöma mortalitet inom populationen och i vilken 

frekvens de olika åldersgrupperna förekommer behöver de resterande brandgravarna analyseras. Under undersökningen utförd 

på modernt kremrade individer blev det tydligt hur enkelt det är att inte uppfatta riktigt gamla individer. Under analysen av de 

nio individerna på krematoriet uppskattades åldern i alla nio fall något lägre än den faktiska åldern. Åldersbedömning genom 

kraniumsuturernas synostos enligt Holck (1986) rekommenderar att en avvikelse med 8 till 10 år ska räknas in i bedömningen.  

Denna avvikelse fick läggas till den uppskattade åldern av individerna för att kunna närma sig deras faktiska ålder.    Att faktiskt 

kunna säga något om hälsobilden hos de två populationerna genom analyserna av brandgravarna är näst intill omöjligt. 

Förändringarna är av sådant slag man i stort sett kan förvänta sig att finna då förändringarna förekommer på benelement som 

frekvent förekommer i kremerade skelettmaterial, både generellt och även inom de två brandgravsmaterialen. De förändringar 

som observerats är framförallt av degenerativt slag, få sjukliga eller andra typer av skeletala förändringar har observerats. Om 

de resterande brandgravarna analyseras är det möjligt att de förändringar som observerats kan studeras inom de olika 

åldersgrupperna. Det totala antalet analyserade gravar är för få för att några skillnader både inom och mellan de båda gravfälten 

ska kunna urskiljas.   
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Analysen av den uppskattade förbränningsgraden av de två brandgravsmaterialen visar stor homogenitet. De skillander som har 

observerats finns i förbränningen av kranium inom tre enskilda brandgravar från Smörkullen, vad dessa skillnader har sin grund i 

kan bero på flera saker.  Inga större skillnader i den generella temperaturen vid kremeringen har observerats utan hamnar 

främst omkring Grad 2 och Grad 2-3.  Grad 2 sträcker sig mellan 500 °C och 800 °C vilket ger ett brett spann som tillåter vissa 

variationer inom graderingen. Fragmenten uppvisar tydligt att de bränts men det finns direkta skillnader i fragment brända i 

600°C och 800°C. Detta har bidragit till att bedömningarna ibland blivit Grad 2-3 då förbränningen fragmenten upplevs brända i 

omkring 800°C eller strax däröver, vilket även innefattar Grad 3.    Att bränna en kropp i dessa temperaturer är inget som är helt 

oproblematiskt. Som tidagre nämnts kräver denna process en god kunskap om eld och förbränningsprocesser, en kunskap som 

forntidens smeder innehaft (Goldhahn & Østigaard 2007:222). Att kremera en avliden samhällsmedlem och de ritualler som 

troligtvis funnits kring detta kräver sakkunskap och kan genomföra denna mycket högtidliga uppgift med största hänsyn. Trots 

smedernas kunskaper är det mycket svårt att i ett öppet bål, som de framställs, komma upp i temperaturer över 800 ᵒC. för att 

göra detta möjligt måste elden ”trämjas” på något sätt (Goldhahn & Østigaard 2007:225). Ett öppet bål behöver planeras och en 

god kunskap behövs om allt ifrån hur bålet ska konstrueras, vilken form av ved man ska använda, hur bålet bäst antänds, hur 

väder och vind kan inverka (Goldhahn & Østigaard 2007:225). Utöver dessa mycket tekniska detaljer måste säkerligen 

samhällets föreställningsvärld i form av rituella aspekter finnas i åtanke och få sitt utrymme i processen.  Det är alltså troligast 

att tolka att all denna kunskap finns hos smederna. Kanske behöver de inte ha utfört själva kremeringen men kunskapen kring 

processen kan troligtvis spåras tillbaka till dem.  

Den något högre fragmenteringsgraden hos brandgravarna från Skogome skulle enklast kunna förklaras genom en högre 

förbränningsgrad än de från Smörkullen. Men då förbränningsgraden är densamma måste svaret sökas i andra orsaker. Det finns 

tendernser till att tolka att benfragment som placerats i urna mekaniskt fragmenterats innan för att de ska få plats (Kaliff 1992). 

Brandgravarna som analyserats från Skogome har i en annan utsträckning än de från Smörkullen gravlagts i lerkärl, men en tydlig 

skillnad i fragmenteringsgraden mellan benfragment placerade i urna eller utan kan inte observeras varken inom eller mellan de 

båda skelettmaterialen. Ännu ett alternativ till skillnaderna kan vara hanteringen under eller efter själva kremeringen på de två 

platserna. Hur denna hantering sett ut är svår att urskilja i de få analyserade brandgravarna från de två gravfälten, kanske kan 

man genom fler analyser av de resterande brandgravarna finna ledtrådar, men svaret kan också finnas i hur man valt att utforma 

kremeringsbålen. På Smörkullen har man observerat en större yta som uppvisar stark förbränning, men på grund av hinder 

undersöktes denna yta inte närmare. Askfläckar både med och utan ben observerades ett flertal gånger ovan brandgravar på 

Skogome gravfält (Nordin 1906). Detta ger indikationer om att bålkonstruktionen på platsen kan ha varit utformad med en innan 

grävd grop under bålet (Arcini 2005). Arcini (2005) poängterar även tydligt att man inte använt samma plats för kremering mer 

än en gång, detta mycket pågrund av att man sedan placerat graven på platsen. Den brända jorden på Smörkullen kan därför 

vara av annat slag än rester efter åtskilliga kremeringar men skillnader i tillvägagångssätt på de två gravfälten kan finnas. Mer 

information om bålens konstruktion är något som idag inte kan undersökas då de båda gravfälten idag är helt borta.   

 

Ännu en skillnad som observerats vid analyserna är mängden ben i varje grav, ännu en gång kan inte skillnaden besvaras genom 

en högre förbränning. Medelvikten hos de analyserade brandgravarna från Skogome är endast 509 gram och Smörkullen 694 

gram, en skillnad om nästan 200 gram. Vid analysen av modernt kremerade individer uppkom medelvikten av varje individ till 

omkring hela 3 371 gram (Franzén 2011).    Liksom Holck (1986) har även Arcini (2005) under analyser av det osteologiska 

innehållet i brandgravar sett vissa mönster i vilka benelement som påträffas i brandgravar.  Hon kunde se att i välbevarade 

gravar är de flesta regioner representerade (Arcini 2005), vilket gör det svårt att påstå att en viss mängd ben plockas ut för själva 

brandgraven.   Dock är det stora mängder ben som inte finns närvarande i brandgravarna från Skogome och Smörkullen. Det 

finns väldigt mycket som kan hända med benfragmenten både före och efter gravläggningen. Välbrända ben saknar organiskt 

innehåll vilket gör att de bevaras mycket bra i nästan alla former av jordsammansättningar (Holck 1986). Men trots detta kan 

naturelement så som fukt, vatten, frost och mycket annat påverka benfragmenten under årtusendena. Vid analysen av 

representativitet visar de identifierade fragmenten att stora delar av varje kroppsregion finns eller kan finnas i gravarna även om 

den totala mängden inte kan anses vara representativ. De identifierade fragmenten i har trots allt varit av det slag som vanligtvis 

påträffas i brandgravar. Ett medvetet urval av benelement kan inte urskiljas i de osteologiskt analyserade brandgravarna från 

dessa gravfält. Teorier finns även att man efter gravsättningen kan ha deponerat bålresterna i vatten (Kaliff 1992) eller i en form 

av förfäders anknytning placerat en del av ben av döda släktningar i stolphålen till sina hus (Notelid 2007) vilket skulle förklara 

de små mängderna. Om man ser till skillnaderna i mängderna av benen mellan de olika utformningarna av gravarna på 

gravfälten kan ingen särskiljning mellan urnor och brandgropar eller fyndfattiga och fyndrika gravar observeras. De brandgravar 

med flest artefakter innehåller varken en mindre eller större mängd benfragment, vilket talar mot att man skulle ha tillägnat just 

dessa, troligtvis socialt högt ansedda, individerna någon extra uppmärksamhet vid insamlandet av benen eller gravläggningen. 
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Jämförande analyser tillåter oss att se återkommande saker inom olika tidsperioder, dessa gör det samtidigt möjligt att 

observera undantagen. Flera intressanta förekommelser har observerats under analysens gång, men har samtidigt skapat fler 

frågor än den besvarat. Gravskicket speglar hela samhällets föreställningar kring döden och hanteringen kring den, liksom för 

andra saker som hör vardagen och livet till. Dessa föreställningar speglas i sin tur av tiden och hur denna uttrycker sig i 

samhället, detta kan man se i de många likheterna gravfälten emellan och som kännetecknar den förromerska järnåldern. Den 

förromerska järnålderns poulationer har med stor sannolikhet haft sina tidsenliga ritualer och föreställningar kopplade till 

vardagen, familjelivet med födda och döda, men även andra socialt viktiga steg under livet. Dessa ritualer kan i den lilla 

gårdsbbebyggelsen på Skogome i jämförelsen med den något större och tätare bygden på Smörkullen ha sina indviduella 

skillander, men kan sådana skillander ses i gravmaterialet? Ju större populationen är som använder sig av gravfältet desto fler 

måste man ta hänsyn till, kanske har man inom den mindre populationen i Skogome haft sina egna tillvägagångssätt, det som är 

funktionellt för dessa individer? Som ett exempel på en sådan ”funktionell” skillnad kan se till fynden av bålplatser. Det följande 

är endast ett försök till tolkning, inte en slutsats. På Skogome gravfält har man påträffat lämningar av kol och ben ovanpå själva 

brandgraven, dessa kan tolkas i enlighet med Arcini (2005) att brandgraven har placerats på platsen för kremeringen. Från 

Smörkullen är uppgifterna kring detta förhållande inte lika tydligt, men den större ytan med bränd jord i anslutning till gravfältet 

kanske har använts till kremeringarna. Då detta gravfält är så stort har man kanske i en annan utsträckning behövt en bestämd 

plats för detta ändamål för att inte riskera att placera bålet ovanpå en tidigare grav. För att verkligen kunna se liknande saker på 

de två gravfälten behöver alla brandgravar och gravfälten studeras närmare. Hela den arkeologiska kontexten måste tas i hänsyn 

och yterliggare jämförelser behöver göras med andra samtida gravfält.  

8. Konklusion 

Vad visar den osteologiska analysen av brandgravarna från Skogome i Bohuslän? 

Då fragment med morfologiska könskaraktärer var få i de flesta gravar och metoderna ifrågasatts av författaren har inga 

könsbedömningar av de totalt elva individerna gjorts. Åldersbedömnignarna visar dock att alla åldersgrupper finns 

representerade på gravfältet.  Sex av de elva individerna tillhör åldersgruppen Adultus, två har bedömts till Adult, varav en av 

gravarna var dubbelgraven. Då det i graven finns två individer som inte kan skiljas åt är det svårt att se om någon av individerna 

kan vara äldre än den andra, därför har ingen närmre åldersbedömning gjorts. En individ har bedömts till Maturus och utgör den 

individ som bedömts vara äldst av de elva individerna. Även ett barn i 7-11 års ålder observerades. Av de 23 av Nordin (1906) 

upptagna brandgravarna har sammanlagt tio analyserats. En av dessa tio visade sig vara en dubbelgrav, Grav 155120, vilket ger 

ett individantal om 11 stycken. Möjligheten finns att yterliggare dubbelgravar i de resterande 13 oanalyserade brandgravarna 

kan påträffas. I de oanalyserade brandgravarna kan det även förekomma djurben, men detta har inte observerats i någon av de 

analyserade brandgravarna.   Under analysen påträffades inga tydliga tecken på sjukliga förändringar, de förändringar som 

kunde observeras var framförallt av degenerativt slag i form av osteofytbildningar på kotor.    De tio brandgravarna uppvisar en 

homogen förbränning som uppskattats till Grad 2 och 3 enligt framtaget schema av Holck (1986).  De totala mängderna ben i 

varje brandgrav uppvisar stor variation. Grav 155118 innehåller endast 347 gram medan Grav 155120 innehåller hela 1151 gram, 

detta är dock dubbelgraven. Den större av enkelgravarna, Grav 155115, innehåller hela 869 gram ben.   Fragmenteringens 

medelvärde av de tio gravarna är 2,1 cm. Omkring 10 % av den totala mängden ben i varje brandgrav har kunnat identifieras. 

Vidare studier av de övriga brandgravarna från Skogome kan ge en bättre bild av mortalitet, könsfördelning och hälsa på platsen.  

 

Vilka likheter samt skillnader kan observeras mellan de två brandgravsmaterialen från Skogome och Smörkullen vad gäller 

den osteologiska analysen, gravfältens utformning och brandgravarnas innehåll?   

Omständigheterna kring hur de båda gravfälten upptäcktes är slående lika, men av en ren tillfällighet. Gravfälten är placerade på 

åsar av grus, vilka man under tidigt 1900-tal behövt gräva bort för att genom dem dra järnvägsspår.  Byggandet av spåren har 

gjort att man snabbt behövt agera för att förstörelsen av yterliggare gravar inte ska fortsätta, detta har troligtvis bidragit till en 

mindre detaljerad information kring gravfälten och de enskilda gravarna då tiden inte funnits.  

Den största skillnaden mellan de båda flatmarksgravfälten utgörs av deras storlek i förhållande till varandra. Som nämnt innan 

beror detta på en längre tids användning av en något större population av gravfältet på Smörkullen. Brandgravarna har legat 

ytligt under myllan på de båda gravfälten, de synliga gravmarkeringarna har på Skogome vart i form av stenar i olika storlekar 

vilket inte kunde observeras på Smörkullen då man började med utgrävningarna, men som troligtvis utgjorts av något liknande. 

Det yttre gravskicket är till stor del homogent medan det inre visar en större variation. Själva brandgravarna har varit utformade 

både som urnegravar och olika former av brandgropar, där rester av kol och bålrester ibland förekommer. På Skogome gravfält 

har de flesta gravarna utgjorts av urnegravar medan brandgropar av olika slag är vanligare på Smörkullen. De flesta av 

brandgravarna innehöll inga idag bevarade fynd på de båda gravfälten. Smörkullen som till antalet gravar utgör fler uppvisar en 
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större variation av arkeologiska artefakter, men har på de båda platserna utgjorts av främst redskap och olika utsmyckningar. De 

brandgravar som innehållit flest artefakter har på de båda gravfälten utgjorts av brandgravar som troligtvis placerats i olika 

former av spånaskar varav endast den tätande hartsen idag finns bevarad. På Skogome har även denna grav varit den som 

tydligast har markerats med en större sten ovanpå. Inga djurben har obserververats i de analyserade gravarna. Men obrända 

djurben har dock påträffats i brandgravar från Smörkullen. De båda brandgravsmaterialen uppvisar liknande förbränningsgrader 

om Grad 2 och 3. Trots detta skiljer sig fragmenteringsgraden som på Skogome är något högre, kanske kan detta ha en grund i 

olika hanteringar av benfragmenten både under och efter kremeringarna på de två platserna, ytterligare undersökningar 

behöver göras för att detta ska kunna besvaras. Inga individer har könsbedömts från de två gravfälten, detta på grund av få 

tillgängliga könskaraktärer och då metoderna inte är utvecklade på brända ben. Trots den högre fragmenteringsgraden hos 

brandgravarna på Skogome har fler könskaraktärer påträffats som varit möjliga att bedöma, dock inte i alla tio brandgravarna. 

Bland de analyserade brandgravarna från Skogome har både barn, vuxna och äldre påträffats. På Smörkullen har samma 

observation inte kunnat göras i de analyserade brandgravarna men uppgifter om att det även förekommit på Smörkullen finns. 

På de båda gravfälten har troligtvis alla åldersgrupper begravts. Då inga uppgifter om vart gravarna har varit placerade i 

föhållande till varandra på de två gravfälten och inga könsbedömnignar har gjorts kan inte kön och åldersfördelningen över 

gravfälten diskuteras. Förekomsten av dubbelgravar på Smörkullen kan det ännu inget sägas något om, men kan liksom på 

Skogome förekomma. I de båda brandgravsmaterialen har liknande former av skeletala förändringar observerats. Inga av dessa 

förändringar kan sägas vara av sjukligt ursprung utan främst av degenerativt slag. Det är framförallt kotor som uppvisar 

osteofytbildningar och slitage, vilket ofta relateras till en åldrande kropp. Den höga fragmenteringen bidrar till att förändringar 

blir svåra att observera. Förändringarna som påträffats under analysen förekommer på samma benelement, detta beror främst 

på att just dessa benelement är några av de man vanligtvis påträffar i brandgravar. De analyserade brandgravarna från Skogome 

innhåller i förhållande till dem från Smörkullen en mindre mängd ben. Vad denna skilland kan bero på har även den troligtvis en 

grund i hanteringen av benfragmenten innan själva gravläggningen på de två platserna.  

Vad kan de observerade likheterna samt skillnaderna grundas i, lokalt eller rituellt tänkande? 

Gravfälten är båda från förromersk järnålder, de stora likheterna dem emellan har troligtvis också sin grund i detta. Samhällena, 

deras uppbyggnad och människornas föreställningsvärld är en produkt av tiden och dess uttryck.  

De stora likheterna mellan gravfälten och gravarna har sitt ursprung i den förromerska järnåldern och har utformats efter tidens 

traditioner gällande hanteringen av sina döda. Ritualer kring denna hantering är dock mycket svår att mer specifikt urskilja. För 

att kunna göra detta bör hela den arkeologiska kontexten kring platserna och den förromerska järnålderns uttryck i 

populationerna närmare studeras. Vad populationerna har ”trott” på eller dyrkat i form av religiösa uttryck under tidsperioden 

är svårt att faktiskt säga. Skillander kan även finnas inom den förromerska järnåldern, som trots allt är en indelning som skapats 

under modern tid.  Även om man till stora delar tycks ha gått tillväga på liknande sätt kan lokala skillander ändå finnas. Dessa 

skillnader kan t.ex. utgöras av vad som på de två enskilda platserna har varit funktionellt för dem. Den mindre populationen på 

Skogome hade kanske andra förutsättningar än den större på Smörkullen, som i fallet med bålplatserna som tidigare berörts. 

Andra lokala skillnader kanske också kan finnas bland djurbenen om detta påträffas bland brandgravarna. Har man på de två 

platserna använt sig av samma djurarter eller har man kanske på Skogome som ligger närmre havet använt sig av djur som trivs 

vid eller i havet. Kanske finns även dessa skillander i form av växter som vi idag inte kan se då de förmultnat. Förekomsten av 

djurben i brandgravar är dock mer förknippat till romersk järnålder då detta blir vanligare, återigen blir tiden och dess uttryck i 

utformningen av gravarna tydlig.  Ännu en intressant iakttagelse som gjorts under analysen är de två artefaktrika gravarnas 

utformning. Vilket kan ha ett rituellt eller kanske traditionellt ursprung. De har inte valt att läggas i lerkärl, utan i en förvaring av 

organiskt material. Kanske har dessa individer varit högt socialt ansedda och därför inte placerats i lerkärl utan något som 

ansetts ”finare”, så som en spånask med eventuell dekor. Har man själv fått välja om man ska gravläggas i urna eller i en 

hartstätad spånask? Vem som får gravläggas i vilka former av benförvaring är svårt att säga utifrån de få analyserade 

brandgravarna. Fler osteologiska studier behöver göras på de resterande brandgravarna från de båda gravfälten och ytterliggare 

jämförelser måste göras, kanske kan man då finna liknande gravsättningar av de artefaktrikare. Fördelningen mellan urnor och 

brandgropar är något tydligare på Skogome där de allra flesta är placerade i urnor, denna fördelning är bland de 100 

brandgravarna på Smörkullen jämnt fördelad, men samtidigt kan flertalet av dem vara från den senare perioden, romersk 

järnålder, då populationens föreställningsvärld ter sig annorlunda. Ännu ett steg i analysen kan göras om könsbedömningar 

utförs, kanske kan man då se likheter samt skillnader mellan gravfälten och könsfördelningen på dessa, även skillnader i 

åldersfördelningen kan då vidare studeras.  
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9. Sammanfattning 

I denna uppsats har en jämförande analys gjorts mellan två förromerska brandgravsfält och det kremerade benmaterialet, 

Skogome gravfält i Bohuslän och gravfältet Smörkullen i Östergötland. Den jämförande analysen består av flera delar som berör 

både gravfältens inre- och yttre gravskick, samt de osteologiska analyserna av totalt 17 brandgravar. Genom att studera de olika 

delarna för sig har det varit möjligt att urskilja likheter och skillnader mellan de två samtida gravfälten.   Det finns stora likheter i 

gravfältens utformning och placering, men större skillnader kunde även observeras i det osteologiska materialet i form av olika 

benmängder. De mindre mängderna ben i brandgravarna från Skogome innehar även en högre fragmenteringsgrad, men som 

inte kan förklaras genom en högre förbränningsgrad än skelettmaterialet från Smörkullen. Detta kan tyda på att hanteringen av 

individernas kremerade kvarlevor sett annorlunda ut på de två platserna.   Uppgifter enligt Borgström (1973) visar att alla 

åldersgrupper troligtvis begravts på gravfältet Smörkullen, vilket även kunde observeras genom den osteologiska analysen av 

brandgravarna från Skogome. Inga könsbedömningar har utförts då metoderna bevisligen behöver utvecklas ytterligare för att 

kunna appliceras på kremerade individer (Franzén 2011).  Därmed står frågor kring könsfördelningen på de två gravfälten ännu 

obesvarade.   Mortalitet och hälsobild ihop med könsbedömningar inom de två populationerna kan eventuellt utföras om de 

resterande brandgravarna från gravfälten studeras. De osteologiska analyserna kunde dock visa att liknande skeletala 

förändringar i form av degenerativa förändringar hos kotor finns i de två skelettmaterialen.  

Den största andelen brandgravar från gravfälten innehöll inga idag bevarade arkeologiska artefakter, de artefakter som 

förekommit har utgjorts av främst olika redskap och utsmyckningar. På Skogome gravfält finns en artefaktrik brandgrav som 

troligtvis varit placerad i en benförvaring av trä under ett stort stenblock. På gravfältet Smörkullen finns en brandgrav av mycket 

liknande karaktär.    I diskussionen har ett försök gjorts till att tolka om dessa likheter och skillnader kan ha en rituell, traditionell 

eller funktionell bakgrund.  En tydlig sådan urskiljning har dock varit svår, större arkeologiska kontexter samt ytterligare 

jämförelser behövs innan detta kan utföras.  Skillnader i hanteringen av de kremerade individernas kvarlevor har observerats 

vilket kan tyda på lokala skillnader. Dock speglar troligtvis de stora likheterna mellan de två gravfälten den förromerska 

järnålderns uttryck i gravskick och gravtradition hos de två populationerna.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1.  

Tabell 1. Medelvärden av Dens axis enligt Wescott (2000) samt mått av  obrända (enligt Liebe-Harkort, muntlig referens) 

och brända dens axis i 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 

 

Bilaga 2.  

Tabell 2. Måtten tagna av klippbenet i de två brandgravsmaterialen, samt medelvärdena enligt Schutowksi (1983). 

Wescott XDH DSD DTD 

Kvinnor 36,07 10,78 10,02 
Män  39,33 11,48 10,37 

Smörkullen       

97  9,11 9,59 
99 30,14 9,55 7,73 
113 30,66 11,26 8,28 

Skogome        

155114  9,87 8,39 
155115  8,1 8,3 
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Bilaga 3.  
 

Tabell 3. Måtten tagna av andra halskotans tandutskott från de båda brandgravsmaterialen, samt medelvärdena enligt Wescott (2000). 

Pars 
petrosa Referensmaterial Smörkullen   Skogome   

Schutowski 
(1983) 

Mått; längd Ind. 1 Ind. 2 
Ind. 
98 

Ind. 
104 

Ind. 
105 

Ind. 
155103 

Ind. 
155120 Man  Kvinna 

LM1 39,92 29,82 ─ ─ ─ ─ ─     

LM2 16,64 9,91 ─ ─ ─ ─ ─     

LM3 18,76 13,06 ─ 12,88 ─ ─ ─     

LM4 19,97 22,07 ─ ─ 16,11 19,2 ─ 18,87 18,7 

LM5 12,58 16,35 ─ 11,86 9,36 12,74 ─ 13,19 12,15 

LM6 8,5 10,51 ─ 9,0 8,03 7,24 ─ 8,07 8,5 

Mått; höjd                   

HM1 3,42 6,03 6,28 4,84 4,81 5,28 6,18 6,06 5,51 

HM2 9,32 12,67 13,31 9,79 10,91 10,68 11,47 11,79 11,36 

HM3 18,25 18,96 ─ 16,91 ─ 16,46 16,12 19,07 18,39 

HM4 10,84 10,16 ─ 13,51 ─ 10,37 10,6 10,44 10,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


