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Abstract 

”Gravmönster under yngre järnåldern” – En jämförelse mellan åländska och svenska 

gravfält 

“Burial pattern during the Late Iron Age” – A comparison between the Åland Islands 

and Sweden 

 

In this thesis the burial pattern of Iron Age graves is studied. As a case study eight 

graves from Finström 12.1, Åland are analysed. The aim is to see if there is a 

correlation between sex, age, animal sacrifices and archaeological finds. The result 

of the analysis is compared against three Iron Age cemeteries from the Åland Islands 

and three from Sweden. All of the animal combinations present at Finström 12.1 

existed in varying degree in some or all of the selected cemeteries. Bones from 

animals found in the graves, did not show a correlation to sex, except claws from 

bear that were found only in male graves. The individuals that were buried with no 

animals or with sheep/goat had an age span from children to old adults, while those 

who were buried with cat, sheep/goat and cat, and sheep/goat, dog, horse and pig all 

were adult individuals. Those buried with sheep/goat, dog, horse and pig are in the 

age between 34-64 years old. Based on the graves used in this analysis no distinct 

burial pattern is found, rather the graves seem individually formed.  

 

Keywords: Cremations, Late Iron Age, burial pattern, Åland Islands, Finström 

 

Mimmi Aunér,2012. Department of Culture, Energy and Environment, Gotland 
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1 Inledning  

I dagens samhälle finns det både en konformitet och en individualitet när det gäller 

begravningar. Om man ser på kristendomen har man endast två begravningsformer 

att välja medan; gravsättning i kista på kyrkogård eller kremering där individen 

antingen gravsätts eller sprids ut på utvald plats. Kring denna konformitet har dock 

individens släkt och vänner möjlighet att utforma bland annat ceremonin, 

gravgåvorna och gravstenen för den egna individen. Egen erfarenhet av 

begravningar har gjort mig intresserad av hur det ofta visas individualitet i konformitet 

och det har bidragit till mitt val av ämne – gravmönster under yngre järnålder. Jag har 

valt att studera gravmönstret eller individualiteten i gravarna genom att se på 

korrelation mellan individens kön och ålder samt de djurarter och fynd som funnits i 

graven. Jag valde att ta utgångspunkt från Åland på grund av min tidigare koppling till 

ön genom praktik och släktband. Materialet som ligger till grund för denna uppsats 

valdes ut med hjälp av Museibyrån efter dess mängd och fragmenteringsgrad.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera åtta gravar från ett yngre 

järnåldersgravfält på Åland för att undersöka om gravarnas innehåll, det vill säga 

benmaterialet och fynden, följer ett mönster eller är individuellt utformade. Dessa 

gravar jämförs sedan med samtida åländska och svenska gravar för att se om det 

finns likheter eller skillnader. 

Frågeställningar: 

 Hur ser gravsammansättningen ut på Finström 12.1? 

o Hur många individer är begravda i varje grav? 

o Vilken ålder hade individen/individerna? 

o Vilket kön har individen/individerna? 

o Vilka djurarter förekommer i gravarna? 

o Vilka fynd finns i gravarna? 

 Följer gravinnehållet på Finström 12.1 ett mönster eller är de individuellt 

utformade? 
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 Finns det någon korrelation mellan kön, ålder, djurarter och fynd? 

 Finns det likheter eller skillnader i gravmönstret mellan olika gravfält på 

Åland och i Östsverige? 

1.2 Material och avgränsning 

Det osteologiska materialet som är står till grund för denna uppsats består av 

kremerade ben från fornminnesområdet Finström 12.1 Grelsby och Prestgården By 

på Åland. Gravarna från Grelsby är registrerade under accessionsnummer 615 och 

de tillhörande Prestgården under 742. Materialet består utav åtta primärgravar samt 

en sekundärgrav och har en sammanlagd vikt på ca 12 kg. Materialet tillhör samma 

gravfält men är resultatet av tre utgrävningar. Fyra gravhögar (A43, A47, A49, A52) 

tillhörande fastigheten Grelsby som grävdes ut 1988 när markägaren önskade 

anlägga en gödselbrunn (Höfors 1988:3). Tre gravhögar (A28, A29, A36) tillhörande 

fastigheten Prestgården By grävdes ut 2008 när markägaren önskade anlägga ett 

avlopp (Anderberg 2008:2) och en grav (A25) tillhörande samma fastighet grävdes 

2009 på grund av anläggning av grusplan (Gustavsson 2009:1). 

 

Gravfältet Finström 12.1 består totalt av 54 anläggningar (Höfors 1988:7) (se Figur 2) 

och är belagt i Finströms kommun centralt på det åländska fastlandet. Samtliga 

gravar förutom A25 har blivit daterade till yngre järnålder baserat på gravskick och 

fyndsammansättning (Höfors 1988:47f, Anderberg 2008:2). Gravarna A28, A29 och 

A36 har baserat på fynden blivit närmare daterade till 600-800-tal, d.v.s. vendeltid 

(Anderberg 2008:16). Gravarna A43, A47 och A52 har baserat på fynden kunnat 

närmare dateras till 700/800 e.kr., d.v.s. vendeltidens slutskede (Höfors 1988:48). 

Sekundärbegravningen i A28 kan möjligen dateras till vikingatid (Anderberg 

2008:20).  
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Väster om gravfältet ligger sjön Prästträsket som under den yngre järnåldern var 

förbunden med havet (Anderberg 2008:3). 500 meter sydöst om gravfältet ligger 

Finströms kyrka St. Mikael (Anderberg 2008:3) inom vilken man hittat en 

kyrkostengrund till en träkyrka som dateras till 1100-tal (Ringbom 2010:69). 

Finströms kyrka är dock den enda av de åländska moderkyrkorna som inte ligger 

omedelbart intill socknens största järnåldersgravfält (Ringbom 2010:67). I gravfältets 

närområde finns det ytterligare sex gravfält daterade till yngre järnåldern som 

sammanlagt består av 196 gravhögar (Anderberg 2008:3). Ca. en kilometer sydöst 

om Finström 12.1  i Godby och Grelsby byar finns ytterligare 18 gravfält daterade till 

yngre järnåldern (Höfors 1988:7). 

Figur 2. IK 273, gravfältskarta upprättad 1950, Museibyrån. Modifierad av författaren. 
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Uppsatsen avgränsas till att endast jämföra de analyserade gravarna från Finström 

12.1 med andra samtida åländska och svenska gravfält. Gravarna kommer inte 

jämföras med samtida finska gravfält p.g.a. av tidaspekten inom uppsatsskrivande. 

De åländska gravarnas fynd är även vanligen närmast likt gravar i Mellansverige 

(Kivikoski 1964:232), även om flertalet gravar innehåller fynd av finländsk och 

östbaltisk typ (Kivikoski 1964:229). 

1.3 Metod 

Som grund för denna uppsats ligger kremerat benmaterial från åtta gravhögar som 

författaren har analyserat. Vid analysen tillämpades ett antal osteologiska metoder 

för att få fram information gällande kön, ålder, minsta individantal (MIND) samt 

fragmenterings- och förbränningsgrad. Författaren valde att analysera benmaterialet 

innan fyndmaterialet studerades för att inte låta gravens möjliga sociala kön påverka 

bedömningen av det biologiska könet. De osteologiska bedömningarna och 

mätningarna utfördes två gånger med en tidsperiod emellan för att stärka 

identifieringsarbetet. De könsindikerande fragmenten jämfördes inbördes med 

varandra eftersom könskaraktärer är populationskänsliga (Buikstra & Ubelaker 

1994:19). 

 

För att könsbedöma de mänskliga individerna utfördes mätningar på klippbenet (pars 

petrosa) enligt Schutowski (1983). En okulär könsbedömning utfördes på ögonhålans 

övre kant (margo supraorbitalia) enligt Acsádi & Nemeskéri (1970, ur Buikstra & 

Ubelaker 1994:20). Könsbedömning på djur har inte kunnat utföras eftersom de 

könsindikerande benen antingen saknades eller var alltför fragmenterade.  

 

Åldersbedömning på de mänskliga individerna utfördes på epifyssammanväxningen 

(fusioneringen) enligt Scheuer & Black (2000) och på tandframbrott enligt Ubelaker 

(1989). För åldersbedömning har även kraniesuturernas utseende använts enligt 

Holck (1986) och enligt Gejvall (1948, ur Sigvallius 1994). Åldersindelning på de 

mänskliga individerna skedde enligt Sjøvold (1978), se Tabell 1. Åldersbedömning på 

djurben utfördes enligt Silver (1969) på bensammanväxning och åldersfördelas som 

juvenil eller adult. En adult individ innebär att alla funna ben är fusionerade.   
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Tabell 1 Åldersindelning enligt Sjøvold (1978) 

Infant - 1 år Adultus 18 – 44 år 

Infans I 0 – 7 år Maturus 35 – 64 år 

Infans II 5 – 14 år Senilis 50 – 89 år 

Juvenilis 10 – 24 år Adult 20 > år 

 

Kroppslängsberäkning och mankhöjdsberäkning har inte kunnat utföras på människa 

eller djur eftersom de ben som mätningar utförs på antingen saknades eller var alltför 

fragmenterat. 

 

MIND beräkning användes för att i ett omrört material försöka fastställa det minsta 

påträffade individantalet. Beräkningen har skett genom att benslag från samma art 

och sida räknats som olika individer. Ytterligare har benslag från samma art med 

uppenbar storleksskillnad eller åldersskillnad räknats som olika individer. 

 

För förbränningsgrad användes en färgskala enligt Schmidt & Symes (2008) samt en 

gradering enligt Holck (1997). För fragmenteringsgraden mättes längden eller 

bredden på det största fragmentet. 

 

En individ räknas som komplett om närvaron av ben från flera kroppsregioner finns. 

Med kroppsregion syftas kranium, ryggrad, bröstkorg, armar och ben. Uppdelning av 

köttfattiga och köttrika ben på djur sker enligt Vretemark (1997). 

 

Förutom de osteologiska analyserna kommer en jämförande studie mellan 

gravsammansättningen på Finström 12.1 och samtida åländska och svenska gravfält 

utföras. Fokus sätts på att analysera om det finns någon korrelation mellan kön, 

ålder, djurarter och fynd dels inom de åländska gravfälten dels de svenska. 

 

För att förenkla analysen har de arkeologiska fynden delats in i kategorier och ses 

inte för sitt unika utförande. Ett järnsvärd har därmed endast kategoriseras som ett 

järnsvärd och dess längd, ornament och dylikt har inte nedtecknas. 
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1.4 Källkritik 

De osteologiska metoder som används på kremerade ben kan kritiseras eftersom 

materialet är fragmenterat och att benen troligtvis förkrympts under 

förbränningsprocessen (Svenfelt 2009:93). Traditionella osteologiska metoder är 

främst utarbetade på obrända skelett och är därför svåra att tillämpa på kremerade 

benrester (Holck 1986:95). 

 

Könsbedömning är en mycket osäker metod vid analys av kremerat material då det 

vanligen finns få könskaraktärer att analysera. Det mest könsindikerande benet, 

bäckenet (coxae), (White, Black & Folkens 2010:411) påträffas sällan i kremerade 

material (Svenfelt 2009:92). Det är inte heller samma könsindikerande benelement 

som använts vid bedömning för varje gravlagd individ, vilket innebär att inbördes 

jämförelser varit mycket svårt. 

 

Många könskaraktärer är även mycket populationskänsliga (Lynnerup et al 2008) och 

det rekommenderas att man endast bör bedöma kön inom den population man 

studerar. Alexandersen et al (2008) anser därför att man bör använda sig av metriska 

metoder utvecklade för kremerat material istället för morfologiska karaktärer. Dock är 

krympningen av benen sammanbunden med mineralhalten i benen, vilket innebär att 

en kvinnas ben krymper mer än en mans, samt att olika benslag krymper olika 

procent (Svenfelt 2009:93). Detta innebär att ett kremerat ben som tydligt indikerar 

man eller kvinna bör kunna bedömas.   

 

Det finns en svårighet att utföra åldersbedömning på kremerade individer då de 

metoder som traditionellt används på okremerade individer, såsom fusionering och 

tandframbrott, vanligen inte går att genomföra. Istället används metoder (Holck 

1986:95), likt sutursammanväxningen i kraniet, men denna metod har mött stor kritik 

(Iregren 1988, Lynnerup et al 2008). Problematiken i metoden är att det finns 

individuella skillnader samt skillnader mellan könen (Svenfelt 2009:94). Värmen från 

bålet kan också påverka suturerna genom att de delar på sig, vilket därmed 

resulterar i en felaktig åldersbedömning (Svenfelt 2009:94). Dock innebär öppna 

suturer att man kan analysera graden av sammanväxningen, vilket inte är möjligt på 

obränt material (Svenfelt 2009:94). 
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Även om mätningar på klippbenet utfördes blev denna metod inte använd vid 

könsbedömning. Anledningen till detta är att de resultat mätningarna gav föll utanför 

de värden som används för att bedöma till man eller kvinna. Emelie Franzén 

(2011:11) har utfört analyser på klippbenet från individer där kön är sedan tidigare 

känt och ställer sig tveksam till metoden. Franzen (2011:11) fick likt författaren 

värden som föll utanför publicerade medelvärdena för män och kvinnor (Shutowski 

1983). En förklaring till dessa avvikande värden är att de karaktärer som används vid 

mätningen har olika anatomiska placeringar beroende på individ (Franzén 2011:11).    

2 Tidigare forskning 

Mycket omfattande forskning har sedan tidigare utförts gällande korrelation mellan 

kön, ålder, djurarter och fynd. Eftersom det är ett sådant stort forskningsområde 

presenteras här endast ett litet urval av den forskning som utförts; Sigvallius (1994), 

Petré (1984b), Bennett (1987) och Iregren (1972.) 

 

I Sigvallius (1994) avhandling Funeral pyres undersökte hon förekomsten av djur i 

gravar på Spångagravfälten under järnåldern. Hon studerade vilka 

djurartskombinationer som fanns och om det fanns skillnader mellan kön, ålder och 

tid (1994:6). Sigvallius fann att alla djur och kombinationer förekom hos båda könen 

och hos individer i alla åldrar (1994:133f). Den skillnad som fanns var i antalet djur, 

vilket hon fann var högst bland män, speciellt unga män (1994:133f). 

 

Petré publicerade 1984 en bebyggelsearkeologisk analys av Lovö där han studerade 

skillnader mellan kvinnliga och manliga gravar. Han kom fram till att det inte fanns 

någon entydig korrelation mellan djurarter och kön eller ålder, även om lodjursklor 

enbart verkar finnas i kvinnogravar (1984b:115). Petré såg en viss uppdelning av 

fynd mellan könen, där vapen, eldslagningsflinta och spelbrickor/tärning var manliga 

föremål, medan till kvinnliga föremål räknades dräktnålar, pärlor (>3st) och spännen 

(Petré 1984b:193f).   

 

I Iregrens avhandling från 1972, Vårby och Vårberg II, undersöker hon om det finns 

samband mellan en viss djurart och kön eller ålder. Analysen visade att det inte 
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fanns något samband mellan djur och kön (Iregren 1972:116) och att det sannolikt 

inte heller fanns en koppling till ålder (Iregren 1972:88ff).   

 

Bennetts har i sin avhandling från 1987, Graven – religiös och social symbol, 

studerat gravform och gravskick från folkvandringstid i ett socialt och religiöst 

perspektiv. Bennett fann att kvinnliga föremål bestod utav dräktnålar, pärlor (>3) och 

fibulor, medan manliga föremål bestod utav sölja, bältestillbehör, kammar med fodral 

och vapen (Bennett 1987:159). Hon fann även att det fanns en skillnad i antalet 

djurgåvor beroende på kön, där män fått högre antal djur (Bennett 1987:194).   

3 Analysresultat 

Alla de åtta analyserade begravningarna på gravfältet Finström 12.1 innehöll en 

individ, förutom en som innehöll en sekundärbegravning. Individer fick med sig från 

inget upp till fyra djur. Åldersbedömning kunde utföras på fyra individer, varav två 

blev bedömda till senilis och två till adult, det vill säga vuxen individ utan närmare 

bedömning. Könsbedömning kunde utföras på två individer som blev bedömda till 

man(?) (grav A36) och kvinna(?) (grav A47). En sammanställning av de analyserade 

gravarna kan ses i Tabell 2 eller i detalj under enskild grav i detta kapitel. 
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Tabell 2. Sammanställning av de analyserade gravarna 

 A25 A28-P A28-S A29 A36 A43 A47 A49 A52 

Fynd Knivslida 

Bränd 

lera 

(lertass?) 

Bearbeta

t ben 

(kam?) 

8 

järnnitar 

1 kamnit 

Järnfrag. 

Organisk

t material 

Lertass? 

Ca 60 

nit/spik 

Keramik 

Näver? 

 

2 pärlor 

eller 

sländtrissa 

av bärnsten 

Järnföremål 

(knivblad?) 

Benkam 

Ca 40 

nit/spik 

Järnför. 

Keramik 

Ca 15 

nitar 

Organiskt 

material 

Nötskal 

Bränd 

lera 

 

9 pärlor 

av glas 

2 pärlor 

av brons 

Lertass 

Ben-

kammar 

Gravkärl 

Ca 20 

spik/nit 

Keramik 

Organiskt 

material 

 

Bältes-

sölja av 

brons 

Bältes-

sölja av 

järn 

Järnkniv 

Benkam 

Lertass 

Gravkärl 

2 krukor 

Harts 

Bränd 

flinta 

Hasselnöt 

Ca 100 

nitfrag. 

Järnför. 

 

19 pärlor 

3 ben-

kammar 

2 bronsringar 

Armring 

2 spänn-

bucklor av 

brons 

Ringspänne 

Gravkärl? 

Gravklot 

Keramik 

Bronsfrag. 

Järnföremål 

Bältessölja 

Lertass 

Benkam 

Gravkärl 

Kruka 

Ca 60 

nitfrag. 

Järnför. 

Järnfrag. 

Hasselnöts-

skal 

Bränd flinta 

34 pärlor av 

glas 

4 pärlor 

Spänn-

buckla 

18 brons-

ringar 

Bronsbleck 

Bronsför. 

Benkam 

Lertass? 

Gravkärl 

Ca 100 

nitfrag. 

Järnten 

Järnfrag. 

Harts 

Kvarts-

avslag 

Keramik 

Arter Män. 

Får/get 

Män. Män. 

Katt 

Män, 

Får/get 

Män. 

Får/get 

Män. 

Får/get 

Hund 

Häst 

Svin 

Män. 

Får/get 

Män. 

Katt 

Män. 

Får/get 

Katt 

Kön - ? - - Man? - Kvinna? - ? 

Ålder Adult >12 år Senilis Senilis M: >12 år 

F/G: <3-6 

m 

Adult > 6år - - 
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3.1 Grav A25 

Grav A25 innehåller en adult människa som inte kunnat könsbedömas samt ett 

bakben från får/get (Se Tabell 3). Benmaterialet har en vikt på 1306 gram, varav 82,5 

har kunnat identifieras till människa och 0,5 gram till får/get (se Tabell 4). Ben av 

människa finns representerade från nästan varje kroppsregion, vilket indikerar att 

graven innehåller resterna av en komplett individ. Från får/get finns endast ett 

fragment från lårben, vilket indikerar att endast ett bakben gravlagts. 

 

De fynd som finns i graven består av två fragment av en knivslida, fragment av bränd 

lera som kan vara en lertass, fyra fragment av bearbetat ben som kan vara en 

benkam, nio järnnitar samt oidentifierade järnfragment och oidentifierat organiskt 

material.  

Tabell 3. Sammanställning grav A25 

A25 

Vikt (g) 1306 Volym 1,6 liter 

Arter Människa, får/get Fragmenteringsgrad 4 cm 

Kön - Förbränningsgrad 2 

Ålder Adult Identifierade fragment (antal/vikt) 1,9 % / 6 % 

 

Tabell 4. Identifierade skelettelement grav A25 

Grav A 25 Människa Får/get 

 Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) 

Kranium 115 49 - - 

Ryggrad 12 10 - - 

Skuldergördel - - - - 

Bål 3 1 - - 

Bäcken 1 3 - - 

Övre extremitet 1 0 - - 

Nedre extremitet 5 7 1 0,5 

Hand-/fotben 16 2 - - 

Summa 154 82,5 1 0,5 
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I materialet fanns två ålderindikerande fragment; en permanent andra molar och 

blygdbenets sammanväxningsfog (pubis symphysis). Den permanenta andra 

molaren indikerar att individen har uppnått en ålder av minst 12 år, medan 

blygdbenets sammanväxningsfog gav bedömningen adult. En närmare bedömning 

kunde dock inte göras på grund av fragmenteringsgraden. 

3.2 Grav A28 

Grav A28 innehåller en primärgrav samt en sekundärbegravning. Primärgraven 

innehåller en människa som inte kunde könsbedömas och inga ben av djur 

påträffades (Se Tabell 5). Sekundärgraven innehåller en individ som kunde 

åldersbedömas till senilis och benrester av en hel katt (Se Tabell 6). Benmaterialet 

från primärgraven har en vikt på 576,2 g, varav 111 har blivit identifierat till människa 

(se Tabell 7). Benmaterialet från sekundärgraven har en vikt på 683,2 g, varav 72 har 

blivit identifierat till människa och 2,5 gram till katt (se Tabell 8). Totalt innehåller grav 

A28 1255 gram ben, varav 186 gram har blivit identifierat till människa och 2,5 gram 

till katt. Ben från människa finns representerade från flera kroppsregioner i båda 

begravningarna, vilket indikerar att det ligger en komplett individ i vardera.  

 

De fynd som finns i primärgraven består av en möjlig lertass, 43 spikar/nitar, keramik 

och organiskt material som möjligen kan vara näver. Sekundärgravens fynd består 

utav bärnstensfragment som kan vara en pärla eller sländtrissa, en benkam, ett 

järnföremål som möjligen är ett knivblad och 63 spikar/nitar.  

 

Sekundärbegravningens fyndsammansättning antyder vikingatid (Anderberg 

2008:19). Enligt Bolin (2004:176), kan närvaron av en sländtrissa indikera att den 

begravda individen är en kvinna. En osteologisk könsbedömning har inte kunnat 

utföras. 
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Tabell 5. Sammanställning av primärgrav A28 

A28 - Primär 

Vikt (g) 576,2 Volym 0,6 liter 

Arter Människa Fragmenteringsgrad 4 cm 

Kön ? Förbränningsgrad 2 

Ålder > 12 år Identifierade fragment (antal/vikt) 5 % / 19,3 % 

 

 

Tabell 6. Sammanställning av sekundärgrav A28 

A28 - Sekundär 

Vikt (g) 683,2 Volym 0,8 liter 

Arter Människa, katt Fragmenteringsgrad 4,5 cm 

Kön - Förbränningsgrad 2 

Ålder Senilis Identifierade fragment (antal/vikt) 1,9 % / 6 % 

 

 

Tabell 7. Identifierade skelettelement primärgrav A28 

Grav A 28 - Primär Människa 

 Antal Vikt (g) 

Kranium 133 100,5 

Ryggrad 2 0 

Skuldergördel - - 

Bål - - 

Bäcken - - 

Övre extremitet 2 3 

Nedre extremitet 3 4,5 

Hand-/fotben 3 0 

Summa 143 111 
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Tabell 8. Identifierade skelettelement sekundärgrav A28 

Grav A 28 - Sekundär Människa Katt 

 Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) 

Kranium 82 65,5 - - 

Ryggrad 4 1,5 4 0 

Skuldergördel - - 1 0 

Bål - - - - 

Bäcken - - - - 

Övre extremitet 2 0 1 0 

Nedre extremitet 1 2,5 - - 

Hand-/fotben 3 0 - - 

Summa 92 72 6 2,5 

 

Både i primär- och sekundärgraven fanns det ett ålderindikerande fragment; en 

permanent andra molar, vars närvaro indikerar att individerna har uppnått en ålder av 

minst 12 år. Åldersbedömning av kraniesömmarnas sammanväxning i 

sekundärgraven ger individen ålder av senilis. 

 

Könsbedömning utfördes på ögonhålans övre kant från primärgraven och fick 

graderingen 3, vilket innebär varken kvinnligt eller manligt utan ett frågetecken. 

3.3 Grav A29 

Grav A29 innehåller en människa som åldersbedömts till senilis och ett höger 

framben och bakben från får/get (se Tabell 9). Benmaterialet har en vikt på 1 192,5 

gram, varav 149 gram är identifierat till människa och 3,5 gram till får/get (Se Tabell 

10). 

 

De fynd som finns i graven består av 14 järnnitar, nötskal, bränd lera, keramik, 

oidentifierade fragment av järn och oidentifierade fragment av organiskt material. 
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Tabell 9. Sammanställning grav A29 

A29 

Vikt (g) 1192,5 Volym 1,5 liter 

Arter Människa, får/get Fragmenteringsgrad 4,5 cm 

Kön - Förbränningsgrad 2 

Ålder Senilis Identifierade fragment (antal/vikt) 2,5 % / 13,4 % 

 

Tabell 10. Identifierade skelettelement grav A29 

Grav A 29 Människa Får/get 

 Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) 

Kranium 122,5 118,5 - - 

Ryggrad 5 1 - - 

Skuldergördel - - - - 

Bål - - - - 

Bäcken - - - - 

Övre extremitet - - 1 0 

Nedre extremitet 9 11 3 1 

Hand-/fotben 17 1,5 - - 

Summa 153,5 156,5 4 3,5 

 

I materialet fanns ett ålderindikerande fragment; en permanent andra molar, vars 

närvaro indikerar att individen har uppnått en ålder av minst 12 år. Åldersbedömning 

av kraniesömmarnas sammanväxning ger individen ålder av senilis. 

 

Ingen könsbedömning har kunnat utföras på individen på grund av frånvaro av 

könsindikerande fragment. 

3.4 Grav A36 

Grav A36 innehåller en människa som blivit könsbedömd till man? samt ett bakben 

och kotor från en får/get som var yngre än 3-6 månader (se Tabell 11). Benmaterialet 

har en vikt på 1033 gram, varav 120 gram är identifierat till människa och 3,5 gram till 

får/get (se Tabell 12).  
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De fynd som finns i graven består av nio pärlor av glas, två pärlor av brons, 

benkammar, 22 järnnitar, lertass, gravkärl, keramik och organiskt material som kan 

vara brödrester. Pärlor och benkam har daterats till vendeltid (Anderberg 2008:16ff). 

 

Tabell 11. Sammanställning grav A36 

A36 

Vikt (g) 1033 Volym 1,3 liter 

Arter Människa, får/get Fragmenteringsgrad 4 cm 

Kön Man? Förbränningsgrad 2 

Ålder Människa: > 12 år 

Får/get: < 3-6 mån 

Identifierade fragment (antal/vikt) 1,9 % / 12 % 

 

Tabell 12. Identifierade skelettelement grav A36 

Grav A 36 Människa Får/get 

 Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) 

Kranium 189 109,5 - - 

Ryggrad 1 0 1 0 

Skuldergördel - - - - 

Bål - - - - 

Bäcken - - 1 0 

Övre extremitet - - - - 

Nedre extremitet 2 2 2 0 

Hand-/fotben 5 0 - - 

Summa 197 120 4 3,5 

 

I materialet fanns ett ålderindikerande fragment; en permanent andra molar, vars 

närvaro indikerar att individen har uppnått en ålder av minst 12 år. Från får/get fanns 

både icke sammanväxta kotplattor och lårbenshuvud, vilket indikerar att individen var 

yngre än 3-6 månader. 

 

Könsbedömning utfördes på ögonhålans övre kant och klippbenet. Ögonhålans övre 

kant bedömdes till man medan klippbenets mätningar gav resultatet kvinna, men se 

kapitel Källkritik för resonemang kring tillförlitligheten av den senare metoden.  
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3.5 Grav A43 

Grav A43 innehåller en adult människa, en hel häst, en hel hund, ett vänster lårben 

från får/get och ett vänster vadben från svin (se Tabell 13). Benmaterialet har en vikt 

på 5880 gram, varav 148 gram är identifierat till människa, 62 gram till häst, 83,5 

gram till hund, 5 gram till får/get och 5.5 gram till svin (se Tabell 14). 

 

De fynd som finns i graven består av en bältessölja av brons, en benkam, en lertass, 

ett gravkärl, två keramikkrukor, harts, bränd flinta, bränd hasselnöt, 30 nitar och 25 

osäkra nitar samt oidentifierade fragment och föremål av järn. 

 

En av keramikkrukorna innehöll 280 gram ben, i vilken endast mänskliga ben har 

identifierats. Mänskligt ben finns även i det övriga materialet och det går inte genom 

MIND beräkning att finna om det är flera än en individ. 

 

Tabell 13. Sammanställning grav A43 

A43 

Vikt (g) 5880 Volym 7,9 liter 

Arter Människa, får/get, 

hund, häst, svin 

Fragmenteringsgrad 8 cm 

Kön - Förbränningsgrad 2-3 

Ålder Adult Identifierade fragment (antal/vikt) 2,2 % / 4,8 % 
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Tabell 14. Identifierade skelettelement grav A43 

Grav A 43 Människa Får/get Hund Häst Svin 

 Antal Vikt 
(g) 

Antal Vikt 
(g) 

Antal Vikt (g) Antal Vikt 
(g) 

Antal Vikt 
(g) 

Kranium 94 79,5 - - 6 8,5 3 15,5 - - 

Ryggrad 42 31 - - 42 8 5 6,5 - - 

Skuldergördel - - - - - - - - - - 

Bål 4 3 - - 1 0 3 4,5 - - 

Bäcken 2 2,5 1 1,5 1 2 2 19 - - 

Övre extremitet 3 6 - - 1 17,5 2 4,5 - - 

Nedre extremitet 6 10,5 2 1 11 10,5 7 19 1 5,5 

Hand-/fotben 9 0 - - 12 2 - - - - 

Summa 160 148 3 5 78 853,5 20 62 1 5,5 

 

I materialet fanns ett ålderindikerande fragment; en permanent första molar, vars 

närvaro indikerar att individen har uppnått en ålder av minst 6 år. Åldersbedömning 

av kraniesömmarnas sammanväxning ger individen en adult ålder. 

 

Enligt mätningar på klippbenet är den gravlagda en kvinna, se dock kapitel Källkritik 

för resonemang kring tillförlitligheten av metoden. Inga andra könsindikerande 

fragment har hittats och individen har därmed inte fått en könsbedömning. 

3.6 Grav A47  

Grav A47 innehåller en människa som blivit könsbedömd till kvinna ? och ett höger 

bakben från får/get (se Tabell 15). Benmaterialet har en vikt på 340 gram, varav 86 

gram är identifierat till människa och 3 gram till får/get (se Tabell 16). 

 

De fynd som finns i graven består av 19 pärlor, tre benkammar, två bronsringar, en 

armring, två stycken spännbucklor, ett ringspänne, keramik samt brons- och 

järnföremål. Det finns även två oidentifierade bronsfragment och ett oidentifierat 

järnföremål. Enligt Höfors (1988:46) indikerar denna smyckesammansättning att den 

gravlagda individen är en kvinna.  
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Tabell 15. Sammanställning grav A47 

A47 

Vikt (g) 340 Volym 0,45 liter 

Arter Människa, får/get Fragmenteringsgrad 3,5 

Kön Kvinna? Förbränningsgrad 2 

Ålder - Identifierade fragment (antal/vikt) 19,3 % /  24,1 % 

 

Tabell 16. Identifierade skelettelement grav A47 

Grav A 47 Människa Får/get 

 Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) 

Kranium 53 80,5 - - 

Ryggrad - - - - 

Skuldergördel - - - - 

Bål - - - - 

Bäcken - - - - 

Övre extremitet 1 0 - - 

Nedre extremitet - - 6 2,5 

Hand-/fotben - - - - 

Summa 54 86 6 3 

 

Inget åldersindikerande fragment blev funnet vid analysen och en bedömning har inte 

kunnat utföras. 

 

Könsbedömning har skett på ögonhålans övre kant och fick graderingen 2, vilket 

innebär kvinna? Mätning utfördes även på klippbenet men då endast en karaktär 

kunde mätas samt den ringa tillförlitligheten av metoden, se kapitel Källkritik, har 

detta resultat inte bidragit till könsbedömningen. 

3.7 Grav A49 

Grav A49 innehåller en människa som inte kunnat ålders- eller könsbedömas samt 

en hel katt (se Tabell 17). Benmaterialet var placerat i ett kärl av keramik. 

Benmaterialet har en vikt på 640 gram, varav 10,5 gram är identifierat till människa 

och 4,5 gram till katt (se Tabell 18). 
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De fynd som finns i graven består av en bältessölja av järn, 39 järnnitar, ett gravkärl, 

en keramikkruka, benkam, lertass, hasselnötskal, bränd flinta och järnfragment och -

föremål. 

 

Tabell 17. Sammanställning grav A49 

A49 

Vikt (g) 640 Volym 0,5 liter 

Arter Människa, katt Fragmenteringsgrad 6,5 cm 

Kön - Förbränningsgrad 2 

Ålder - Identifierade fragment (antal/vikt) 2,1 % / 2,7 % 

 

Tabell 18. Identifierade skelettelement grav A49 

Grav A 49 Människa Katt 

 Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) 

Kranium 24 5,5 1 0 

Ryggrad - - 3 0 

Skuldergördel - - 1 0 

Bål - - - - 

Bäcken - - - - 

Övre extremitet - - 5 0 

Nedre extremitet 1 3 5 0 

Hand-/fotben 1 0 3 0 

Summa 26 10,5 18 4,5 

 

3.8 Grav A52 

Grav A52 innehåller en vuxen människa som inte kunnat könsbedömas (se Tabell 

19). I graven fanns även en hel katt och ett vänster bakben från får/get. 

Benmaterialet har en vikt på 707 gram, varav 43,5 gram är identifierat till människa, 

katt 7 gram och får/get 3 gram (se Tabell 20). 

 

De fynd som finns i graven består av 34 pärlor av glas, tre pärlor, en spännbuckla av 

brons, 15 bronsringar, framgnet av bronsbleck, bronsföremål, en benkam, en möjlig 

lertass, 84 nitar, järnten, flera järnfragment, bitar av harts, kvartsavslag samt 
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fragment av keramik. Enligt Höfors (1988:47) indikerar smyckesammansättningen att 

den gravlagda individen är en kvinna. 

 

Tabell 19. Sammanställning grav A52 

A52 

Vikt (g) 535,5 Volym 0,8 liter 

Arter Människa, får/get, 

katt 

Fragmenteringsgrad 4,5 cm 

Kön ? Förbränningsgrad 2 

Ålder - Identifierade fragment (antal/vikt) 10,4 % /  10,1 % 

 

Tabell 20. Identifierade skelettelement grav A52 

Grav A 52 Människa Får/get Katt 

 Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) Antal Vikt (g) 

Kranium 76 30,5 - - 10 0 

Ryggrad - - - - 10 0 

Skuldergördel - - - - 2 0 

Bål - - - - 1 0 

Bäcken 3 5 - - - - 

Övre extremitet - - 1 0 4 0 

Nedre extremitet 5 3 1 0,5 5 0 

Hand-/fotben 10 0 - - 17 0 

Summa 94 43,5 2 3 49 7 

 

Könsbedömning har skett på ögonhålans övre kant och fick graderingen 3, vilket 

innebär att könet inte kan bedömas. 

3.9 Larsas kvarnbacke, Saltvik socken, Åland 

Larsas kvarnbacke är ett totalundersökt gravfält från yngre järnåldern som genom 

fyndsammansättning har blivit daterat till 600-1050 e.Kr. (Wallin 1986:1). Gravfältet 

undersöktes 1950 av Matts Dreijer och åren 1957-1960 av Ella Kivikoski och omfattar 

140 gravhögar (Wallin 1986:1). Det stora antalet gravhögar gör det till en av Ålands 

största gravfält (Wallin 1986:1). De osteologiska analyserna utfördes 1981 av Tarja 

Vormisto och 1986 av Helene Martinsson-Wallin och Paul Wallin. 
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Tidigare osteologisk undersökning av gravfältet utförd av Paul Wallin (1986:96) 

visade inte på att det fanns någon korrelation mellan människa, ålder, kön och 

djurart. Dock förekom häst, nöt, björn och fisk huvudsakligen hos de adulta 

individerna och den enda identifierade sälen på gravfältet var gravlagd tillsammans 

med en infant II (Wallin 1986:96). Djurarterna hund, får/get, katt, svin, fågel och 

groda förekom i alla mänskliga åldersgrupper (Wallin 1986:96). Undersökningarna 

har inte visat att en någon djurart är bunden till ett visst kön (Wallin 1986:96). 

 

De djurarter som troligen bränts hela är häst, hund, katt, fågel och fisk, medan det 

har bränts styckade köttdelar av får/get och nöt (Wallin 1986:96). Svin verkar ha 

förekommit både styckad och ostyckad (Wallin 1986:93). 

3.10 Långängsbacken, Sunds socken, Åland 

Gravfältet Långängsbacken undersöktes mellan åren 1962-1967 av Ella Kivikoski 

och omfattar 118 gravar (Kivikoski 1980:9). Med det stora antalet gravhögar är 

gravfältet likt Larsas kvarnbacke ett av de största gravfälten på Åland (Kivikoski 

1980:9). Det är daterat till 600-1050 baserat på de arkeologiska fynden (Kivikoski 

1980:46).  

 

Den osteologiska analysen utfördes av Maria Landin 1982 som analyserade 112 

anläggningar, varav 90 innehöll ben (Landin 1982:Resultat).  En större tolkning av 

materialet utfördes inte, men Landin konstaterade att hund och får/get utgör de 

vanligaste gravgåvorna samt att björn och häst endast förekommer i mansgravar 

(Landin 1982:Resultat). 

3.11 Sålis, Saltvik socken, Åland 

Gravfältet Sålis 29.1 består av 36 anläggningar och är genom gravform och 

fyndmaterial daterat till yngre järnålder (Martinsson 1984a:Inledning). Fem gravhögar 

grävdes ut 1984 under ledning av Helene Martinsson som även utförde den 

osteologiska analysen. Analysen visade att får/get är det vanligaste gravgåvan. Häst, 

hund och katt har begravts hela medan får/get förekommer endast som styckade 

delar (Martinsson 1984b:Resultat). En jämförelse mellan åldern på den begravda 

individen och åldern på de djur som följt med individen i graven utfördes och det 
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enda anmärkningsvärda var att det enda juvenila djuret begravdes med en juvenil 

människa (Martinsson 1984b:Resultat). 

3.12 Lunda, Stockholms län, Sverige 

Lunda (RAÄ 27) är ett totalundersökt gravfält belagt i Stockholms skärgård och 

består av 155 gravar (Petré 1984a:11). Gravfältet är daterat till ca 400-1050 e.Kr. 

men användes huvudsakligen mellan 400-800 e.Kr. (Petré 1984a:10f). Gravfältet 

grävdes ut mellan 1971 och 1978 under ledning av Bo Petré (1984a:10). 

Den osteologiska analysen har utförts huvudsakligen av Maria Vretemark med bidrag 

av studenter vid Osteologiska forskningslaboratoriet i Stockholm (Petré 1984b:110). 

Analysen visade att hund och får/get är de vanligaste djurgåvorna och att hundarna 

begravs hela medan får/get och svin förekommer i styckade utvalda delar (Petré 

1984b:114). Undersökningar visar inget entydigt samband mellan några djurarter och 

kön i materialet, förutom att lodjursklor möjligen endast förekommer i kvinnogravar 

(Petré 1984b:115). 

3.13 Helgö, Stockholms län, Sverige 

Gravfält 116 på Helgö är ett totalundersökt gravfält bestående av 79 gravar  daterat 

till 450-950 e.Kr. (Sander 1997:11). Gravfältet grävdes ut åren 1962, 1963, 1967, 

1972, 1973 samt mellan åren 1974-1976.  De osteologiska analyserna utfördes på 

material utgrävt före 1974 av Ove Persson och åren mellan 1974-1976 av Rolf 

Jonsson. Analyserna visade att hund och får/get var den vanligaste förekommande 

djuret och att det inte fanns någon djurart bundet till mänskligt kön (Jonsson 

1997:94).  

3.14 Vårberg, Stockholms län, Sverige 

Gravfält 35 i Vårberg är ett totaltundersökt gravfält bestående av 80 gravar daterat till 

år 0-800 (Iregren 1972:16). Gravfältet grävdes ut mellan åren 1966-1967 under 

ledning av Jonas Ferenius och den osteologiska analysen utfördes av Elisabeth 

Iregren.  Även om 15 gravar är daterade till äldre järnålder (Ferenius 1971:23f) anser 

författaren att detta gravfält kan användas i denna undersökning, även om den 

endast ska omfatta yngre järnåldern. De gravar daterade till äldre järnålder kommer 

uteslutas vid kalkylering av antalet och procenten av begravda individer med en viss 
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djurartskombination. Tidigare osteologiska undersökningar visar ingen korrelation 

mellan djurart och kön (Iregren 1972:116). 

4 Diskussion och tolkning 

Nedan följer en redovisning över de djurartskombinationer som blivit identifierade i 

det analyserade materialet från Finström 12.1 på Åland. Individer med en viss 

djurartskombination jämfördes sedan hur deras kön, ålder och gravinnehåll skiljer sig 

eller liknar de fem utvalda gravfälten från Åland och Sverige.  

4.1 Individ som gravlagts utan djur 

Sammanlagt, från de fem gravfält som använts i jämförelsen, är det 61 individer som 

blivit gravlagda utan djur. Det är en individ från Finström 12.1 och Sålis, fem individer 

från Helgö, 14 från Långängsbacken, 18 från Kvarnbacken, 22 från Lunda och 28 

från Vårberg som begravts utan djur. I procentantal är det ca 11 % av individerna 

från Finström 12.1 som begravts utan djur, 20 % från Sålis, 10,4 % från Helgö, 12,4 

% från Långängsbacken, 12,9 % från Kvarnbacken, 17,3 % från Lunda och 43,1 % 

från Vårberg. Procentantalet från Finström och Sålis kan vara missvisande eftersom 

gravfälten inte är totalundersökta och procentalet är endast uträknat på de utgrävda 

individerna. 

 

Individen från Sålis och två individer från Helgö har dock björnklor i sina gravar, men 

inkluderats i denna kategori då författaren valt att bedöma dessa bedöms som 

arkeologiskt fynd då de med högsta trolighet kommer från björnfällar (Sigvallius 

1994:76, Jonsson 1997:94). 

 

På Långängsbacken är 11 av individerna adulta, en juvenilis, en senilis och en med 

okänd ålder. Av de adulta individerna är tre kvinnor, en kvinna?, en man och två  

man? och de resterande fyra är utan könsbedömning. Individen som har åldern 

senilis är en kvinna? De andra individerna har inte blivit könsbedömda. 

 

På Kvarnbacken är sju av individerna adulta, fem infans II, två juvenilis, två maturus 

och en infans I. Det finns även en dubbelbegravning med en adult individ och en 
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infans II. Tre av de adulta individerna har blivit könsbedömda till man och en maturus 

till kvinna, de andra har inte blivit bedömda. 

 

På Lunda är nio av individerna adulta, tre maturus, tre senilis, två juvenila, två infans 

II samt två med okänd ålder. Av de adulta individerna är det en kvinna, en kvinna? 

och en man. En av individerna, bedömda till maturus, är en man, medan de andra 

inte kunnat åldersbedömas. 

 

I Vårberg är åtta individer bedömda till adultus?, sju till adultus, sju till maturus, tre till 

maturus? och en till adult. Av adultusindividerna är två bedömda till kvinna? En 

adultus? är bedömd till man. Av maturus har en blivit bedömd till kvinna, en till 

kvinna? och en till man? De andra individerna är av okänd ålder och kön. 

 

Individen från Finström 12.1 är en adult individ som inte blivit könsbedömd och 

individen från Sålis har blivit bedömd till en adult man. På Helgö har två individer 

blivit bedömda till man och en till kvinna medan de andra är av både okänt kön och 

ålder. 

 

Som synes ovan finns det på de utvalda gravfälten ingen strikt åldersgrupp som de 

individer begravda utan djur tillhör. Majoriteten av individerna tillhör gruppen adult, 

vilket är en vuxen individ utan närmare bestämning. Att vuxna individer dominerar en 

kategori är förklarligt i och med att de vanligen är högst i antalet på gravfält (Landin 

1982:Resultat, Jonsson 1997:94). I och med att de analyserade individerna 

övervägande blivit bedömda till åldersgruppen adult går det inte att urskönja om det 

är ett specifikt vuxet åldersintervall som primärt fått denna begravning. Men med 

tanke på att flera av gravfälten i jämförelsen har individer av åldern från infans I till 

senilis bör man kunna säga att denna begravningstyp tillämpades på individer av alla 

åldrar. Det finns även till synes inget kön som är knutet till att begravas utan djur, 

utan kvinnor och män är relativt jämt fördelat på varje gravfält. 

   

4.2 Individ som gravlagts med får/get 

Sammanlagt från de sex gravfälten är det 37 individer som har gravlagda med en 

får/get som den enda djurarten. Det är en individ från Sålis, 2 från Helgö, tre från 
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Finström 12.1, fyra från Vårberg, fem från Långängsbacken, nio från Kvarnbacken 

och 13 från Lunda. I procentantal är det 33 % av individerna på Finström 12.1 som 

begravts med får/get, 20 % på Sålis, 4 % på Långängsbacken, 4 % på Helgö, 6 % på 

Vårberg, 6 % på Kvarnbacken och 8 % på Lunda. Procentantalet från Finström och 

Sålis kan vara missvisande då det endast räknats ut på de utgrävda individerna. 

 

Individen från Sålis och en individ från Helgö har i sina gravar även björnklor, men 

har tagits med då författarna väljer att kategorisera dessa som arkeologiskt fynd då 

de med högsta trolighet kommer från en björnfäll (Sigvallius 1994:76, Jonsson 

1997:94). Noteras bör att en individ från Lunda (grav A54) endast har fått med sig en 

obränd tand av får/get (Petré 1984b:114) och inte en större kroppsdel, som 

exempelvis en bakre extremitet, som de övriga gravarna i denna kategori. 

 

Individen från Sålis har blivit bedömd till en maturus man. Två individer från Finström 

12.1 har blivit bedömda till adult, varav en av dem blivit könsbedömd till kvinna? En 

individ från Finström 12.1 blev bedömd till senilis. På Helgö har två individer blivit 

bedömda till man, medan de andra är av både okänt kön och ålder. 

 

På Långängsbacken är tre av individerna adulta, varav en har blivit könsbedömd till 

kvinna och en till man. En individ med okänd ålder har blivit bedömd till kvinna och 

den sista individen är av okänd ålder och kön. 

 

På Kvarnbacken är fyra individer adulta, varav en har blivit könsbedömd till kvinna. 

En individ har blivit bedömd till maturus man och en individ till juvenilis/adult, medan 

de resterade tre är av okänd ålder och kön. 

 

På Lunda är en individ en infans II, två individer adultus, varav en blivit bedömd till 

man? En adult individ har blivit könsbedömd till kvinna? Fem individer är maturus, 

varav en blivit bedömd till kvinna, en kvinna?, en man och en man?. Individen som är 

senilis har inte blivit könsbedömd. Två män har inte blivit åldersbedömda och tre 

individer är av okänd ålder och kön.  
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På Vårberg har två individer blivit bedömda till maturus, en till adultus och en till 

adultus? Individen med åldern adultus har blivit könsbedömd till kvinna, medan de 

andra individerna är av okänt kön. 

 

De individer gravlagda med får/get omfattar flera åldersgrupper, från infans II till 

senilis. Dock är det endast en individ från Lunda som är infans II och en från 

Kvarnbacken som är juvenilis/adult, medan de resterande är vuxna individer. Även 

vid denna djurartskombination saknas en könsuppdelning och både män och kvinnor 

finns relativt jämnt representerade. 

4.3 Individ som gravlagts med katt 

Sammanlagt från de sex gravfälten är det fem individer som blivit gravlagda med en 

katt som den enda djurarten. Från Kvarnbacken, Långängsbacken och Helgö är det 

en individ från varje gravfält som blivit begravd tillsammans med en katt, medan det 

från Finström 12.1 är två individer. På gravfälten Sålis och Lunda är det ingen individ 

som blivit gravlagd med endast katt. I procentantal är det 22 % av individerna på 

Finström 12.1 som begravts med katt, 2 % på Helgö, 0,8 % på Långängsbacken och 

0,7 % på Kvarnbacken. Procentantalet från Finström kan vara missvisande då det 

endast räknats ut på de utgrävda individerna. 

 

Av dessa fem individer gravlagda med katt har två blivit åldersbedömda till adult, en 

från Kvarnbacken och en från Långängsbacken. En individ från Finström 12.1 har 

blivit åldersbedömd till senilis och övriga individer har inte kunnat bedömas. Ingen av 

individerna har osteologiskt kunnat könsbedömas, men ett fynd i graven från 

Finström 12.1 är möjligen en kvinna. 

 

Alla individer är i vuxen ålder, även om det är oklart om de tillhör samma 

åldersgrupp. I och med att ingen av individerna har blivit könsbedömda går det inte 

att säga om katten är ett könsbundet djur.  

4.4 Individ som gravlagts med får/get och katt 

Sammanlagt från de sex gravfälten är det fyra individer som blivit gravlagda med 

får/get och katt. Från Finström 12.1 och Långängsbacken är det en individ från varje 

gravfält och från Kvarnbacken är det två individer som blivit begravda med får/get 
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och katt. I procentantal är det 11 % av individerna på Finström 12.1 som begravts 

med får/get och katt, 0,9 % på Långängsbacken och 1,4 % på Kvarnbacken. 

Procentantalet från Finström kan vara missvisande då det endast räknats ut på de 

utgrävda individerna. 

 

Av de fyra individerna har en individ från Kvarnbacken blivit bedömd till adult och 

individen från Långängsbacken till en adult man. De andra individerna har inte 

kunnat köns- och åldersbedömas. 

4.5 Individ som gravlagts med får/get, hund, häst och svin 

Sammanlagt från de sex gravfälten är det tre individer som blivit gravlagda med 

får/get, hund, häst och svin. Från Finström 12.1 är det en individ och från Lunda är 

det två, medan de övriga gravfälten inte innehar någon individ med denna 

djurartsammansättning. har gravlagts med hund, får/get, svin och häst som djurarter. 

I procentantal är det 11 % av individerna på Finström 12.1 och från Lunda är det 1,3 

% som gravlagts med denna djurartskombination. En av de två individerna från 

Lunda (A117) har i graven även en tuppsporre, men räknas med i denna kategori då 

det kan röra sig om ett fynd istället för en djurgåva. Procentantalet från Finström kan 

vara missvisande då det endast räknats ut på de utgrävda individerna. 

 

Båda individerna från Lunda har blivit åldersbedömda till maturus och individen från 

Finström 12.1 till adult, men ingen av individerna har kunnat könsbedömas. I och 

med att individen från Finström 12.1 blivit bedömd till vuxen utan närmare bedömning 

kan det innebära att även den tillhör åldersgruppen maturus.  

 

För sammanställning av procentantal begravda individer med ovan nämnda 

djurartkombinationer, se Tabell 21. 
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Tabell 21. Översikt över procentantal begravda med utvald djurartskombination 

 

4.6 Gravgåvor 

Att urskilja skillnader och likheter mellan gravgåvor och kön, ålder och djurarter är 

mycket svårt då det till synes är väldigt individuellt vilka gåvor individen har fått. 

Individer som fått vad som kan uppfattas som sparsamt med gravgåvor, exempelvis 

endast järnfragment eller benkam och keramik, förekommer inom varje kategori av 

djurartskombination. Det är även individer från skilda gravfält som fått både sparsamt 

och så kallat rikt med gravgåvor, så det finns ingen uppenbar regional skillnad.  

Dock är det övervägande individer som blivit gravlagda utan djur som fått färre fynd 

och fynd av mer generell natur, så som benkam och keramik. Anledningen till varför 

dessa individer fått en mer sparsam begravning kan vara flera. En anledning kan 

vara att individerna som begravts avled under en period när samhället var mindre 

välställt, som kan vara orsaken till att ett antal av gravarna på Lunda tillhör denna 

kategori. Enligt Petré (1984b:217) har åtta av de 22 individer som gravlagts utan djur 

gravlagts under en ca 50 år lång period av påtaglig fattigdom i Lunda . Detta förklarar 

dock inte de övriga 16 individer som tillhör samma kategori som kan ha avlidit under 

en tid av välmående. Dessa kan ha tillhört en mindre välmående del av den 

bybildning som Lunda var (Petré 1984b:217) eller så är bristen på materiella ting inte 

beviset för bristande välmåga. Individerna kan även ha fått med sig mycket värdefulla 

organiska föremål som inte har varit möjliga att upptäcka. Individen från Sålis har 

exempelvis fått med sig en björnfäll, vars enda bevis är de bevarade klor som suttit i 

pälsen (Jonsson 1997:94). 
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På grund av det ringa antalet individer som i undersökningen har blivit könsbedömda 

är det svårt att urskilja ett mönster i gravgåvor. Traditionellt räknas kvinnliga gravar 

till de innehållande smycken eller föremål tillhörande klädedräkten medan manliga 

gravar är de innehållande vapen och vapentillbehör (Bolin 2004:176). Det som kan 

sägas i detta material är att den enda könsbedömda individen som fått med sig en 

spännbuckla är en kvinna och att det är fler kvinnor än män som är begravda med 

pärlor. Dock kan det inte i detta material sägas att pärlor är en kvinnlig gåva då en 

fjärdedel av de gravar som innehöll pärlor var män. I några av de manliga gravarna 

överstiger även pärlorna 10 stycken, vilket är den gräns över det i vissa fall betraktas 

som kvinnligt (Bolin 2004:176). Flertalet av de kvinnliga gravarna innehåller också 

färre än 10 pärlor. Björnklor är det enda fynd som i denna undersökning kan kopplas 

till kön eftersom de endast återfanns i mansgravar. Dock har andra undersökningar 

av gravfält visat att björnklor även förekommer bland kvinnor (Bennett 1988:79, 

Sigvallius 1994:107). Det övriga fyndmaterialet kan i denna jämförelse ses som 

könsneutralt eller kopplade till olika sociala positioner eller genus som inte blivit 

upptäckta.  

 

Att det är så få fynd som visar sig vara könsbundna är föga förvånande då tidigare 

studier visar att endast kring ca 10-20 % av ett gravfält kan könsbedömas 

arkeologiskt (Bolin 2004:176). Dessa till synes könsbundna fynd, så som män och 

vapen samt kvinnor och klädestillbehör, finns även vanligen oftast i högstatusgravar 

(Hjørungdal 1994:147). På ett gravfält där hela befolkningen har blivit begraven bör 

man därmed inte förvänta sig att kunna könsbedöma många gravar arkeologiskt. 

 

Med fynd finns även problematiken med skilda och okända dateringar av gravarna. 

Även om det fanns artefakter som räknades som kvinnliga eller manliga kan dessa 

ändras under åren, vilket gör att i mindre material med relativt få begravningar per 

århundrade blir mönster svåra att upptäcka. Exempelvis fann Ambrosiani (1981:14) 

att på Birka blev kamfodral endast funna i arkeologiskt könsbedömda mansgravar, 

vilket leder till att kamfodral räknas som ett manligt fynd. Thunmark-Nyléns 

(1991:124f) undersökningar visar istället att medan det är männen som i början får 

med sig kamfodral i graven upphör detta för att sedan istället förekomma i 

kvinnogravar. 
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Det mönster som finns på Finström 12.1 är i hur djuren har blivit gravlagda. Får/get 

och svin har till synes endast gravlagts i styckade kroppsdelar, vanligen främre eller 

bakre extremitet. Av katt, hund och häst har det istället gravlagts hela individer. Detta 

mönster kan ses på flera gravfält i Sverige (Sigvallius 1994:109) och på Åland (Wallin 

1986:90f) men endast under vissa tidsperioder (Sigvallius 1994:114). Överlag finner 

man hela får/get och svin i gravar som innehåller många djurarter (Sigvallius 

1994:116). Denna skilda behandling av djuren brukar förklaras med skillnaden 

mellan ”slaktdjur” och ”sakrala djur” (Andersson 2005:85, Iregren 1972:110). Orsaken 

till varför dessa slaktdjur förekommer i gravarna kan vara att de används i rituell 

måltid innan gravläggningen eller att individen får med sig mat till livet efter detta 

(Andersson 2005:85). Sigvallius (1972:110) har dock i sina undersökningar av 

Spångagravfälten funnit få fragment av får/get och svin från köttrika kroppsdelar. 

Sigvallius anser att detta talar emot att dessa djur var en del av en måltid till eller för 

den avlidna. I analysen av Finström 12.1 fanns det i de gravar med får/get flera 

fragment från både köttrika- och köttfattiga kroppsdelar (Vretemark 1997:32). Min 

slutsats är att det i flera fall är en hel extremitet som gravlagts och att benen från de 

köttfattiga kroppsdelarna därmed är en biprodukt av benen från de köttrika 

kroppsdelarna.  

 

Denna studie och tidigare studier (se kapitel 2 Tidigare forskning) uppvisar ett 

mönster med att individerna har gravlagts kremerade med mellan inget till flertalet 

djur. Denna studie och tidigare uppvisar även en uppdelning där hund, katt och häst 

begravs hela medan det av får/get och svin vanligen endast begravs styckade delar. 

Det som denna och tidigare studier funnit är att detta mönster inte är köns- och 

åldersrelaterat utan kan bero på social status. Att vi inte ser mönster kan bero på att 

det sociala samhället är så komplext att vi inte har möjlighet att finna de 

underliggande mönstren som må finnas. Bristen på organiskt material gör även att 

många ledtrådar saknas till vilken social funktion en individ haft i samhället, som 

exempelvis kan ha uttryckts genom klädedräkten. Om man sedan tycker sig finna 

sociala eller ekonomiska skillnader på gravfältet kvarstår problematiken om att vad 

som visas på gravfältet inte representerar det samhälle individerna tillhörde. 

Manipulation kan ske för att både förstora eller förminska de sociala skillnader som 

finns i samhället (Bolin 2004:173). 
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5 Slutsats 

 Hur ser gravsammansättningen ut på Finström 12.1? 

För gravsammansättningen, se Tabell 2 i kapitel 3. 

 Följer gravinnehållet på Finström 12.1ett mönster eller är de individuellt 

utformade? 

På grund av det ringa antalet utgrävda gravar på Finström 12.1 går det inte med 

säkerhet att säga om de följer ett mönster eller är individuellt utformade. Det som kan 

sägas är att de två och tre individer som har samma djurartkombination inte uppvisar 

samma kön eller gravgåvor, vilket pekar mot individuell utformning. Det som följer ett 

mönster är hur djuren har gravlagts; från får/get och svin förekommer endast ben 

från vissa kroppsdelar, medan katt, hund och häst förekommer hela i gravarna. 

 Finns det någon korrelation mellan kön, ålder, djurarter och fynd? 

Analysen av materialet från Finström 12.1 samt de gravfält som använts vid 

jämförelsen har inte visat någon entydig korrelation mellan kön, ålder, djurarter och 

fynd. Någon övertygande koppling mellan djurarter och kön eller ålder har inte blivit 

funnen i den utförda analysen med jämförande gravfält, även om björnklor till synes 

endast finns i mansgravar. I viss mån har det visat sig att i kategorin individer som 

begravts utan djur finns det en större förekomst av sparsamma gravgåvor än de 

övriga kategorierna. Det är dock inte entydigt och flertalet individer i den kategorin 

har vad som kan tolkas som rikt gravinnehåll.    

 Finns det skillnader eller likheter i gravmönstret mellan olika gravfält på 

Åland och i Östsverige? 

På grund av det ringa antal gravar som analyserats från Finström 12.1 är det inte 

möjligt att säga om gravfältet det finns likheter eller skillnader i 

gravsammansättningen i relation till samtida gravfält på Åland och i Östsverige. Det 

som kan sägas är att alla de djurartskombinationer som blivit funna på Finström 12.1 

finns i varierande grad på några eller alla av de gravfält som använts vid jämförelsen. 

Djurarterna har inte kunnat kopplas till ett kön eller ålder, utan mönster i gravar kan 

vara statusrelaterat. Det arkeologiska fyndmaterialet både på Finström 12.1 och de 

jämförande gravfälten vara individuellt utformade. Likt andra gravfält förekommer 

endast delar av får/get och svin, medan katt, hund och häst är hela individer. 
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6 Sammanfattning 

I denna uppsats har en osteologisk analys genomförts på ett material från åtta 

gravhögar med en vikt på 12 kg. Benmaterialet kommer från Finström 12.1, ett 

åländskt gravfält från yngre järnåldern. Syftet var att se om det fanns ett mönster i 

gravinnehållet och om det fanns en korrelation mellan kön, ålder, djurarter och fynd. 

Det osteologiska resultatet samt fyndmaterialet jämfördes sedan med tre åländska 

och tre svenska gravfält från samma tidsperiod för att se om det finns likheter eller 

skillnader mellan dessa lokaler i förhållande till gravsammansättning. Speciellt fokus 

har satts på relationen mellan människa och djur för att undersöka om kön eller ålder 

av den begravda individen har haft betydelse för vilka djur man gravlagts med. 

Resultatet blev att de djurartkombinationer som förekommer på Finström 12.1 fanns i 

varierande grad på de gravfält som användes i jämförelsen. Ingen djurart kunde 

kopplas till ett kön och det enda fynd som i detta material kan ses som könsbundet är 

björnklor som här endast förekommer i mansgravar. Ett mönster finns i 

gravläggnigen av djur; där får/get och svin nedlades i styckade kroppsdelar medan 

katt, hund och häst är hela individer. I gravar utan djur eller med endast får/get finns 

individer från barn till äldre vuxen representerade, medan gravar innehållande katt, 

får/get och katt, samt gravar med får/get, hund, häst och svin förekommer endast i 

vuxengravar. Individer begravda med får/get, hund, häst och svin kan möjligen alla 

ha ett ålderspann mellan 35-64 år. Baserat på de gravar som använts i analysen 

upplevs gravinnehållet vara individuellt utformat. 
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8 Appendix 

8.1 Tabell A1. Benlista 

Fnr. Anl. Art Benslag Del Sida Antal Vikt Kommentar  

615:150 A49 Felis Dentes   1 0   

615:150 A49 Felis Ulna Proximal Sin 1 0   

615:150 A49 Felis Ulna Proximal Dxt 1 0   

615:150 A49 Felis Calcaneus  Dxt 1 0   

615:150 A49 Felis Calcaneus  Sin 1 0   

615:150 A49 Felis Tibia Distal Dxt 1 0   

615:150 A49 Felis Phalang 1   3 0   

615:150 A49 Felis Metatarsus 3 Proximal Sin 1 0   

615:150 A49 Felis Vertebrae 
coccygis 

  2 0   

615:150 A49 Felis Ulna Diafys Sin 1 0   

615:150 A49 Felis Ulna Diafys  1 0   

615:150 A49 Felis Scapula Cavitas 
glenoidalis 

Sin 1 0   

615:150 A49 Felis Sacrum   1 0   

615:150 A49 Felis Humerus Distal Dxt 1 0   

615:150 A49 Felis Femur condylus   1 0   

615:150 A49 Human Phalang 2   1 0   

615:150 A49 Human Femur Linea aspera  1 3   

615:150 A49 Human Dentes Premolar 
maxilla 

 2 0   

615:150 A49 Human Dentes   7 0   

615:150 A49 Human Kranium   15 5,5   

615:223 A47 Human Cranium Skalltak  128 68   

615:223 A47 Human Cranium Squama 
parietalis 

 2 3,5   

615:223 A47 Human Cranium Maxilla alveol  1 0   

615:223 A47 Human Cranium Alveol  1 0   

615:223 A47 Human Cranium Temporale  1 0   

615:223 A47 Human Cranium Parietale  1 1,5   

615:223 A47 Human Mandibula   1 0   

615:223 A47 Human Mandibula Processus 
corononideus 

Dxt 1 0   

615:223 A47 Human Mandibula Processus 
corononideus 

Sin 1 0   

615:223 A47 Human Dentes   10 0   

615:223 A47 Human Dentes Incisiv  4 0   

615:223 A47 Human Cranium Pars petrosa Dxt 1 5   

615:223 A27 Human Cranium Pars petrosa Sin 1 2,5   

615:223 A47 Human Radius Diafys  1 0   
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615:223 A47 Ovis/capra Tibia Distal Dxt 3 1,5   

615:223 A47 Ovis/capra Calcaneus  Dxt 2 1?   

615:223 A47 Ovis/capra Os malleolaris   1 0   

615:400 A52 Felis Vertebrae 
coccygis 

  5 0   

615:400 A52 Felis Astragulus  Sin 1 0   

615:400 A52 Felis Phalang 1   4 0   

615:400 A52 Felis Phalang 2   2 0   

615:400 A52 Felis Metacarpus/ 
metatarsus 

  11 0   

615:400 A52 Felis Radius  Dxt 1 0   

615:401 A52 Felis Radius  Sin 2 0   

615:401 A52 Felis Calcaneus  Sin 1 0   

615:401 A52 Felis Vertebrae 
coccygis 

  5 0   

615:401 A52 Felis Mandibula  Dxt 2 0   

615:401 A52 Felis Mandibula  Sin 2 0   

615:401 A52 Felis T4   1 0   

615:401 A52 Felis Costae   1 0   

615:401 A52 Felis Humerus Distal Sin 1 0   

615:401 A52 Felis Metacarpus   1 0   

615:401 A52 Felis Astragulus  Dxt 2 0   

615:401 A52 Felis Cranium Maxilla  1 0   

615:401 A52 Felis Cranium Processus 
zygomaticum 

Sin 1 0   

615:401 A52 Felis Scapula  Dxt 1 0   

615:401 A52 Felis Scapula   1 0   

615:401 A52 Felis Dentes   4 0   

615:401 A52 Human Cranium Processus 
zygomaticum 

Dxt 1 0   

615:401 A52 Human Cranium Margo 
supraorbitalia 

 1 1,5   

615:401 A52 Human Femur Linea aspera  3 3   

615:401 A52 Human Mt 5  Dxt 1 0   

615:401 A52 Human Cranium Mandibula  1 0   

615:401 A52 Human Cranium Frontale  1 0   

615:401 A52 Human Cranium Sphenoidale  1 0   

615:401 A52 Human Phalang 3   4 0   

615:401 A52 Human Phalang 1 eller 2   6 0   

615:401 A52 Human Coxae   3 5   

615:401 A52 Human Cranium Skalltak  56 28   

615:401 A52 Human Dentes   14 0   

615:401 A52 Human Tibia Foramina 
nutricium 

 1 1   

615:401 A52 Human  Cranium Parietale  1 1   

615:401 A52 Ovis/capra Tibia Distal Sin 3 0,5   

615:401 A52 Ovis/capra C4   1 0   

615:64 A43 Canis Ulna Proximal  1 10,5   
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615:64 A43 Human Vertebrae 
thoracie 

  9 11   

615:64 A43 Human Vertebrae 
cervicales 

Atlas  1 1,5   

615:64 A43 Human Vertebrae 
lumbales 

  1 2,5   

615:64 A43 Human Vertebrae 
thoracie 

Processus 
transversus 

 1 1   

615:64 A43 Human Vertebrae   11 5   

615:64 A43 Human Cranium Skalltak  5 9,5   

615:64 A43 Human Cranium Temporale  1 3,5   

615:64 A43 Human Coxae Facies 
auricularis 

 1 1,5   

615:64 A43 Human Coxae   1 1   

615:65 A43 Canis Mandibula  Dxt 2 4   

615:65 A43 Canis Mc/mt   3 2   

615:65 A43 Canis Phalang 1   1 0   

615:65 A43 Canis Phalang 2   1 0   

615:65 A43 Canis Ve lumbales Corpus  1 3,5   

615:65 A43 Canis Calcaneus  Sin 1 0   

615:65 A43 Canis Cranium Condylus 
occipitalis 

Sin 1 1,5   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
thoracie 

Spinosus  1 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
cervicales 

Corpus  1 1   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
thoracie 

  1 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
thoracie 

Extremitas 
caudalis 

 1 0   

615:65 A43 Canis Phalang 1 Distal  3 0   

615:65 A43 Canis Metatarsus III Proximal Dxt 1 0   

615:65 A43 Canis Ca  Dxt 1 0   

615:65 A43 Canis Ve coccygis   1 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
cervicales 

  1 0   

615:65 A43 Canis Tibia Crista tibiae Sin 1 3,5   

615:65 A43 Canis Radius Distal Sin 1 7   

615:65 A43 Canis Talus  Sin 1 2,5   

615:65 A43 Canis Phalang 2   1 0   

615:65 A43 Canis Cr + i  Sin 1 0   

615:65 A43 Canis Humerus Crista humeri Sin 1 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
thoracie 

  3 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
cervicales 

  1 0   

615:65 A43 Canis Ve coccygis   5 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae   2 0,5   
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lumbales 

615:65 A43 Canis Coxae Acetabulum  1 2   

615:65 A43 Canis Talus   1 0   

615:65 A43 Canis Phalang 1   1 0   

615:65 A43 Canis Patella   1 0   

615:65 A43 Canis Tibia Proximal Dxt 1 1   

615:65 A43 Canis T4  Dxt 1 0   

615:65 A43 Canis Calcaneus Proximal Dxt 1 1   

615:65 A43 Canis Calcaneus Proximal Sin 1 1,5   

615:65 A43 Canis Phalang 1 eller 2 Distal  1 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
cervicales 

  1 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
lumbales 

  4 2   

615:65 A43 Canis Vertebrae   2 0   

615:65 A43 Canis Mandibula  Sin 1 2   

615:65 A43 Canis Ve coccygis   7 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae 
thoracie 

  2 0   

615:65 A43 Canis Mt/mc distal Distal  1 0   

615:65 A43 Canis Dens axis   1 1   

615:65 A43 Canis Cranium Os 
zygomaticum 

Dxt 1 0   

615:65 A43 Canis Mandibula Caput 
mandibulae 

Dxt 1 1   

615:65 A43 Canis Costae   1 0   

615:65 A43 Canis Vertebrae   4 0   

615:65 A43 Equus Vertebrae 
lumbales 

Extremitas 
caudalis 

 1 0   

615:65 A43 Equus Femur Caput  1 8   

615:65 A43 Equus Vertebrae 
thoracie 

  1 0,5   

615:65 A43 Equus Cranium Condylus 
occipitalis 

 1 4   

615:65 A43 Equus Coxae Acetabulum  2 19   

615:65 A43 Equus C2  Sin 1 2   

615:65 A43 Equus Sesamoidea   1 2,5   

615:65 A43 Equus Talus   1 1   

615:65 A43 Equus Vertebrae   2 3,5   

615:65 A43 Equus Tc  Dxt 1 2   

615:65 A43 Equus Costae Caput  1 1,5   

615:65 A43 Equus Vertebrae 
cervicales 

  1 2,5   

615:65 A43 Equus Ulna Incisura 
trochlearis 

Dxt 1 2,5   

615:65 A43 Equus Femur Medial condyl Dxt 1 1,5   

615:65 A43 Equus Femur Caput  1 2   

615:65 A43 Human Vertebrae Processus  1 0   
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thoracie articularis 

615:65 A43 Human Vertebrae 
thoracie 

Arcus  2 0   

615:65 A43 Human Cranium   4 4   

615:65 A43 Human Phalang 1   1 0   

615:65 A43 Human Phalang 2   4 0   

615:65 A43 Human Cranium Os 
zygomaticum 

Dxt 1 2,5   

615:65 A43 Human Dentes   4 0   

615:65 A43 Human Fibula   1 0   

615:65 A43 Human Vertebrae 
thoracie 

  1 0   

615:65 A43 Human Dentes   3 0   

615:65 A43 Human Cranium Occipitale  1 6   

615:65 A43 Human Cranium   7 6,5   

615:65 A43 Human Dentes   2 0   

615:65 A43 Human Phalang 3 Distal  2 0   

615:65 A43 Human Phalang 1 eller 2 Distal  2 0   

615:65 A43 Human Costae   1 0   

615:65 A43 Human Fibula Diafys  1 2   

615:65 A43 Human Humerus Diafys Sin 1 2,5   

615:65 A43 Human Coxae Facies 
auricularis 

 1 0   

615:65 A43 Human Sacrum Facies 
auricularis 

 1 1,5   

615:65 A43 Human Dentes   2 0   

615:65 A43 Human Fibula   1 0   

615:65 A43 Human Tibia   1 2   

615:65 A43 Human Vertebrae 
cervicales 

  2 0   

615:65 A43 Human Vertebrae 
lumbales 

  2 8   

615:65 A43 Human Vertebrae 
thoracie 

Corpus  1 0   

615:65 A43 Human Vertebrae 
thoracie 

Processus 
articularis 
superioris 

Sin 5 2   

615:65 A43 Human Femur Linea aspera  1 6   

615:65 A43 Human Humerus Crista tuberculi 
minoris 

 1 3,5   

615:65 A43 Human Ulna Diafys Sin 1 0   

615:65 A43 Human Fibula Diafys  1 1   

615:65 A43 Human Cranium Pars petrosa Dxt 1 3   

615:65 A43 Human Cranium Skalltak  7 15,5   

615:65 A43 Human Cranium Os 
zygomaticum 

Sin 1 1   

615:65 A43 Human Mandibula sin 
(aveol M + 

  1 0   
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käkben) 

615:65 A43 Human Cranium Parietale 
squamosa 

 1 0,5   

615:65 A43 Human Costae   1 0   

615:65 A43 Human Mandibula   1 1   

615:65 A43 Human Dentes Incisiv 
mandibula 

 2 0   

615:65 A43 Human Dentes Canin maxilla  1 0   

615:65 A43 Human Dentes M1 maxilla  1 0   

615:65 A43 Human Dentes Canin 
mandibula 

 1 0   

615:65 A43 Human Dentes   28 9   

615:65 A43 Ovis/capra Coxae Acetabulum  1 1,5   

615:65 A43 Ovis/capra Os malleolare  Sin 1 0   

615:65 A43 Ovis/capra Femur Caput  1 0   

615:65 A43 Sus Fibula  Sin 1 5,5   

615:65 A43 Canis Calcaneus  Dxt 1 1   

615:65 A43 Equus T3  Dxt 1 2   

615:65 A43 Human Maxilla   1 0   

615:65 A43 Human Cranium Skalltak  2 3,5   

615:65 A43 Human Dentes   3 0   

615:65 A43 Human Os zygomaticum  Sin 1 2,5   

615:65 A43 Equus Costae Caput  2 3   

615:65 A43 Canis Vertebrae   3 0   

615:65 A43 Equus Cranium   1 9   

615:65 A43 Equus Cranium   1 2,5   

615:66 A43 Human Dentes   8 0   

615:66 A43 Human Vertebrae 
thoracie 

  2 0   

615:66 A43 Human Cranium   3 0   

742:111 A29 Human Cranium Skalltak  3 6,5   

742:111 A29 Human Phalang 1 eller 2   1 0   

742:111 A29 Human Fibula Diafys  2 1   

742:111 A29 Ovis/capra Femur Caput  2 1   

742:114 A29 Humant Cranium Skalltak  2 0   

742:128 A36 Human Cranium Processuss 
zygomaticum 

Sin 1 0   

742:128 A36 Human Cranium Pars petrosa Dxt 1 3   

742:128 A36 Human Cranium Temporale 
squamosa 

 1 1,5   

742:128 A36 Human Cranium Maxilla  1 1   

742:128 A36 Human Cranium Skalltak  30 16,5   

742:128 A36 Human Dentes   31 2,5   

742:128 A36 Human Phalang 1 eller 2   4 0   

742:128 A36 Human Phalang 3   1 0   

742:128 A36 Ovis/capra Femur Caput  1 0 Ofusionerat  

742:128 A36 Ovis/capra Calcaneus  Dxt 1 0   

742:128 A36 Ovis/capra Coxae Acetabulum  1 0   
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742:128 A36 Ovis/capra Kotplatta   3 0 Ofusionerat  

742:128 A36 Ovis/capra
? 

Oident     Ofusionerat  

742:152 A36 Human Femur Linea aspera  1 2   

742:152 A36 Human Tibia Foramina 
nutricium 

 1 0   

742:152 A36 Human Cranium Skalltak  124 85   

742:152 A36 Human Vertebrae   1 0   

742:166 A25 Ovis/capra Femur Caput fovea 
femoris 

 1 0   

742:166 A25 Human Vertebrae   11 10   

742:166 A25 Human Vertebrae 
cervicales 

  1 0   

742:166 A25 Human Coxae Facies 
symphysalis 

Dxt 1 3   

742:166 A25 Human Tibia Foramina 
nutricium 

 1 3   

742:166 A25 Human Tibia Diafys  1 3   

742:166 A25 Human Fibula Diafys  1 1   

742:166 A25 Human Mandibula Processus 
coronoideus 

Dxt 1 0   

742:166 A25 Human Dentes M1 mandibula  1 0   

742:166 A25 Human Dents M2 mandibula  1 0   

742:166 A25 Human Dentes   48 2,5   

742:166 A25 Human Phalang 2 pedis   1 0   

742:166 A25 Human Phalang 3   3 0   

742:166 A25 Human Costae   3 1   

742:166 A25 Human Phalang 1 eller 2   10 2   

742:166 A25 Human Lunatum  Sin 1 0   

742:166 A25 Human Metatarsus/ 
metacarpus 

  3 0   

742:166 A25 Human Metatarsus 1 
pedis 

Caput  1 0   

742:166 A25 Human Mandibula   3 1   

742:166 A25 Human Cranium Skalltak  60 45,5   

742:166 A25 Human Cranium Temporale  1 0   

742:3 A28-S Felis Ve coccygis   3 0   

742:3 A28-S Felis Radius Proximal Sin 1 0   

742:3 A28-S Felis Vertebrae 
lumbales 

  1 0   

742:3 A28-S Felis Scapula Cavitas 
glenoidalis 

Sin 1 0   

742:3 A28-S Human Phalang 3   1 0   

742:3 A28-S Human Lunatum  Sin 1 0   

742:3 A28-S Human Metacarpus Caput  1 0   

742:3 A28-S Human Mandibula Processus 
coronoideus 

Dxt 1 0   

742:3 A28-S Human Atlas fovea dentis   1 0   
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742:3 A28-S Human Cranium Skalltak  79 63   

742:3 A28-S Human Tibia Foramina 
nutricium 

 1 2,5   

742:3 A28-S Human Phalang 1 eller 2   2 0   

742:3 A28-S Human Dentes   1 0   

742:3 A28-S Human Vertebrae   3 1,5   

742:6 A28 Human Cranium Skalltak  1 2,5   

742:96 A28 Human Cranium Skalltak  118 96,5   

742:96 A28 Human Phalang 3   1 0   

742:96 A28 Human Phalang 1 eller 2   2 0   

742:96 A28 Human Dentes   10 0   

742:96 A28 Human Cranium Temporale 
squamosa 

 3 2   

742:96 A28 Human Cranium Margo 
supraorbitalia 

 1 2   

742:96 A28 Human Radius Distal Dxt 1 1   

742:96 A28 Human Radius Diafys Dxt 1 2   

742:96 A28 Human Femur Linea aspera  3 4,5   

742:96 A28 Human Cranium Alveol  1 0   

742:96 A28 Human Vertebrae   2 0   

742:97 A29 Human Femur Linea aspera  4 1,5   

742:97 A29 Human Fibula Diafys  2 5   

742:97 A29 Human Tibia Foramina 
nutricium 

Sin 1 3,5   

742:97 A29 Human Phalang 1 eller 2 
manus 

  2 1   

742:97 A29 Human Phalang 1 eller 2   8 0,5   

742:97 A29 Human Phalang 3   4 0   

742:97 A29 Human Cranium Maxilla  3 5,5   

742:97 A29 Human Cranium Skalltak  76 74   

742:97 A29 Human Metatarsus/metac
arpus 

  2 0   

742:97 A29 Human Cranium Alveol  1 0   

742:97 A29 Human Dentes   25 2,5   

742:97 A29 Human Dentes M2 mandibula  1 0   

742:97 A29 Human Vertebrae   5 1   

742:97 A29 Ovis/capra Talus  Dxt 1 0   

742:97 A29 Ovis/capra Ct  Dxt 1 0   

742:97 A29 Human Cranium Skalltak  21 21   

742:97 A29 Human Cranium   13 14   

 



 49 

8.2 Tabell A2 och A3. Könsbedömning 

Tabell A2. Mätningsresultat av pars petrosa 

 

Karaktär 615:65  
(1) 

615:65  
(2) 

615:223 
(1) 

615:223 
(2) 

742:128 
(1) 

742:128 
(2) 

LM4 17.21 (K) 17.45 (K)   17.16 (K) 17.06 (K) 

LM5 14.48 (M) 14.50 (M)   13.23 (M) 13.48 (M) 

LM6 6,60 (K) 6,56 (K) 6,92 (K) 6,90 (K) 6,00 (K) 6,13 (K) 

HM2     7,69 (K) 8,64 (K) 

HM4     8,99 (K) 8,65 (K) 

Resultat Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

 
Tabellförklaring: 
(K): Faller inom mätspannet för kvinna. 
(M): Faller inom mätspannet för man. 
 
Tabell A2. Gradering av margo supraorbitalia 
 

Benelement Första gradering Andra gradering Resultat 

615:223 2 2 Kvinna? 

615:401 2 3 ? 

742:96 3 3 ? 

742:128 4 4 Man? 

 

 

 


