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Abstract 

Within the field of archaeology, animal bones from the post-medieval era have often been 
treated with little interest. The potential information that could be gained from studying 
osteological materials is not appreciated. Historical text from that period in time is thought to 
give information about historical events or places. However, information about different 
activities related to diet or economy, which are often missing from the historical sources, 
could instead be gained by analysing osteological materials. The material used in the 
proposed study consists of animal bones derived from a 17th century military facility located 
in Ljusdal, Hälsingland. Since the material consists of a relatively small amount of bones, an 
in depth analysis is possible. The analysis will reveal important information about activities 
related to economy in the military facility. The proposed study could establish animal bones 
as an important material that should be analysed when studying our more recent history. 
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1. Inledning 

 

Stormaktstiden är en av de mest intressanta perioderna i Sveriges historia. Under 1600-talet 
behövde Sverige många försvarsanläggningar eftersom de var i krig mot flera fiender. Skansar 
restes därför längst Sveriges riksgränser till landets försvar (Johansen & Petterson 1993:61). 
Ett problem är dock att en viktig kunskapskälla som berättar om soldaternas liv på dessa 
befästa platser har väckt lite forskningsintresse tidigare och därför inte studerats i någon högre 
utsträckning. Undersökningar av benmaterial från skansar kan bidra med förnyad kunskap om 
stormaktstiden och soldaterna som var stationerade i försvarsanläggningar runtom i Sverige. 
En analys av det animalosteologiska materialet kan ge information om människors kostvanor, 
ekonomi och aktiviteter på skansen. Genom att därför analysera djurbensmaterialet från en 
skans kan ny intressant information om dessa platser, och i längden även Sveriges 
krigshistoria, framkomma. Djurben är inte en onödig informationskälla, utan snarare ett 
praktiskt material som kan ge liv åt en historisk plats eller kontext. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Djurbensmaterial från 1550-talet och framåt hade länge ett lågt forskningsintresse inom 
arkeologin, vilket skapade en kunskapslucka kring den tidens animalosteologiska material. 
På senare år har dock forskningsintresset vuxit och osteologiska undersökningar på 
djurbensmaterial från nyare tid har genomförts (Sten 1994:36-37). Idag har forskning på sen- 
och eftermedeltida benmaterial utförts i högre utsträckning. Bland annat har undersökningar 
på hur väl åldersbedömningar utfärdade på tänder från moderna boskap kan appliceras på 
djurben från medeltida och efterreformatoriska material utförts (Sten 2004:151-153). 
       Under den arkeologiska undersökningen av Kårböle skans, en militär anläggning från 
1600-talet, samlades benmaterial in från en husgrund, vallen som omgav skansen och ett 
område norr om husgrunden (Altner et al. 2015:11). Skansar från 1600-talet tillhör väldigt 
intressanta anläggningar att studera osteologiskt och denna analys utgör en bra möjlighet att 
studera denna typ av material. Genom att analysera det osteologiska materialet öppnar 
möjligheter upp för information om soldaternas liv på skansen. Materialet som undersökts är 
fördelaktigt på så sätt att det kommer från en liten kontext. Detta gör det möjligt att studera 
olika aktiviteter i och runtomkring soldatbostaden mer noggrant. 
      Genom att undersöka det animalosteologiska materialet går det att få en uppfattning kring 
artfördelning, spridningsbild och ekonomi på skansen. De frågor som måste besvaras för att 
möjliggöra ett bra resultat i undersökningen rör därför främst djur- och kosthållningen på 
platsen. Genom att besvara frågorna och analysera det osteologiska materialet från Kårböle 
skans skapas förhoppningsvis ett större forskningsintresse och genom det ny kunskap 
benmaterial från militära anläggningar under nyare tid. 
 
-Vilka arter förekommer i materialet och i vilken utsträckning? 
-Har djur hållits på platsen eller har köttstycken förts in till befästningen?  
-Kan spridningsbilden säga något om aktiviteter inom och utanför husgrunden? 
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-Hur förhåller sig det osteologiska materialet från Kårböle skans till andra militära 
anläggningar? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

2.1 Skansen i historiska källor 

Den aktuella studien behandlar ett animalosteologiskt material från en militär anläggning, en 
så kallad skans, daterad till 1600-talet. Skansen är belägen vid Ljusnan i Färila socken, 
Hälsingland. Platsens läge var tänkt att förhindra passage utmed den stora Härjedalsvägen, 
som leden utmed Ljusnans strand också kallades (Berthelson 1943:214). De historiska 
källorna beskriver skansens läge, uppbyggnad samt användningsområde, men 
levnadsförhållandena för soldaterna är inte lika väldokumenterade (Altner et al. 2015:5). 
Området för skansen har en lång historia. Enligt de historiska källorna har platsen redan under 
medeltiden fungerat som en försvarspunkt där befästa anläggningar uppfördes till landets 
försvar. Även i senare tid förblev området en viktig försvarspunkt och skansen påstås ha 
uppförts på den medeltida försvarsanläggningen (Berthelson 1943:213). De arkeologiska 
undersökningar som utförts på skansen kunde dock inte bekräfta att medeltida försvarsverk 
funnits på platsen innan skansen anlades (Altner et al. 2015:18).  

 

 
       

Under 1600-talet såg Sveriges gränser annorlunda ut. Strider utkämpades mellan 
Danmak/Norge och Sverige om landskapen Härjedalen och Jämtland (Lundh 1932:5). 
Skansen, som byggdes mellan älven Ljusnan och en bergsformation som kallas Skansberget, 
var under 1600-talet belägen precis vid gränsen mot Norge (Berthelson 1943:214). Under 

Figur1. Detalj ur sockenkarta från 1654 (Lantmäteriets 

forskningsarkiv akten V12-1:2). Kårböle skans läge vid Ljusnan. 

Figur från den arkeologiska rapporten av Kårböle skans 
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Kalmarkriget 1611-1613 uppstod i Jämtland och Härjedalen en väpnad konflikt kallat 
Balzarfejden. Konflikten uppstod då Norrlandsbönderna vägrade att hålla mat och kläder åt ett 
fälttåg ledd av Karl IX:s fältherre Baltzar Bäck eftersom de redan led brist på bland annat mat 
(Lundh 1932:12). Som ett resultat av konflikten skedde den första stora 
skansbyggnadsperioden i Norrland. I Jämtland och Härjedalen uppfördes ett antal skansar till 
följd av konflikten. Det är inte känt exakt när Kårböle skans iordningställdes till en 
försvarsanläggning av modernare typ, men det är troligt att även den uppfördes under den här 
perioden. Under påföljande krig, 1644-1645, tillsattes Mathias Francken som befälhavare för 
en styrka över Kårböle skans (Berthelson 1943:214). Hans uppgift var att, tillsammans med 
hemmavarande krigsfolket och allmogen, bevaka områdena mellan Hälsingland och Jämtland 
(Lundh 1932:22). Efter freden i Brömsebro 1645 tillföll många viktiga landområden Sverige, 
bland annat Härjedalen och Jämtland. Skansens betydelse minskade när gränsen flyttades åt 
väster och några år därefter avvecklades skansen i Kårböle. Sista gången Kårböle skans var 
bemannad med soldater och krigsfolk var under Gyldenlöve-fejden 1676-1679 (Lundh 
1932:25-26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Den arkeologiska undersökningen av Kårböle skans 

Under maj och augusti 2013 utfördes en arkeologisk undersökning i två etapper av 
fornlämning RAÄ 68:1, Kårböle skans, i Färila socken, Ljusdals kommun, Hälsingland 
(Altner at al. 2015:5). De tidigare arkeologiska undersökningarna av skansar har främst 
fokuserat på vallkonstruktion medan föremål och husgrunder tillhör mer ovanliga fynd 

Figur 2. Digital fastighetskarta över Kårböle. Skansen är markerad med en stjärna. Figur från 

utgrävningsrapporten av Kårböle skans 
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(Johansen & Pettersson 1993:66). Den arkeologiska undersökningen av Kårböle skans 
fokuserade likt tidigare undersökningar på vallen, men här grävdes även en soldatbostad ut. 
Bostaden, även kallad husgrund 49, är lokaliserad i skansens östra del.  
      Syftet med den arkeologiska undersökning var bland annat att ta fram fyndmaterial som 
berättar om livet på skansen och ta fram ny kunskap om konstruktioner i vallen. Samtidigt var 
arkeologerna intresserade om huruvida spår från de äldre aktiviteterna som beskrivs i de 
historiska källorna förekom på platsen (Altner et al. 2015:11-12).  
      Under etapp 1 grävdes en yta på ca 10 m2 ut. Det var golvytan samt spisröset som blev 
föremål för undersökningen. Till de fynd som hittades tillhör flera mynt (varav ett daterat till 
1675), en muskötkula, en kultång, järnfragment av olika slag, spik, skaftet till en kritpipa och 
djurben. Benmaterialet som påträffades under undersökningen bedömdes i fält att tillhöra 
främst ko och gris, men även något mindre djur som fågel och en spädgris. Arkeologerna 
kunde också se genom den profil som framtogs att bostaden genomgått minst en 
ombyggnadsfas. Bland annat hade en enklare härd bytts ut mot ett spisröse (Altner et al. 
2015:11).  
      I augusti 2013 utfördes etapp 2. Den här gången var det framförallt spisröset som var av 
intresse. Den övre delen av spisröset var belagd som en stenkupol och var beläget vid 
husgrundens nordöstra hörn. I botten av kupolkonstruktionen påträffades ett kopparmynt som 
daterats till 1655. Andra fyndmaterial från spisröset var flinta, skörbränd sten, spik, en brodd 
och ben. Arkeologerna tolkade flintan i spisen som möjligvits böss- eller eldslagningsflinta. 
Under röset hittades en stenpackning med flata stenar under ett utjämnande lager av sand. 
Profilen avslöjade att det hade eldats mycket i spisen under denna fas. Det gick inte att datera 
stenpackningen, men det är möjligt att det tillhör användningsperioden vid 1640-talet. Längst 
ner mot marknivån påträffades ett lager av kol. Arkeologerna tolkade kolet som att det 
härrörde från en provisorisk eldstad innan spisen konstruerades. Den arkeologiska 
undersökningen av golvytan och spisröset avslöjade att mycket enkla förhållanden hade 
funnits ursprungligen, med en härd mitt på golvet och rökhål i taket. Härden flyttades till det 
nordöstra hörnet av huset för att sedan uppgraderas till en uppbyggd platå av sten och 
utjämnande sand. Kupolröset anläggs ovanpå denna i det sista skedet (Altner et al. 2015:12). 
      Vallen undersöktes både under etapp 1 och 2. Vid första undersökningstillfället grävdes 
ett tvärsnitt genom vallen, från insidan av skansen och ut mot vallgraven. Schaktet utvidgades 
sedan under etapp 2 för att ta reda på mer information om vallens konstruktion och utförande. 
Dessa var av samma karaktär. Undersökningen av vallen ledde till att bland annat kol och 
sten- och träkonstruktioner hittades (Altner et al. 2015:16). 
      Arkeologernas slutsatser och tolkningar efter undersökningen av Kårböle skans var att 
husgrunden hade uppgraderas vid minst ett tillfälle och att en ombyggnad av spisen skett flera 
gånger. Detta skedde förmodligen samtidigt som en upprustning och utbyggnad av vallen 
genomfördes (Altner et al. 2015:12). 
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2.3 Skansar, militären och jordbruket under 1600-talet 

Under 1600-talet var Sverige var en begynnande stormakt som befann sig i krig. Expansionen 
av Sverige kostade pengar och kronan ville få en överblick över de resurser som jordbruket 
bidrog med. Därför krävdes det fastare organisationsformer (Höglund 2008:11). Under 1644 
drabbades Sverige av missväxt och det var svårt att proviantera militären och svenska 
befästningar (Söderlind 2006:162). Kriget påverkade skatterna och människorna som betalade 
dem. Enskilda hushåll påverkades av stormaktsmobiliseringen genom att de fick betala 
återkommande extraskatter av pengar, utsäde och boskap. Därtill tillkom även de tidigare 
jordeskatterna. De nya skatterna var inte knutna till hemman, utan istället till personer 
(Nilsson 2008:33). I Sverige var mobiliseringen statligt organiserad och på grund av att 
Sverige hade en relativt hög tillväxtökning pumpades unga soldater ut i de europeiska krigen. 
Folkökningen under 1600-talet var en av förutsättningarna för att Sverige kunde bli en 
stormakt (Myrdal 1999:228-229).  
      Under stormaktstiden då Sverige var i krig mot många länder var det viktigt att försvara 
landets gränser. Olika former av försvarsanläggningar har varit i bruk länge och haft olika 
funktioner genom tiderna. På medeltiden var den typiska försvarsanläggningen borgen som 
ofta fungerade både som bostad och försvar (Johansen & Petterson 1993:39). Under den 
senare delen av medeltiden inleddes en separering av denna bostads- och försvarsfunktion 
som resulterade i fästningar, skansar och slott (Johansen & Petterson 1993:54). En skans är 
istället för en bostad snarare en plats där en truppstyrka inrättat en bas (Lovén 1996:229). Det 
finns olika typer av militära anläggningar, permanenta befästningar och fältbefästningar. Den 

Figur 3. Karta över skansen uppritad år 1912 av löjtnant Westerlund vid 

Dalregementet. Den undersökta husgrunden samt snittet i vallen är utmärkt. 

Figur från den arkeologiska rapporten av Kårböle skans 
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permanenta befästningen var alltid bemannad och uppfördes vanligen i fredstid (Johansen & 
Pettersson 1993:56). Under krigstid var skansarna bemannade med allmoge och tillfälliga, 
uppsatta trupper. Eftersom Sverige under 1600-talet ständigt befann sig i krig utgjorde de 
stora fästningarna landets fasta försvar. Även i gränslandet mot Norge anlades flera skansar. 
Många av dessa tillkom huvudsakligen som fältbefästningar under krigstid som senare fick en 
permanent karaktär i fredstid (Johansen & Pettersson 1993:61). Under 1600-talet uppstod ett 
problem kring utrustningen av soldaterna. Problemet löstes genom att varje landskap skulle 
upprätta, och i fred underhålla, ett regemente om 1,200 man, korpraler och gemene. Soldater 
skulle tjäna i 16-20 år och underhållas med en liten kontantlön och ett hemkall eller torp 
(Holm 1943:18-19). 

2.4 Tidigare forskning 

Vid tidigare undersökningar av kosthållning och ekonomi under 1600-talet har främst 
räkenskaper och andra historiska källor studerats. Studier som utförts på modernt avfall visar 
dock att skriftliga källor inte alltid överensstämmer med verkligheten. Undersökningarna 
visade att arkeologernas systematiska och materialistiska synsätt på samhället stod i konstrast 
till invånarnas egna uppfattningar om vad de slängt. Forskarna såg även en kontrast mellan 
deras resultat och de skriftliga källorna (Rathje at al. 1992:442). Studier på nutida material 
tyder alltså på att skriftliga källor inte alltid ger en helt korrekt bild av avfallsresterna. En viss 
försöktighet bör alltså tas vid tolkningar av de historiska källorna. Det osteologiska materialet 
från historiska platser kan bidra med information som inte dokumenterats skriftligt.  
      Ulrica Söderlind menar att det bästa sättet att närma sig dåtiden på är genom att 
kombinera historia och arkeologi. Syftet med hennes undersökning var att ge kunskap kring 
kosthåll och matlagning för befäl och manskap till sjöss under 1500-1800 tal (Söderlind 
2006:17-18). Söderlinds undersökning visade att de skriftliga och arkeologiska materialen 
kombinerade varandra. Arkeologin gav svar på vilka arter som förekom på fartygen medan de 
skriftliga källorna visade den dagliga förbrukningen av livsmedlen. Ibland bidrog även 
arkeologin med information som uteblivit från de skriftliga källorna. Under Söderlinds 
undersökning visade det sig att livsmedel förekom på fartygen som inte fanns beskrivna i de 
skriftliga källorna (Söderlind 2006:255). Exempelvis har stora mängder ostron hittats på 
skeppet Kronan, vilka inte fanns förtecknade i spisförordningarna. Andra matvaror som inte 
fanns listade i räkenskaperna men togs ombord på Kronan är kryddor, fukt, bär, nötter och 
svamp (Söderlind 2006:244-245). Troligtvis tillhörde dessa artiklar befälen, men förekomsten 
av dem visar ändå att det fanns en större variation i kosten än de skriftliga källorna visar. 
Söderlind poängterar dock att frukt, bär, kryddor osv möjligtvis har använts i medicinska 
syften (Söderlind 2006:252).  
      Trots Söderlinds insikt i hur arkeologiskt material och historiska källor kompletterar 
varandra har det vetenskapliga intresset för senmedeltida djurbensmaterial i arkeologiska 
undersökningar tidigare varit svagt. Eftersom hennes undersökning på matberedning för 
manskap och befäl på flottan under 1600-tal relaterar väldigt bra till frågeställningar och syfte 
till denna uppsats har hennes resultat använts i komparativa syften.  
      Arkeologiska undersökningar har även utförts på liknande anläggningar som Kårböle 
skans. Apel och Welinders undersökningar på torp har utförts på ett liknande sätt och med en 
liknande infallsvinkel som den aktuella studien. Torpet uppvisar flera likheter med den 
undersökta husgrunden. Likt soldatbostaden från Kårböle skans utgör torpet en mindre yta där 
avfall i och runtomkring torpet studerats. De menade att avfallet inte vara ett resultat av slump 
eller kaos, utan att det snarare följde ett meningsfullt och tolkningsbart mönster. Hushåll, 
handlingar och avfall var ett och desamma (Apel & Welinder 2007:139-140). Exempelvis 
visade studien ett spridningsmönster av bergslagssten om var olika aktiviteter ägt rum (Apel 
& Welinder 2007:147). 
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2.5 Jämförelsematerial  

Materialet som används till jämförelsen består av två medeltida borgar. En medeltida borg var 
en befäst bostad där en fogde eller annan person med hög samhällsställning bodde. Borgen 
var ett manifest i landskapet för makt och hade ett viktigt symbolvärde för innehavaren. På 
medeltiden handlade många konflikter och krig om att få herravälde över borganläggningarna 
och de drog därför till sig fientliga härar. Det var därför inte ovanligt att borgarna belägrades 
och därför var en viktig militär funktion att hålla livsmedel och krigsmateriel på borgen 
(Lovén 1996:28-29). En permanent militär besättning var nödvändig för att fogdarna skulle 
kunna utöva sin makt och den försörjdes av böndernas skatter (Stibeus 1992:96). Borgarna 
var viktiga i fler avseenden och hade fler syften än endast en bostad- och försvarsfunktion. 
Till exempel kunde borgen fungera som ett administrativt centra för bland annat 
skatteuppbörd eller ha fiskala, juridiska, strategiska och representativa funktioner (Johansen 
& Pettersson 1993:39).  
      Genom att göra en komparativ studie av de medeltida borgarna och Kårböle skans går det 
att jämföra ekonomi, spridningsbild och artfördelning och på så sätt få en uppfattning kring 
hur kosthållningen, vardagen och livet såg ut för soldaterna på Kårböle skans. 

2.5.1 Vivesholm, RAÄ Sanda 122:1 

Vivesholm är en medeltida borg eller försvarsanläggning som är belägen norr om Klintehamn 
i Sanda socken på Gotland. Vivesholm låg under medeltiden på en enskild holme ca 100 
meter från Gotland, men är idag förbunden med ön. Vivesholm användes under tre perioder, 
som alla är relaterade till krig. Vivesholms första användningsperiod var under medeltiden 
och de senare härstammar från 1600-talet och 1700-talet. Det är därför sannolikt att 
Vivesholm var i bruk under samma tidsperiod som den aktuella skansen. Huvudsyftet med 
studien av det osteologiska materialet från borgen var att få en större förståelse för 
Vivesholms användningsområde och vilka aktiviteter som skett på platsen. Dessutom fanns 
förhoppningar om att ta reda på huruvida borgen ursprungligen byggdes som en tillfällig 
anläggning eller skulle användas under en längre period (Gustavsson 2011:5-7). 
Undersökningen ger en inblick i hur livet samt kosthållningen på försvarsanläggningar varit 
på andra platser i landet under både medeltid och mer modern tid. 
      Det osteologiska materialet som analyserades från Vivesholm bestod av ca 32 526 gram 
ben. Sammanlagt studerades 8 schakt från borgen (Gustavsson 2011:8). Det osteologiska 
materialet har analyserats som en kontext trots att ben från både medeltid och nyare tid 
framkommit under utgrävningen. Detta beror på att borgens mest aktiva period var under 
medeltiden (Gustavsson 2011:10). 
      Vivesholm sträcker sig över samma tidsperiod som Kårböle skans, även om majoriteten 
av materialet tros härröra från medeltiden. Trots att Vivesholm skiljer sig både regionalt och 
tidsmässigt från Kårböle skans har borgen ändå vara intressant att jämföra med. Det betydligt 
större osteologiska material från Vivesholm tillåter för att se hur material av den storleken 
uttrycker sig arkeologiskt. Genom att jämföra resultaten från borgen med materialet från 
Kårböle skans kan en större förståelse för spridningsbild och aktiviteter framkomma och på så 
sätt kan en potentiell överblick över skansen uppnås. 

2.5.2 RAÄ Södra Ving 39 

Analysen av det animalosteologiska material som påträffades på RAÄ Södra Ving 39 är ett 
annat exempel på undersökningar som utförts på medeltida borgar. Borganläggningen ligger i 
Ulricehamn kommun i Västergötland och har daterats till 1200-talet och 1300-talet och är av 
en så kallad motte and bailey-typ. Syftet med analysen av det osteologiska materialet från 
Södra Ving var att studera djurhållningen på borgen. Genom att studera ekonomi och 
kosthållning var förhoppningen även att försöka fastställa om det var möjligt att koppla ihop 
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den undersökta borgen med den historiska borgen Fagranäs (Andersson 2015:5-7). 
   Totalt undersöktes 5496,5 gram ben från Södra Ving 39. Både obrända och brända ben 
förekom i materialet, även om det obrända fanns i majoritet. Samtliga fragment som upptogs 
under den arkeologiska undersökningen av Södra Ving 39 inkluderades i studien (Andersson 
2015:6). 
      Genom att studera spridningsbild samt arterna som förekom på borgen var det möjligt att 
dra slutsatser kring aktiviteter på platsen, import/export av köttrika kroppsdelar samt hur 
ekonomin och livsförsörjning sett ut på borgen (Andersson 2015:43-44). Liknande 
frågeställningar och syften ska appliceras på materialet från Kårböle skans och den aktuella 
undersökningen liknar därför Södra Ving 39. En jämförelse av de osteologiska materialen från 
dessa platser kan därför vara av intresse för att ta reda på hur djurhållning och ekonomi såg ut 
på skansen. 
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3. Material 

Benmaterialet som analyserats i den aktuella studien upptogs i samband med en arkeologisk 
undersökning i Färila socken i Ljusdal, Hälsingland (RAÄ:68:1) (Altner et al. 2015:5). Det 
osteologiska materialet härrör främst från en av husgrunderna i skansens östra del samt en 
ruta norr om denna. Dessutom hittades ben vid undersökningen av vallen runtomkring 
skansen. Undersökningen av husgrunden behandlade golvytan, spisröset och en liten del av 
markytan utanför grunden. Bostaden grävdes ut i rutor (1x1 meter) och benen är fördelade i 
olika påsar med fyndnummer, etapp och fyndområde. Det arkeologiska materialet sållades i 
ett såll med en maskstorlek av 4 mm (Altner et al. 2015:11). I benlistan (se Appendix) är ruta 
1-9 benämnt som hus 1 efter den arkeologiska rapporten (Altner et al. 2015). I analytiskt syfte 
delas rutorna upp olika i denna undersökning beroende på deras geografiska placering på 
skansen. Ruta 1 grävdes ut utanför husgrunden medan rutor 2-9 beskriver golvytan inuti 
husgrunden och utgör därmed olika kontexter av platsen. 
      Totalt undersöktes 32 stycken påsar innehållande djurbensmaterial. Materialet i 10 
stycken av de analyserade påsarna kunde inte identifieras varken till benslag eller art. Totalt 
analyserades ca 349 stycken fragment med en totalvikt på ca 2876,5 gram. Den ursprungliga 
totalvikten på materialet var ca 3276,4, men under analysen rensades en hel del jord, sten och 
rötter bort. Materialet består främst av obrända ben men även brända ben förekommer i 
materialet.  

3.1 Avgränsning 

På grund av att materialet som undersökts innehållit en relativt liten mängd ben har ingen 
avgränsning storleksmässigt utförts. Det totala osteologiska material som påträffades under 
undersökningen av Kårböle skans har genomgått en analys. Däremot har materialets skick 
förhindrats att metoder applicerats på materialet. Fragmenteringen av materialet och 
avsaknaden på hela ben har förhindrat att storleksbedömningar och könsbedömningar har 
kunnat utföras. Den höga fragmenteringsgraden och materialets dåliga skick har även 
försvårat särskiljning mellan får (Ovis ammon) och get (Capra hircus). Även i gynnsamma 
förhållanden kan karaktärerna som skiljer arterna åt vara svåra att identifiera och materialets 
skick försvårade detta ytterligare (Boessneck 1969:331). I många fall har fragmenteringen 
förhindrat en närmare bedömning av får och get och särskiljning mellan arterna har endast 
varit möjligt i ett fåtal fall. 

3.2 Källkritik  

Materialet från Kårböle skans uppnår de kriterier som behövs för att besvara uppsatsens 
frågor och syfte. Ursprungligen skulle benmaterialet från Kårböle skans inte undersökas 
närmare och ingen osteologisk analys har utförts på materialet tidigare (Altner et al. 2015:11).   
Detta gör benen till ett utmärkt material för att studera vilken kunskap som kan utvinnas ur 
benmaterial från militära anläggningar från eftermedeltiden. En annan fördel med materialet 
är att platsen inte använts sedan Kårböle skans övergavs 1679 (Berthelson 1943:219). Det 
betyder att det osteologiska materialet lämnats helt orört från 1600-talet tills det grävdes upp. 
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Att materialet inte är omrört gör det möjligt att observera olika aktiviteter även på den relativt 
lilla yta som materialet upptogs från. Trots att materialet är fördelaktigt för undersökningen 
måste däremot materialets svårigheter och begränsningar diskuteras för att resultatet som 
framkommer ska vara så trovärdigt som möjligt.  
      Arkeologernas noggrannhet vid upptagande och dokumentering av materialet är viktigt för 
den fortsatta analysen och tolkningen av materialet. Det förefaller vara så att arkeologerna 
under undersökningen av Kårböle skans 2013 har gjort ett bra jobb med upptagandet av det 
osteologiska materialet. Många små benfragment har varit tillgängliga för analys, vilket tyder 
på en noggrann insamling av materialet. Däremot har ingen schaktplan varit tillgänglig vid 
analysen av materialet så exakt var rutorna är placerade inne i husgrunden är oklart. Dessutom 
framkommer det inte i rapporten exakt var i vallen benen hittades. Detta gör att 
spridningsbilden av benen blir svårare att tolka.  
      Under utgrävningen av Kårböle skans försökte arkeologerna fastställa om de medeltida 
försvarsverk som nämns i historiska källor förekommit på platsen. Eftersom inga arkeologiska 
belägg påträffades som kunde bekräfta äldre aktiviteter tolkas även benmaterialet härröra från 
1600-talet. Eftersom syftet med materialet till stor del handlar om att redogöra för olika 
aktiviteter som skett innanför och utanför husgrunden har materialets datering inte påverkat 
analysen och tolkningen av det osteologiska materialet. Aktiviteterna har skett oberoende av 
tid och påverkas inte av en eventuell datering. De bakomliggande orsakerna till varför 
materialet hamnat där förblir desamma.  
      Materialets skick utgör också en potentiell felkälla. Benen är utsatta för tafonomiska 
processer och är delvis anfrätt. Sannolikt har miljöpåverkan lett till den höga anfrätningen 
som materialet uppvisar. Materialet är därför relativt dåligt bevarat och fragmentering av olika 
grad förekom hos de flesta benen. På grund av materialets skick har analysen av benmaterialet 
till viss del försvårats eftersom anfrätningen och fragmenteringen lett till att karaktärer och 
benslag blivit svåra att identifiera. Vid en osteologisk analys måste ett benslag kunna placeras 
rätt i kroppen för att en identifiering ska vara möjlig. Ett fragment kan möjligtvis ge 
indikationer på vilken typ av skelettdel det handlar om, men om det inte går att placera in 
fragmentet i något av referensmaterialet kan ingen säker bedömning göras (Chaplin 1971:37). 
Vanligtvis bevaras brända ben bättre än obrända ben i arkeologiska material. Däremot ställde 
den höga förbränningsgraden samt fragmenteringen till det vid identifieringen av det brända 
materialet. Materialets skick spelar därför en viktig roll i hur bra analys och identifiering går. 
      I förhållande till andra osteologiska undersökningar kommer den här studien att behandla 
ett relativt litet material. Vid undersökningar av större osteologiska material utförs oftast 
stora, generella analyser. Då fokuserar undersökningen på art-och åldersfördelning och 
ekonomi, medan mindre material tillåter för att även studera aktiviteter på platsen mer 
ingående. Att fördjupa sig i materialet gör det möjligt att få en bättre uppfattning om hur 
benen har hamnat på platsen och vilka aktiviteter som ligger bakom. Den lilla mängd ben som 
materialet består av kan dock utgöra ett problem. Att det rör sig om ett litet material betyder 
att benen egentligen bara kan tala för aktiviteter som skett på den yta det påträffades i. Det 
innebär att materialet inte nödvändigtvis är representativt för hela skansen. Det går dock att 
anta att ett liknande aktivitetsmönster hittas hos de andra soldatbostäderna och att de resultat 
som framkommer från analysen kan vara representativt för en större del av skansen.  
      Materialets rumsliga och kvantitativa begränsningar innebär att resultatet från analysen 
bör jämföras med ett material från ungefär samma tidsperiod och anläggning som Kårböle 
skans. Genom en komparativ analys av de olika anläggningarna går det att sätta in materialet 
från Kårböle skans i ett större perspektiv. Osteologiskt benmaterial från militära anläggningar 
från 1600-talet har inte analyserats i större utsträckning. Därför har jämförelsematerial från 
den tidsperioden varit svårt att hitta. Medeltida borgar har dock undersökts i betydligt högre 
utsträckning och mycket osteologiskt material upptagits och analyserats. Det finns därför 
goda förutsättningar för att göra en komparativ studie av materialet från medeltida borgar och 
Kårböle skans. De medeltida borgarna skiljer sig dock något från skansarna i form av 
användningsområde, vilket kan vara problematiskt vid jämförelsen. Den största skillnaden 
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ligger i att borgen varit permentent bebodd av en fogde som haft bland annat fiskala och 
juridiska ansvar (Johansen & Pettersson 1993:39). Skansen däremot var en 
försvarsanläggning som beboddes av soldater under krigstid. Skansens huvudsyfte att bevaka 
landets gränser och skydda Sverige i både krigs- och fredstid (Johansen & Pettersson 
1993:61). Denna skillnad i användningsområde innebär att de aktiviteter som sker inom de 
olika anläggningarna kan uttrycka sig olika. 
      Även om det osteologiska materialet som ska analyseras i undersökningen har en del 
begränsningar så överväger ändå möjligheterna med ett litet material de negativa aspekterna. 
Trots att de medeltida anläggningarna skiljer sig något från skansarna kan det ändå vara 
intressant att jämföra ekonomi, spridningsbild och artfördelning. Även det som skiljer 
anläggningarna åt kan vara av intresse. Skiljer sig materialen mycket från varandra går det till 
exempel att utgå från att olika ekonomiska situationer förekom på platserna. Genom att 
använda sig av komparativa analyser går det på så sätt går det att få en uppfattning kring hur 
kosthållningen, vardagen och livet såg ut för soldaterna på Kårböle skans. 
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4. Teori och metodredovisning 

4.1 Teori 

Analysen av det osteologiska materialet är kvalitativ där benen har vägts och räknats. 
Resultatet av den osteologiska analysen redovisas sedan i form av tabeller. De resultat som 
framkommer från den kvantitativa analysen tolkas och diskuteras sedan på ett kvalitativt sätt. 
Den osteologiska analysen består av art- och bendelsbestämning samtidigt som kvantifiering 
och åldersbedömningar applicerats på materialet. Studien är alltså främst kvantitativ men även 
kvalitativ. 
      Analysen kommer att utgå från ett relativt litet material. Cornell och Fahlander har utfört 
arkeologiska undersökningar på mindre kontexter, så kallat mikroarkeologi. De menar att en 
storskalig analys av ett område inte nödvändigtvis är mer givande än en mindre, mer specifik 
lokal. Undersökningar av mindre lokaler kan ge nya och intressanta infallsvinklar på stora 
problem och kan därför vara en bra arkeologisk metod. Genom att detaljerat leta indicier i 
små lokaler går det att leta nätverksmönster på en mindre skala. När studier av större lokaler 
genomförs går det att söka parallella eller avvikande mönster (Cornell & Fahlander 
2002:111). Ett mikroarkeologiskt tillvägagångssätt går även att applicera på bematerialet från 
Kårböle skans. Genom att mikroarkeologiskt analysera materialet går det att studera de 
bakomliggande aktiviteterna bakom spridningsbilden av benen. Resultatet från 
undersökningen går sedan att sätta in i ett större sammanhang. 

4.2 Metod 

Analysen av materialet har utförts i det osteologiska laboratoriet vid Uppsala universitet 
Campus Gotland. Med hjälp av referensmaterialet som finns tillgängligt i laboratoriet har art, 
benslag och sida fastställts. Materialet har hanterats separat utifrån påse och anläggning under 
analysen (se sammanställning av påsarna i bilaga 4). Materialet behandlas sedan i resultatet 
som en helhet för att få ett resultat över hela skansen. Genom att lägga ihop de olika påsarna 
skapas en överblick över hela platsen. En jämförelse mellan de olika anläggningarna kommer 
genomföras för att få en uppfattning kring olika aktiviteter som skett i och runtomkring 
soldatbostaden.  
      Varje påse har vägts efter analysen genomförts och jord, sten och rötter har rensats bort. 
Dessutom har varje art per påse vägts separat för att få en uppskattning kring djurens 
fördelning i varje anläggning. De benslag som ej identifierats till art har vägts separat av 
samma anledning. Även de brända benen som identifierades i materialet har vägts och 
behandlats separat. De fragment som inte kunde identifieras till art och/eller benslag har 
dokumenterats som oidentifierade. Fragmenten har registrerats för att få en uppfattning över 
fördelningen av benslag, huggspår, spridningsbild och aktiviteter. 
      Benlistan och tabellerna innehåller både latinska och svenska termer för att underlätta 
andraspråkiga att förstå resultatet. På så sätt blir resultatet även tillgängligt för fortsatt 
forskning på materialet. Ibland förekommer latinska termer även i löptexten och tabeller 
eftersom vissa ord inte har en svensk motsvarighet. En förklaring på de latinska termer och 
deras svenska översättning förekommer (se bilaga 1).   
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4.2.1 Särskiljning mellan får och get 

Den höga fragmenteringsgraden har till viss del försvårat identifieringen av får och get i 
materialet. Arterna är anatomiskt väldigt lika och därför svåra att skiljas åt osteologiskt 
(Boessneck 1969:331). Djuren skiljer sig dock åt ekonomiskt och har olika funktioner. Får 
gav under sen-och eftermedeltiden kött, ull och mjölk medan getter främst var 
mjölkproducenter (Myrdal 1999:258). Därför kan det vara av intresse för undersökningen att 
försöka identifiera arterna i materialet. Majoriteten av fragmenten har dock endast 
identifierats som får/get, medan endast ett fåtal fragment kunde särskiljas som get. Benslag 
som använts vid identifieringen av get är överarmsben (humerus) och höftben (coxa). Vid 
analysen av får/get har metoder efter Boessneck (1969) applicerats. 

4.2.2 Åldersbedömning 

En åldersbedömning av animalosteologiskt material kan vara intressant ur ett 
produktionsekonomiskt perspektiv då slaktandet av djur vid en viss ålder kan avslöja 
ekonomin på platsen (Vretemark 1994: 58-63). Åldersbedömningar av material utförs oftast 
genom att studera tandframbrott, tandslitage och fusioneringsgrad av benen. Generellt är 
åldersbedömningar på tänder mer förlitbara än åldersbedömningar på övriga skelettet. Detta 
beror på att tänderna uppvisar en mer fingradig åldersbedömning och en mer specifik ålder är 
möjlig att fastställa. En exakt ålder går dock inte att fastställa. Istället baseras 
åldersbedömningen på olika åldersgrupper. Det gäller för åldersbedömningar på både tänder 
och epifyssammanväxningar (Grigson 1982:15).  
      Vid åldersbedömningar baserade på epifyssammanväxningar studeras benen för att se hur 
långt de har fusionerats. Detta sker efter ett visst mönster och på så sätt kan en 
åldersbedömning utföras. Ett rörben (ossa longa) har tre tillväxtzoner som består av ett skaft 
(diafys) och två ändar (epifys). När en individ är ung är dessa tre tillväxtzonerna separerade 
och sitter ihop med hjälp av brosk. Brosket tillåter benet att växa tills relativt samma tid då 
brosket förbenas och ändarna växer samman med skaftet (Silver 1969:283). Om individen dör 
innan sammanväxningsprocessen slutförts kommer benet att lämnas i tre delar eftersom 
brosket bryts ner snabbare än ben. På så sätt kan juvenila individer identifieras i arkeologiska 
material (O’Connor 2000:92).  
      Metoder som är utarbetade på epifyssammanväxningar är dock inte de säkraste för att 
fastställa en specifik ålder. Något annat som bör nämnas är att det finns felmarginaler med 
metoden eftersom dessa är utarbetade efter information från relativt moderna djur. Djur från 
äldre tider hade möjligtvis andra tillväxtfaser och utvecklades annorlunda. Att därför 
applicera moderna metoder för fusionering och sammanväxning av epifyser på djur från 
tidigare tider är tveksamt då faktorer som påverkar tillväxt, som näringsintag och 
levnadsförhållanden, uttrycks olika hos enskilda individer (Silver 1969:283). Vid 
bedömningar av ålder i denna undersökning har metoder efter Silver (1969) applicerats. 
      Eftersom inte tänder identifierades i materialet har ålder endast applicerats på de 
ofusionerade ben som påträffades under analysen. Djuren delas upp i antingen juvenila (unga) 
eller adulta (vuxna) individer. Genom att använda sig av den här typen av metod går det att få 
en uppfattning kring hur gamla individerna ungefär varit vid dödstillfället och ifall de var 
yngre eller äldre när de slaktades. Bedömningen av juvenila och adulta individer har skett 
efter tre indelningar: 
Open - Änden har ej vuxit ihop med skaftet. Detta innebär att individen är yngre än 
sammanväxningsåldern. 
Closed - Änden har fusionerats med skaftet men en ring syns vid skarven. Fusioneringen har 
alltså precis hänt och djuret är i ungefär den ålder då benet helt sammanväxt. 
Fused - Ände och skaft har helt fusionerats och ingen ring syns vid skarven. Individen är nu 
äldre än sammanväxningsåldern.  
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4.2.3 Könsbedömning/storleksbedömning 

Könsbedömningar och storleksbedömningar kan också vara av intresse vid undersökningar av 
osteologiskt material. Djurets kön- och/eller storlek är intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Förekommer många äldre honor i ett material kan det betyda att dessa framförallt använts till 
uppfödning, mjölkproduktion eller ullproduktion. Ett handjur som dessutom uppvisar en hög 
ålder kan istället ha använts som dragdjur (Vretemark 1994:62-64). Storleksbedömningar ger 
en uppfattning om storleken på djuren i materialet. 
      Vid könsbedömningar av animalosteologiskt material används ofta benelement som 
uppvisar tydliga morfologiska könskaraktärer. Dessa inkluderar höftben, horn (cornu), 
förekomst av penisben (baculum) och/-eller hörntänder hos vissa djurarter. Det är även 
möjligt att könsbedöma nötkreatur genom att ta mått på den största bredden på distal epifys på 
mellanhandsben (metacarpus) (Vretemark 1997:43-48). Under analysarbetet av materialet 
kunde dock ingen av dessa karaktärer identifieras och möjliggjorde inte för att kön kunde 
fastställas. Fragmenteringsgraden samt de dåliga bevarandeförhållandena av benen tillät inte 
heller för att göra storleksbedömningar eller ta mått på benen. 

4.2.4 Anatomisk representation och slaktspår 

Vid slakt uppstår märken på benen och syns i osteologiskt material i form av snitt- och/eller 
huggspår. Snittspår är ett resultat av att slaktaren försöker skära bort vävnad från benen med 
en kniv medan huggspår är uppstår när slaktaren hugger bort muskler och ben med en köttyxa 
(O’Connor 2000:45). Slaktspår har dokumenterats i den grad det varit möjligt, men på grund 
av den högra fragmenteringsgraden samt dåliga bevaringsförhållanden har väldigt få varit 
möjliga att identifiera. Genom att analysera slaktspår, vilka benelement och djurarter som 
identifieras samt mängden ben som förekommer i materialet går det att få en uppfattning om 
djurhållningen på en plats. Antalet köttrika samt köttfattiga benfragment har därför noterats 
för att skapa en uppfattning kring hur ekonomin har varit på skansen.  
      Köttfattiga och köttrika kroppsdelar representerar olika typer av avfall. Till matavfall hör 
ben som härrör från de köttrika kroppsdelarna medan de köttfattiga kroppsdelarna istället 
benämns slaktavfall (Sten 1988:151). Om endast slaktavfall förekommer på platsen kan det 
innebära att vissa kroppsdelar förts bort från platsen efter slakt. Om både köttrika och 
köttfattiga kroppsdelar förekommer på platsen indikerar detta att slakt, matberedning och 
konsumtion skett på samma plats (Dahlbäck 1982:284). Undantag finns förstås och även de 
köttfattiga kroppsdelarna kan användas vid matlagning och konsumtion. Exempelvis har tåben 
använts i grytor för att ta vara på märgen (Sten 1988:204). 
      Följande lista har använts vid analysen av köttrika och köttfattiga kroppsdelar (During 
1986:64): 
 
 
Köttrika kroppsdelar:                Köttfattiga kroppsdelar:                       Övriga kategorier:                        
1.Ryggrad                                  4. Kranium och underkäke                   9. Tänder 
2. Skulderpartiet och framben   5. Handrots- och fotrotsben                 10 Hornkvicke 
3. Bäckenben och bakben          6. Mellanhands- och mellanfotsben    11. Horn 
                                                   7. Falanger 
                                                    8. Svanskotor 
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5. Resultat 

Totalt analyserades 349 stycken fragment varav 231 stycken kunde identifieras till både art 
och benslag. Detta motsvarar en vikt på ca 2876,5 gram. Under analysen observerades få 
slaktsspår och inga gnagsspår från djur. Patologier och andra sjukliga förändringar 
observerades inte heller. Det är möjligt att gnagsspår, sjukliga förändringar och slaktsspår 
förekommit i större utsträckning, men eftersom materialet är hårt utsatt för tafonomiska 
processer och miljöpåverkan är det möjligt att spåren efter dem inte längre går att identifiera 
på benen.   

5.1 Artfördelning 

Totalt observerades fem olika arter i materialet. Nötkreatur (Bos taurus), får/get (ovis ammon/ 
capra hircus), get (capra hircus), svin (sus scrofa f. domestica) och fisk (pisces sp.) 
identifierades.  
 

Tabell 1. Artfördelning över hela materialet 

Art Antal Antal identifierade ben till art & benslag Procent % 

Nötkreatur (Bos taurus) 123 231 53,2 % 

Får/get (Ovis ammon/capra hircus) 81  231 35,1 % 

Get (Capra hircus) 5 231 2,2 % 

Svin (Sus scrofa f. domestica) 21 231 9,1 % 

Fisk (Pisces sp.) 1 231 0,4 % 

 

5.2 Nötkreatur 

Nötkreatur var den art som förekom i störst utsträckning både till fragmentantal och vikt. 
Totalt analyserades 123 stycken fragment av nöt, vilket motsvarar 53,2 % av det identifierade 
materialet. En överrepresentation av nötkreatur är vanligt i osteologiska material, vilket ofta 
beror på att nöt är större än de andra djurarterna. Det är därför inte konstigt att nötkreaturen 
viktmässigt är störst. 
      Den höga fragmenteringsgraden har försvårat registreringen av storlek samt köns- och 
åldersbedömningar. På grund av det har endast åldersbedömningar varit möjliga att 
genomföra. Av de identifierade fragmenten från nöt tillhörde 8,9 % fusionerade benslag, 
medan ungefär 5,7 % av fragmenten tillhörde benslag som inte växt samman. En stor del av 
de fusionerade benslagen har dock en relativt låg fusioneringsgrad på 1-1,5 år, så huruvida 
dessa individer är fullvuxna eller inte är svårt att säga. Analysen av epifyssammanväxningar 
på nötkreaturens ben indikerar att inga ofusionerade ben tillhörande individer yngre än 3 år 
finns representerade i materialet. Majoriteten av de ej sammanvuxna benen verkar tillhöra 
benslag som fusioneras vid 3,5-4 års ålder (Silver 1969:285-286). De flesta benen tillhör alltså 
individer som varit ca 3-4 år vid slakttillfället. 
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Tabell 2. Indelning av olika sammanväxningsfaser av ledändar sammanställt av Vretemark 1997 efter Silver 

1969 och O’Connor 1982. 

Epifyssammanväxning nöt (bos taurus) (Enligt Vretemark 1997:41)  

Ålder Benslag Open Closed Fused 

1-1,5 år Överarmsben nedre ledände (Humerus dist.)   7 

 Strålben övre ledände (Radius prox.)    

 Summa: 0 0 7 

2-3 år Mellanhandsben nedre ledände (Metacarpus dist.)    

 Mellanfotsben nedre ledände (Metatarsus dist.)    

 Skenben nedre ledände (Tibia dist.)     

 Summa: 0 0 0 

3-4 år Överarmsben övre ledände (Humerus prox.) 1  2 

 Strålben nedre ledände (Radius dist.) 1   

 Lårben övre ledände (Femur prox.) 2  1 

 Lårben nedre ledände (Femur dist.) 3   

 Skenben övre ledände (Tibia prox.)    

 Hälben (Calcaneus)   1 

 Summa: 7 0 4 

 

5.3 Får/get 

Efter nötkreatur var får/get vanligast förekommande och 81 fragment av det analyserade 
materialet identifierades som får/get. Det motsvarar 35,1 % av de fragment som identifieras 
till art och benslag. Liksom hos nöt har registreringen av storlek samt köns- och 
åldersbedömningar försvårats som ett resultat av den högra fragmenteringsgraden.  
Därför har endast åldersbedömningar har varit möjliga att genomföra. Åldersfördelningen 
liknar den för nöt och fusionerade fragment utgjorde 22 % av de åldersbedömda benen. 
Motsvarande 13,6 % av benen hade inte sammanväxt och konstaterades tillhöra juvenila 
individer. 
      Fördelningen över fusionerade och ofusionerade ben visar att antalet sammanväxta ben är 
högre än de ben som inte växt ihop. De fragment som inte vuxit ihop är ben som har en 
relativt hög fusioneringsgrad, runt 2,5- 3,5 år. Även om många av de fusionerade benen har en 
relativt låg fusioneringsgrad visar åldersbedömningen att de flesta individer var ca 3 år eller 
äldre. De juvenila benslagen som påträffats i materialet tillhör inga lamm/killingar, men inte 
heller fullvuxna individer. Majoriteten av de åldersbedömda benen av får/get tillhör adulta 
individer. 
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Tabell 3. Indelning av olika sammanväxningsfaser av ledändar sammanställt av Vretemark 1997 efter Silver 

1969 och O’Connor 1982. 

Epifyssammanväxning får/get (ovis ammon/capra hircus) (enligt Vretemark 1997:41) 

Ålder Benslag Open Closed Fused 

Ca 1 år Överarmsben nedre ledände (Humerus dist.)   3 

 Strålben övre ledände (Radius prox.)   2 

 Summa: 0 0 5 

1,5-2,5 år Mellanhandsben nedre ledände (Metacarpus dist.)    

 Mellanfotsben nedre ledände (Metatarsus dist.)    

 Skenben nedre ledände (Tibia dist.)  1  3 

 Summa: 1 0 3 

2,5-3,5 år Överarmsben övre ledände (Humerus prox.)   3 

 Strålben nedre ledände (Radius dist.) 4 1  

 Lårben övre ledände (Femur prox.) 1  1 

 Lårben nedre ledände (Femur dist.) 3  6 

 Skenben övre ledände (Tibia prox.) 2   

 Hälben (Calcaneus)    

 Summa: 10 1 10 

Endast fem fragment, vilket motsvarar 2,2% av det identifierade materialet, kunde med 
säkerhet bedömas till get. Fyra överarmsben och ett höftben identifierades tillhörande arten. 
Dessa är fragment som vanligtvis går att använda vid åldersbedömningar och 
könsbedömningar. Åldersbedömningarna har varit möjliga att genomföra på överarmsbenen 
medan mått inte gick att ta på grund av fragmenteringen. Fragmenteringen försvårade också 
bedömningar på höftbenet vilket inte tillät för att göra en könsbedömning.  
     Endast tre av de fyra överarmsbenen kunde åldersbedömas eftersom fragmentering gjorde 
att ålderskaraktärerna inte gick att se på ett av benen. Analysen av fragmenten visade att alla 
åldersbedömda ben var fusionerade. Eftersom majoriteten av benen hade en hög 
fusioneringsgrad går det att utgå från att fragmenten tillhör individer som sannolikt var 3 år 
eller äldre vid dödstillfället. Ett av överarmsbenen, den proximala änden, fusioneras vid ca 1 
års ålder, vilket indikerar att fragmentet tillhörde en individ som åtminstone var över ca 1 års 
ålder vid dödstillfället. 

5.4 Svin 

Endast 9,1 % av det identifierade materialet kunde bedömas till svin. Precis som med resten 
av materialet har den högra fragmenteringsgraden försvårat bedömningar av benen. Trots att 
ben med könskaraktärer, exempelvis höftben, hittades tillhörande svin har inte 
könsbedömningar kunnat utföras. Inte heller storleksbedömningar var möjliga att genomföra 
på grund av fragmenteringen. Endast åldersbedömningar har utförts. 
      Till skillnad från nöt och får/get, där majoriteten av de åldersbedömda benen tillhörde 
adulta individer, var antalet ben som inte fusionerats fler än benen som hade växt samman. 
Antalet analyserade fragment av svin bestod till 38,1 % av ofusionerade ben och endast 19 % 
av benen bedömdes vara sammanväxta. De fragment som fusionerats tillhör ben som har en 
relativt låg fusioneringsgrad på ca 1-2,5 år och växer samman tidigt. Samtliga fragment som 
inte fusionerats tillhör ben som växer samman vid ca 3,5 års ålder. Detta innebär att inga 
benfragment tillhörande helt vuxna individer förekom hos svinen. Inga äldre individer än 3,5 
år kunde identifieras. 
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Tabell 4. Indelning av olika sammanväxningsfaser av ledändar sammanställt av Vretemark 1997 efter Silver 

1969 och O’Connor 1982. 

Epifyssammanväxtning svin (sus scrofa f. domestica) (enligt Vretemark 1997:41) 

Ålder Benslag Open Closed Fused 

Ca 1 år Överarmsben nedre ledände (Humerus dist.)    

 Strålben övre ledände (Radius prox.)   1 

 Summa: 0 0 1 

2-2,5 år Mellanhandsben nedre ledände (Metacarpus dist.)    

 Mellanfotsbenen nedre ledände (Metatarsus dist.)    

 Skenben nedre ledände (Tibia dist.)    1 

 Hälben (Calcaneus)    

 Summa: 0 0 1 

3,5 år Överarmsben övre ledände (Humerus prox.)    

 Strålben nedre ledände (Radius dist.) 1   

 Lårben övre ledände (Femur prox.) 2   

 Lårbenet nedre ledände (Femur dist.) 2   

 Skenben övre ledände (Tibia prox.)    

 Summa: 5 0  

 

5.5 Fisk 

Endast ett fragment av fisk kunde identifieras i materialet. Fiskkotan kan inte säga mer än att 
fisk fanns tillgängligt på skansen och att det har förtärts i någon utsträckning. Det är oklart hur 
viktig fisk var för soldaternas kost. Av det totala materialet består fisk av endast 0,4 %. 

5.6 Oidentifierad art 

Ett antal ben har benämnts oidentifierat. Detta beror på att osäkerhet kring fragmentets art har 
funnits och därför har benslaget helt enkelt fått förbli obestämt. 6,9 % av det identifierade 
materialet kunde ej artbedömas. Trots att art ej fastställts, kan identifierade benslag som inte 
artbedömts ändå innehålla värdefull information om anatomisk representation och 
spridningsbild.  

5.7 Brända ben 

Materialet innehåller förutom de obrända benen även brända ben. Av totalt 347 stycken 
analyserade benfragment var 131 stycken brända. Detta motsvarar ungefär 37,8 % av det 
totala materialet. Samtliga ben uppvisar samma förbränningsgrad och är vitbrända. I det 
brända materialet identifierades svin, får/get och fisk. Den största andelen av brända ben 
kunde dock inte identifieras till art, samtidigt som inte ett enda fragment av nöt med säkerhet 
kunde identifieras bland de brända benen. 
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Tabell 5. Fördelning över de brända benen i materialet 

Art Antal Procent % 

Får/get (Ovis ammon/capra hircus) 23 17,6 % 

Svin (Sus scrofa f. domestica) 3 2,3 % 

Fisk (Pisces sp.) 1 0,8 % 

Oidentifierat (till art) 16 12,2 % 

Oidentifierat (till art och benslag) 88 67,2 % 

Totalt 131  

 

5.8 Spår av mänskliga aktiviteter 

Vid slakt uppstår ofta märken på benen efter att slaktaren huggit och skärt bort köttstycken 
(O’Connor 2000:45). Slaktspåren går sedan att studera vid en osteologisk analys av benen. 
Under analysen av materialet från Kårböle skans har slaktspår endast varit möjligt att 
dokumenterat i några enstaka fall. Detta beror på att fragmenteringsgraden samt de dåliga 
bevarandeförhållandena av benen försvårade identifieringen av hugg- och snittspår. 
Gnagsspår från djur har inte heller observerats under analysarbetet av materialet. 
      Endast ett fåtal ben uppvisade huggskador. Främst huggskador på revben (costa) hos nöt 
och får/get kunde konstateras. De flesta revbensfragment hade ungefär samma storlek. 
Möjligtvis beror detta på fragmenteringen, men de slaktsspår som observerats under analysen 
indikerar att storleken kan vara medveten. Detta gäller även för de revbensfragment med 
slaktspår som inte identifierats till art. Hos nöt observerades, förutom på revbenen, även 
slaktsspår på ett överarmsben. Förutom nöt och får/get uppvisade även svin spår av slakt. 
Huggspår observerades på lårben (femur), skulderblad (scapula) och armbågsben (ulna) från 
svin. 

 

Tabell 6. Fördelning över slaktspår  

Anläggning               Art                                                        Benslag                            Antal  

Ruta 1,5,9                 Nötkreatur (Bos taurus)                        Revben (Costa)                   13 

Ruta 1                       Nötkreatur (Bos taurus)                        Överarmsben (Humerus)      1 

 

Spisröset                   Får/get (Ovis ammon/capra hircus)     Revben (Costa)                     8                                                    

 

Ruta 2                       Svin (Sus scrofa f. domestica)               Lårben (Femur)                    1  

Ruta 5                       Svin  (Sus scrofa f. domestica)              Skulderblad (Scapula)          1  

Ruta 9                       Svin  (Sus scrofa f. domestica)              Armbågsben (Ulna)              1 

 

Spisröset                  Oidentifierat                                            Revben (Costa)                    8 

Ruta 1                      Oidentifierat                                            Skulderblad (Scapula)          1  

 

5. 9 Anatomisk representation och spridningsbild 

Benfragmenten påträffades i olika sammansättning och i olika stor grad beroende på deras 
position och läge i husgrunden. Den största mängden ben påträffades i ruta 1, en yta som 
grävdes ut utanför husgrunden. Nöt var överrepresenterat här och utgjorde 39,4 % av det 
identifierade materialet i ruta 1. På golvytan (ruta 2-9) var arterna mer jämt fördelade. Både 
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nöt och får/get & get identifierades i hög utsträckning, även om får/get & get var något fler än 
nöt. Svin identifierades också på golvytan, men i betydligt lägre grad än de andra arterna. I 
spisröset såg artfördelningen annorlunda ut än i de andra anläggningarna. Nästan allt 
benmaterial som analyserades och artbedömdes identifierades som får/get. Endast ett fåtal 
fragment konstaterades tillhöra nöt och svin. Det är bara i spisröset som andelen får/get är så 
tydligt överrepresenterad i jämförelse med de andra arterna. I de andra anläggningarna var 
andelen nöt högre eller nästan lika hög som får/get. I härden identifierades tre arter. 
Nötkreatur, får/get och svin påträffades i denna anläggning precis som i ruta 1, golvytan och 
spisröset. En stor del av det artbedömda materialet identifierades som nöt, men i denna 
anläggning förekommer svin i högre utsträckning än får/get. Andelen svin är även 
procentuellt större här än i de andra anläggningar svin påträffades i. I vallen hittades endast 
fyra benfragment från fyra olika arter. Förutom nöt, får/get och svin identifierades även en 
fiskkota. Eftersom endast ett fragment per art kunde identifieras är det svårt att säga något om 
artfördelning i denna anläggning. 

 

 
Figur 4. Artfördelning i de olika anläggningarna på skansen 
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Tabell 7. Artfördelning över anläggningarna 

Anläggning Art Antal Procent baserat på 

det identifierade 

materialet 

Procent 

baserat på art 

per anläggning 

Ruta 1 Nöt (Bos taurus) 91 39, 4 % 67,4 % 

 Får /get (Ovis ammon/capra hircus) 35  15,2 % 25,9 % 

 Svin (Sus scrofa f. domestica) 5 2,2 % 3,7 % 

 Get (Capra hircus) 4 1,7 % 3 % 

 Summa ruta 1: 135   

     

Golvytan Nöt (Bos taurus) 21 9,1 % 40,4 % 

 Får /get (Ovis ammon/capra hircus) 22 9,5 % 42,3 % 

 Svin (Sus scrofa f. domestica) 8 3,5 % 15,4 % 

 Capra hircus 1 0,4 % 1,9 % 

 Summa golvytan: 52   

     

Spisröset Nöt (Bos taurus) 1 0,4 % 4 % 

 Får /get (Ovis ammon/capra hircus) 22 9,5 % 88 % 

 Svin (Sus scrofa f. domestica) 2 0,9 % 8 % 

 Summa spisröset: 25   

     

Härden Nöt (Bos taurus) 9 3,9 % 60 % 

 Får /get (Ovis ammon/capra hircus) 1 0,4 % 6,7 % 

 Svin (Sus scrofa f. domestica) 5 2,2 % 33,3 % 

 Summa härden: 15   

     

Vallen Nöt (Bos taurus) 1 0,4 % 25 % 

 Får /get (Ovis ammon/capra hircus) 1 0,4 % 25 % 

 Svin (Sus scrofa f. domestica) 1 0,4 % 25 % 

 Fisk (Pisces sp.) 1 0,4 % 25 % 

 Summa vallen: 4   

     

 Total summa: 231   

 
Den anatomiska fördelningen av benen i och omkring soldatbostaden består främst av revben, 
men även rörben och skulderblad har hittats i hög utsträckning. Ben från framdel och bakdel 
förekommer ofta i arkeologiska material eftersom dessa antagligen varit bogar, fårfioler eller 
stekar (Sten 1992:205). I materialet hittades framförallt väldigt många överarmsben och 
lårben, men även strålben (radius), armbågsben och skenben (tibia) identifierades i relativt 
hög grad. Framförallt kunde dessa kroppsdelar identifieras hos får/get och get. Av samtliga 
identifierade benslag utgjordes 18,8 % av fram-och bakdelar till får/get och get. 
 

Tabell 8. Fördelning över framdel (överarmsben, strålben, armbågsben) och bakdel (lårben och skenben) för 

nöt, får/get och get samt svin. 

Art Antal  Totalt identifierade 

benslag 

Procent 

% 

Nöt  (Bos taurus) 21 255 8,2 % 

Får/get & get (Ovis ammon/ capra hircus & capra hircus) 48 255 18,8 % 

Svin (Sus scrofa f. domestica) 12 255 4,7 % 
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Tabell 9. Fördelning över benslag både till oidentifierad och identifierad art 

Kroppsdel Antal Procent 

Köttrika kroppsdelar:   

Överarmsben (Humerus) 29 11,4 % 

Oidentifierade rörben (Ossa longa) 2 0,8 % 

Revben (Costa) 101 39,6 % 

Höftben (Coxa) 7 2,7 % 

Lårben (Femur) 28 11 % 

Strålben (Radius) 14 5,5 % 

Skulderblad (Scapula) 22 8,6 % 

Skenben (Tibia) 10 3,9 % 

Armbågsben (Ulna) 12 4,7 % 

Kota (Vertebra) 4 1,6 % 

Ringkota (Atlas) 1 0,4 % 

Halskota (Vertebra cervicalis) 2 0,8 % 

Bröstkota (Vertebra thoracica) 3 1,2 % 

Ländkota (Vertebra lumbalis) 1 0,4 % 

Malleolare 1 0,4 % 

Knäskål (Patella) 3 1,2 % 

   

Köttfattiga kroppsdelar:   

Språngben (Astralagus) 4 1,6 % 

Hälben (Calcaneus) 4 1,6 % 

Handrotsben (C2+3) 1 0,4 % 

Handrotsben (Ci) 1 0,4 % 

Handrotsben (Cr) 2 0,8 % 

Handrotsben (Cu) 2 0,8 % 

Andra finger- eller tåbenet (Phalang 2) 1 0,4 % 

Summa 255  

 

 

Figur 5. Fördelning över identifierade benslag 

För att få en större uppskattning kring vilken typ av ben som finns representerat i materialet 
har en uppdelning i köttrika och köttfattiga kroppsdelar gjorts. Djurens kroppsdelar används 
till olika ändamål och ger olika information om aktiviteter beroende på deras sammansättning. 
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De köttrika kroppsdelarna kommer från matavfall medan de köttfattiga kroppsdelarna tolkas 
som slaktavfall (Sten 1988:151).  
      Den större delen av det identifierade materialet, 94,1 %, härrör från köttrika kroppsdelar.  
Endast 5,9 % av materialet identifierades som köttfattiga kroppsdelar. En viss skillnad mellan 
arterna förekom och den största andelen köttfattiga kroppsdelar härrör från får/get medan en 
betydligt högre andel köttrika kroppsdelar hittas hos nöt och svin. Samtliga köttfattiga 
kroppsdelar som identifierade som får/get är ben som tillhör fram-och bakfötter, till exempel 
handrotsben (carpus). Av svinfragmenten kunde endast ett ben identifieras som köttfattigt, ett 
finger- eller tåben (phalang). Resten av svinbenen tillhörde köttrika kroppsdelar. Även hos 
nöt kunde endast ett fragment av köttfattiga kroppsdelar observeras, ett hälben. Endast en 
fiskkota och fyra fragment av get identifierades, samtliga köttrika. Den låga andelen av 
fragment från dessa arter gör dock att dessa blir svåra att göra en generell uppskattning kring 
anatomisk fördelning. Speciellt då får och get är anatomiskt lika.  
 

 
Figur 6. Fördelning av köttrika och köttfattiga kroppsdelar mellan nöt, får/get och svin. 

Fördelningen över de köttrika och köttfattiga kroppsdelarna såg något olika ut. På golvytan i 
huset (ruta 2-9) kunde en skillnad mellan de olika rutorna urskiljas. I alla rutor identifierades 
köttrika kroppsdelar, men köttfattiga kroppsdelar hittades endast i ruta 4,5,7 och 9. Störst 
andel (11,1 %) av det köttfattiga benmaterialet hittas på golvytan inne i husgrunden medan en 
stor del även hittades i spisröset (7,3 %). En mindre andel av det köttfattiga materialet hade 
även hamnat norr om husgrunden (4,3 %). Inga köttfattiga kroppsdelar kunde däremot 
identifieras i härden och vallen. 
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Tabell 10. Var de köttfattiga kroppsdelarna hittades 

Anläggning Art  Benslag 

Hus 1   

Ruta 1 Får/ get (Ovis ammon/capra hircus) Språngben (Astralagus), hälben (calcaneus), 

handrotsben (Cr,Cu,Ci, C2+3) 

   

Golvytan   

Ruta 4  Oidentifierat Hälben (Calcaneus) 

Ruta 5   Nötkreatur (Bos taurus) Hälben (Calcaneus) 

Ruta 7  Får/get (Ovis ammon/capra hircus) Språngben (Astralagus), 

Ruta 9 Får/get (Ovis ammon/capra hircus) Två språngben (astralagus), ett hälben 

(calcaneus) 

   

Spisröset   

Nivå 1  Svin (Sus scrofa f. domestica) Andra finger/ eller tåbenet (phalang 2) 

Nivå 2  Får/get (Ovis ammon/capra hircus) Handrotsben (Cr, Cu) 

   

 
Utöver den anatomiska representationen av olika benslag observerades även att benen inte 
utsatts för likadana tafonomiska processer. Både obrända och brända ben upptogs under 
utgrävningen av Kårböle skans. Majoriteten av materialet härrör från obränt benmaterial, 62, 
2 %, medan ungefär 37,8 % av materialet består av brända ben. Både de brända och obrända 
benen hittas i nästan alla anläggningar där ben hittats, men i olika stor utsträckning.  
      I ruta 1 identifierades endast obrända ben medan golvytan och härden bestod av en 
majoritet av obrända ben. De brända benen hittades i alla anläggningar förutom ruta 1. På 
golvytan har endast en mindre ansamling brända ben hamnat, samtliga i ruta 2. De brända 
benen har framförallt hamnat i spisröset och i vallen. Av materialet i vallen kunde endast fyra 
fragment fastställas till art och benslag, majoriteten av benen som hittades i denna anläggning 
var på grund av fragmenteringen omöjlig att identifiera. 94,6 % av materialet som hittades i 
vallen var brända men endast häften av de fyra identifierade benen var brända.  

 

 

Figur 7. Spridningsbild över var de brända och obrända benen hittades 
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6. Diskussion 

6.1 Nötkreatur 

Över hälften det identifierade materialet, 53,2 %, artbedömdes till nötkreatur. Köns- och 
åldersbedömningar på boskap kan ge information om ekonomi och husdjurshållning på en 
plats. Vanligtvis tolkas förekomsten av kalvar i arkeoosteologiska material som självdöda 
kalvar eller ofullgångna foster. Den stora utgallringen av nötkreatur skedde först när djuren 
blivit 3-5 år gamla och nått full slaktvikt (Vretemark 1994:62). I ett köttproducerande syfte 
var det framförallt handjur som slaktades före vuxen ålder. Korna hölls för mjölken och 
slaktades därför inte i ung ålder. De flesta handjuren var kastrater som tjänade som arbetsdjur 
medan tjurarna var färre eftersom de inte behövdes i lika stor utsträckning (Ekman 1973:75). 
      Förekomsten av kor, tjurar eller oxar på Kårböle skans förblir oklart eftersom ingen 
könsbedömning gick att utföra. Däremot kunde djurens ålder avslöja fördelningen av unga 
och äldre individer i materialet. Majoriteten av nötkreaturen från Kårböle skans verkar ha 
varit ca 3-4 år eller äldre vid slakttillfället. Den större delen av benen förefaller vara helt 
fusionerade, medan ett mindre antal ben inte har växt samman. De fragment som inte vuxit 
ihop tillhör ben som har en relativt hög fusioneringsgrad runt 3-4 års ålder. Detta betyder att 
inga små kalvar förekommer i materialet. De juvenila individerna som identifieras var inte 
helt fullvuxna, men har sannolikt slaktats när de uppnått en bra slaktvikt. Åldersfördelningen 
visade att  8,9 % av benen tillhörde individer som var äldre än 3-4 år, medan de ofusionerade 
benen motsvarade 5,7 %. Eftersom nötboskap ofta slaktades när de nått en bra slaktvikt vid 3-
5 års ålder rör det sig sannolikt om djur som använts i ett köttproducerande syfte. Hade kor 
förekommit på platsen i mjölkproducerande syfte bör förekomsten av kalvar vara högre i 
materialet. Eftersom könsbedömningar varit omöjliga att utföra går det dock inte att säkert 
säga om kor förekommer i materialet från Kårböle skans.  
      Den komparativa analysen av de medeltida borgarna uppvisade liknande mönster från 
nötboskapen på Kårböle skans. På Vivesholm var förekomsten av äldre individer högre än de 
yngre individerna. Åldersfördelningen tolkades som att nötboskapen tjänat som mjölk- och 
avelsdjur. Till skillnad från på skansen förekom kalvar på Vivesholm. Detta handlade 
förmodligen om självdöda kalvar, men förekomsten av yngre individer tolkades även som att 
människorna på Vivesholm helt enkelt hade det så pass gott ställt att de kunde slakta djuret 
innan de nått full slaktvikt (Gustavsson 2011:31). Även på Södra Ving 39 verkar nötkreaturen 
ha slaktas först när de uppnått en relativt hög ålder. Tolkningen var att individerna varit 
mjölkproducenter, men att köttproduktionen också spelat en viktig roll (Andersson 2015:35).  
      I avseende till avkastning ger nötboskap mer kött per individ än får/get och svin (Ekman 
1973:75). De osteologiska undersökningar som har utförts på nötkreatur visar att de blev 
mindre under senmedeltid i stora delar av Sverige. Skriftliga källor från 1600-talet indikerar 
att djuren var väldigt små och klent byggda (Sten 1994:38-39). Trots detta bör nötkreatur ha 
varit en fortsatt viktig köttproducent även under senare tidsperioder. Om nötkreaturen på 
Kårböle skans främst varit köttproducenter bör avkastningen per individ varit viktigt. 
Dessutom innehåller nöt väldigt mycket märg, vilket är mättande och vitaminrikt. Forskning 
på flottans kosthållning under 1600-talet visar att nötkreatur även dominerade även på 
skeppen. På regalskeppet Vasa fanns framförallt de märgrika delarna av nöt representerade 
bland benmaterialet (Söderlind 2006:244). Valet av nöt framför till exempel svin tolkades i 
den ursprungliga undersökningen av benmaterialet från Vasa som att nötkött inte skulle 
härskna lika fort som fläskkött (Söderlind 2006:86). Möjligtvis har köttets hållbarhet varit en 
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av faktorerna till varför nötkött föredrogs framför fläsk på Kårböle skans. Det är dock mer 
sannolikt att avkastningen på köttet samt märgrikedomen i nötkött spelat en viktig roll i 
soldaternas kost. 

6.2 Får/get 

I materialet har den största delen av småboviderna endast kunnat bedömas till får/get. 
Särskiljningen mellan arterna kunde bara göras i enstaka fall och då endast till get. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv är detta intressant eftersom får och get skiljer sig åt 
produktionsmässigt. Fåren var viktiga ullproducenter samtidigt som de även hölls för köttet 
och mjölken. Getterna hölls främst som mjölkproducenter (Myrdal 1999:258). Under 
medeltiden ansågs får- och getmjölk vara väldigt nyttigt och stärkande (Sten 1992:205). 
Endast fem fragment (2,2 %) av det identifierade materialet kunde bedömas till get, men det 
är möjligt att fler finns individer i materialet som inte har närmare bedömts.  
      Fördelningen över slaktdjur varierade mellan olika delar av Sverige. I de norra delarna av 
landet sakandes oxar och svin i de flesta områden. Avel på getter hade sitt centrum i södra 
Hälsingland och Dalarna. I genomsnitt hade varje hushåll fem getter (Myrdal 1999:248). 
Geten gav ca 4 kg ost per år medan ett får gav knappt 2 kg och i landskapen där getter spelade 
en stor roll gjordes sällan fårost (Myrdal 1999:258). Att getaveln var viktig i Hälsingland 
under 1600-talet innebär att förekomsten av getter i materialet inte är förvånande. Det är inte 
osannolikt att även får förekommer i materialet, men på grund av fragmenteringen och den 
höga anfrätningen av benen har det inte med säkerhet kunnat fastställas. 
      Ullproducerande och mjölkproducerande får slaktades vid olika åldrar eftersom djurens 
ålder påverkade kvalitén på ullen och köttet. Ullen blir inte av användbar kvalité förrän fåret 
fått växa till sig lite samtidigt som fårkött blir mindre välsmakande ju äldre individen blir 
(Ekman 1973:65). Får som var viktiga ur ett ullproducerande perspektiv var sällan yngre än 6-
7 år och det var framförallt bagglammen som slaktades i ung ålder. I stadsmaterial är det 
vanligast att hitta ungdjur eftersom slaktfärdiga lamm drevs in till staden och de äldre, 
ullproducerade tackorna, de över 3 år, förblev på landsbygden (Vretemark 1994:60-61). 
      Åldersfördelningen av får/get på Kårböle skans visar att majoriteten av benen är 
fusionerade. Ett antal av de sammanväxta benen fusioneras tidigt, runt ca 1 års ålder. De allra 
flesta benslag som kunnat åldersbedömas uppvisar en hög fusioneringsgrad som indikerar att 
de yngsta individerna som finns representerad i materialet är ca 2,5 år. Resterande ben tillhör 
individer som var ca 2,5- 3,5 år eller äldre vid slakttillfället.  
      Åldersfördelningen för får/get och get liknar nötkreaturens. Detta indikerar att djuren haft 
ett liknande ekonomiskt syfte. Getter och nötkreatur ofta har en mer liknande ekonomi än vad 
fåren har. Detta stämmer väl överens med att getterna i Hälsingland under 1600-talet hade ett 
viktigt mjölk- och ostproducerande syfte. Åldersbedömningen indikerar också att djuren 
sannolikt inte hållits på platsen. Hade får eller getter hållits på platsen bör en högre andel 
lamm eller killingar förekomma i materialet. Det kan vara så att getter hållits på platsen för 
mjölkens skull och att slakten skett på en annan del av skansen. Det skulle förklara 
avsaknaden av killingar i materialet. Åldersfördelningen på Kårböle skans indikerar dock att 
framförallt köttet varit av värde. Sannolikt har de slaktas när de nått en så bra slaktvikt som 
möjligt. Samma sak gäller mjölkproduktionen hos getterna. Det är rimligt att anta att ett djur 
som ger mjölk inte slaktas i unga år. Möjligtvis har några av de äldre individerna som finns 
representerade i materialet varit mjölkdjur, men utan en könsbedömning är det omöjligt att 
avgöra om det rör sig om hondjur eller handjur. Troligtvis har fåren och/eller getterna förts till 
skansen. Om slakten utfördes på skansen skedde den i sådana fall på en annan plats än den 
undersökta husgrunden. Det kan även förefalla sig så att djuren slaktats och styckats upp i 
färdiga köttdelar innan de kom fram till skansen. 
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6.3 Svin 

Under den arkeologiska undersökningen bedömdes materialet initialt bestå främst av nöt och 
svin (Altner et al. 2015:11). Under den osteologiska analysen kunde dock endast 9,1 % av det 
identifierade materialet bedömas till svin. Istället var det får/get och nöt som var de vanligaste 
förekommande arterna i materialet från Kårböle skans. Förekomsten av galtar och suggor har 
inte varit möjlig att fastställa eftersom könsbedömningar inte utförts. Den komparativa 
analysen av de medeltida borgarna visade att både liknande och avvikande mönster förekom. 
En liknande artfördelning förekom på Vivesholm där nöt förekom i högst antal, sedan får/get. 
Svin utgjorde endast 10 % av det identifierade materialet (Gustavsson 2011:28). På Södra 
Ving 39 ser fördelningen något annorlunda ut. Nöt är den dominerande arten, medan svin 
förekommer i högre grad än de resterande djurarterna (Andersson 2015:22). Majoriteten av 
svinfragmenten var köttfattiga kroppsdelar, vilket tolkades som att köttstycken först ut ur 
borgen efter slakt (Andersson 2015:35).  
      De svinfragment som åldersbedömts i materialet från Kårböle skans indikerar att 
majoriteten av svinfragmenten tillhör relativt unga individer. De fusionerade fragmenten 
tillhör ben med en låg fusioneringsgrad där det äldsta fragmentet fusionerades vid 2- 2,5 års 
ålder. Samtliga benfragment som inte har växt samman har en fusioneringsgrad på 3,5 års 
ålder. Inget av svinen i materialet är äldre än så.  
      Svin har egentligen bara ett syfte, nämligen att producera kött. På grund av detta slaktas 
ofta svinen när de nått full slaktvikt och inte när de nått en hög ålder (Ekman 1973:65). 
Studier på medeltida slaktmaterial visar att 2-3 år verkar vara en relativt vanlig slaktålder på 
svin (Vretemark 1994:58). Avsaknaden av spädgrisar i materialet indikerar att svin inte varit 
ett permanent inslag på platsen. Om svin hade hållits på Kårböle skans bör förekomsten av 
spädgrisar vara betydligt högre. Dessutom bör andelen ben från svin rimligen vara högre om 
en köttproduktion av svin förekommit på skansen. Det är därför mer troligt att svin förts in till 
skansen utifrån. På 1600-talet betalade enskilda hushåll skatter i form av pengar, utsäde och 
boskap (Nilsson 2008:33). Möjligtvis har svinen förts in till skansen som skatt. Antingen kom 
svinen in levande och slaktas på plats eller så har svinen slaktats tidigare och först in i form av 
olika köttstycken. Eftersom endast en väldigt liten yta av den totala skansens yta har 
undersökts arkeologiskt, är det svårt att avgöra om slakten utförts på en annan del av skansen 
eller inte.  
      Fläskkött innehåller mer fett än nötkött gör. Vanligtvis ger fettrik mat en mer mättande 
känsla än fettfattig mat, därför är det underligt att svin inte förekommer i högre utsträckning i 
materialet (Söderlind 2006:86). Undersökningar av kosthållningen på örlogsfartyg från 1600-
talet visar en tendens att svin är underrepresenterade i material från den tiden. Både skriftliga 
och arkeologiska material bekräftar att nöt dominerade på fartygen medan fläsk spelade en 
liten roll i kosthållningen på 1600-talet. På Vasa är de märgrika kroppsdelarna från nöt 
representerade och möjligtvis kan detta vara anledningen till att svin inte förekommer i någon 
hög grad. Eftersom märg är väldigt mättande och vitaminrik var den typen av kost att föredra 
framför fläskkött (Söderlind 2006:244). Möjligtvis fördes samma argument på fastlandet som 
till sjöss och förklarar varför fläsk är så underrepresenterat i förhållande till nötkött. 

6.4 Fisk 

I osteologiska material blir andelen fiskben aldrig jämförbar med ben från övriga djur i 
avfallet, hur noggranna arkeologerna än varit vid upptagandet. Fiskben är väldigt små och är 
därför svåra att ta tillvara samtidigt som de kan falla genom maskorna i arkeologernas såll 
(Sten 1992:212). Under medeltiden var fisk en väldigt viktig del av kosten. Katolska 
traditioner tillät inte människor äta kött under fastan. Sammanlagt var 180 dagar av hela året, 
dvs halva året, föreskrivna fastedagar. När kött var förbjudet åt människor istället fisk. Men 
även i de medeltida materialen, där fiskfragmenten bör utgöra en väldigt stor andel av det 
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totala materialet, är det svårt att avgöra hur viktig fisken var i kosthållet (Dahlbäck 1982:290). 
När Sverige blev protestantiskt på 1500-talet försvann inte de katolska traditionerna 
omedelbart. De katolska matreglerna var djupt rotade och började sakta förskjutas bort efter 
reformationen. Det var på 1600-talet som den tidigare fiskkonsumtionen förändrades radikalt 
(Heckscher 1949:283). Nedgången i fiskförbrukningen var sannolikt inte förknippad med 
sänkt levnadsstandard till följd av krigen under 1600-talet utan berodde snarare på de 
förändrade traditionerna (Heckscher 1949:240). 
      Fisk har ätits på Kårböle skans, men det är svårt att säga om det handlar om torkad, 
importerad fisk eller färsk fisk. Det är dock sannolikt att fisk förtärts i högre utsträckning än 
det osteologiska materialet visar. Skansen ligger nära ett vattendrag, Ljusnan, men 
avsaknaden på fiskben i materialet indikerar att fiske inte var möjligt eller nödvändigt för 
soldaterna på skansen. Även på de medeltida borgarna i jämförelsematerialet var 
fiskkonsumtionen svår att fastställa. Fisk förefaller variera mellan de medeltida 
anläggningarna, trots att de kommer ifrån ungefär samma tidsperiod. På Södra Ving 39 kunde 
inte ett enda fragment från fisk identifieras (Andersson 2015:38) medan Vivesholm 
(Gustavsson 2011:16) uppvisade en rad olika fiskarter.  
      Trots att det är svårt att ta vara på fiskben så har många små fragment tagits tillvara från 
den arkeologiska undersökningen av Kårböle skans. Detta indikerar att arkeologerna varit 
noggranna vid upptagandet av materialet. Om fisk varit en viktig del av soldaternas kost borde 
därför fiskfragmenten i sådana fall vara fler än endast en kota. Materialets dåliga skick kan 
vara en anledning till att till exempel kranium från fisk inte identifierades i materialet, även 
om det inte borde vara så. Det som kan sägas med säkerhet är att fisk åtminstone vid ett 
tillfälle har förekommit på skansen. 

6.5 Brända ben 

Majoriteten av de brända benen var fragmenterade till små bitar som inte kunde identifieras 
till varken art eller benslag. Eftersom benen fragmenterats i många bitar blir andelen brända 
ben hög. De brända ben som kunde identifieras till benslag och art var däremot relativt låg.  
      Av de brända benen artbedömdes majoriteten till får/get, men även svin och fisk 
identifierades. Förutom en mindre andel brända ben på golvytan i huset och härden, förekom 
den största andelen brända ben i spisröset och vallen. Kotor, revben, fram- och bakdelar samt 
handrots- och fotrotsben identifierades bland de brända fragmenten. Möjligtvis har 
köttstycken grillats över elden och fallit ner i lågorna. Då borde dock inte större fragment 
finnas representerade, vilket de gör. Troligare är att benen hamnat i elden efter att soldaterna 
ätit färdigt. Efter måltiden kan matrester ha slängts in i elden. På så sätt har benen blivit hårt 
och jämt brända. När benresterna städas bort efter måltiderna är det möjligt att de utsätts för 
eldpåverkan (O’Connor 2000:45). Det är alltså troligt att ben sopats undan eller slängts ner i 
elden vid städningen. Benen uppvisar en vitbränd yta vilket tyder på att det varit väldigt 
varmt. Benen har därför förvridits, spruckit och krympt till följd av eldpåverkan (O’Connor 
2000:45). 

6.6 Spår av mänsklig aktivitet 

Snitt-och/eller huggspår uppstår på osteologiskt material när slaktaren skär bort vävnad från 
benen eller hugger bort muskler och ben (O’Connor 2000:45). Förr i tiden när ett djur 
slaktades togs varje del av kroppen tillvara på. Beroende på om köttet skulle slaktas, torkas, 
rökas eller ätas färskt styckades djurkropparna i lagom stora bitar (Dahlbäck 1982:284). Även 
skelettet kunde vara av nytta. Rörbenen höggs i mindre delar för att få plats i matkärlen och 
tåbenen klövs för att märgen skulle tas tillvara på. Tåbenen lades i grytor och buljonger för att 
ge grytan en mustigare smak (Sten 1992:204). Klyvning av rörben till mindre ben kan förklara 
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den höga fragmenteringsgrad som materialet har. Möjligtvis har märgen varit ett viktigt 
näringsintag för soldaterna på Kårböle skans och därför har varje del av kroppen tagits tillvara 
på. 
      Endast ett fåtal slaktspår har identifierats på det analyserade materialet. Fragmenteringen 
och benens dåliga skick har försvårat identifieringen av hugg- och snittspår. Sannolikt har fler 
slakt och gnagsspår ursprungligen funnits, men är nu omöjliga att upptäcka på grund av den 
högra fragmenteringen och anfrätningen som materialet utsatts för. Var på benen slaktspåren 
förekommer beror på olika faktorer. Snitt- och huggspår uppstår under olika stadier av 
bearbetningen av djuret. Först flår slaktaren djuret och sedan styckas kroppen. Nästa steg är 
att filea djuret antingen i konsumtionssyfte eller för att lagra köttstyckena. Till sist kan benen 
också behandlads för märgutvinning (Binford 1981:106). De få slaktspår som identifierades 
under analysen kunde dock inte säga mycket om slakt- eller styckningsteknik. 
      Transport av djurkroppar eller köttstycken styr slaktningen av djuret. Poängen med 
transporterandet var ju att ta med maten från anskaffningsplatsen till konsumtionsplatsen.  
Små djurkroppar kunde transporteras hela medan större kroppar styckas i mindre delar 
(Lyman 1994:299). Eftersom inga hela djurkroppar hittats i eller runtomkring den undersökta 
soldatbostaden talar detta för att djuren redan styckats när de hamnade där. Det är inte 
omöjligt att slakten skett på andra platser i skansen och sedan har köttstyckena transporterat 
till olika delar av anläggningen för att delas ut som mat till soldaterna. Samtidigt är det 
möjligt att slakten skett innan djurkropparna anlände till skansen.  

6.7 Anatomisk representation 

Genom att analysera vilka benelement och djurarter som finns representerade samt mängden 
ben som förekommer i materialet går det att få en uppfattning om hur djurhållning sett ut på 
skansen. Antalet köttrika samt köttfattiga kroppsdelar har därför analyserats i syfte att studera 
platsens ekonomi. Det är dock viktigt att understryka att endast en mindre del av skansen har 
undersökts arkeologiskt. Eftersom benen endast härrör från vallen, en soldatbostad och en ruta 
norr om denna, är det möjligt att materialet som undersökts inte är representativt för hela 
skansen. Det är dock rimligt att anta att de andra, omkringliggande soldatbostäderna uppvisar 
liknande kosthållning och ekonomi. 
      Den större delen, motsvarande 94,1 %, av det identifierade materialet härrör från köttrika 
kroppsdelar. Endast 5,9 % av materialet identifierades som köttfattiga kroppsdelar. 
Benmaterialet var hårt utsatt för fragmentering, vilket är vanligt bland osteologiska material 
från landsbygden. Dessa material är ofta små och hårt fragmenterade eftersom de legat i 
tunna, torra kulturlager (Vretemark 1997:57). På grund av att de ofta är mer exponerade för 
väder och mekanisk nötning orsakad av trampning påverkas fragmenterings-och 
bevarandegraden av materialet (Vretemark 1997:52-53). Detta innebär att ben med relativt 
porös benvävnad, exempelvis kotor och revben, är missgynnande i de hårt fragmenterade 
materialen (Vretemark 1997:57). Fragmenteringsgraden av materialet kan alltså ha lett till att 
den anatomiska representationen som observerats i materialet har påverkats. På grund av att 
revbenen är väldigt fragmenterade och i många små delar är det verkliga antalet revben är 
svårt att uppskatta.  
      Utöver revben uppvisar benmaterialet från Kårböle skans även en hög andel överarmsben 
och lårben. Detta överensstämmer relativt bra med de medeltida beskattningarna på köttdjur. 
På medeltiden levererades både levande och slaktade djur i skatt (Sten 1988:151). Vanligtvis 
betalade de skattepliktiga bönderna köttskatt i form av köttstycken från fram- och bakpartiet 
(Sten 1992:203). Även i materialet från Kårböle skans förefaller köttstycken från fram- och 
bakpartiet ha varit vanligt förekommande. Materialet uppvisar en hög andel delar från framdel 
(överarmsben, strålben, armbågsben) och bakdel (lårben och skenben). Framförallt utgörs 
dessa kroppsdelar främst av får/get och get. På medeltiden var dessa delar vanliga som 
köttskatter från bönder och utgjordes av bogar, fårfioler och stekar. Fårfioler är ett konserverat 
lår med god hållbarhet, liten vikt samtidigt som det inte behöver tillagas. Fördelarna fårfiolen 
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hade gjorde att många valde att ta med sig den typen av mat på långa resor (Sten 1992:205). 
Möjligtvis fördes stekar, bogar och fårfioler in till Kårböle skans genom skatt från bönder. 
Fårfioler borde ha utgjort ett praktiskt kostval, eftersom det inte krävdes mycket förberedning 
före konsumering. På grund av krig och missväxt kan en god konservering av matvaror vara 
viktigt, och under 1600-talet drabbades Sverige av just missväxt under krigsår som gjorde det 
svårt att proviantera militären och svenska befästningar (Söderlind 2006:162). 
      Den höga andelen köttrika kroppsdelar i materialet från Kårböle skans indikerar att 
majoriteten av benen är matavfall (Sten 1988:151). Om både slakt, matberedning och 
konsumtion skett på skansen borde alla kroppsdelar bli lika starkt företrädda (Dahlbäck 
1982:284). Liknande mönster med övervägande köttrika kroppsdelar har tidigare tolkats som 
att kött konsumerats inom området men att det kom dit i styckat och konserverat skick. På den 
medeltida borgen Loholmen fanns dessutom en liknande artfördelning där nöt förekom i högst 
grad, följt av får/get och sedan svin (Vretemark 2012:38). Den anatomiska sammansättningen 
i det analyserade materialet tyder på att en införsel av köttstycken förekommit även på 
Kårböle skans. Avsaknaden av köttfattiga kroppsdelar kan dock bero på att slakten och-/eller 
styckningen av djuren skett på en annan plats av skansen. Den låga andelen köttfattiga 
kroppsdelar i det undersökta området visar att slakt inte förekommit i husgrunden. Däremot 
har kött konsumerats där. 
      De köttfattiga kroppsdelar som förekommer är samtliga (förutom ett finger- eller tåben) 
hand/fotrotsben. Om endast färdigslaktade köttstycken kommit in till skansen, varför 
förekommer hälben, språngben och hand/fotrotsben i materialet? Ben som vanligtvis inte har 
mycket kött på sig kan användas vid märgutvinning, till exempel mellanhandsben och den 
distala delen av skenbenet (Binford 1981:134). Även tåben kan användas i grytor som buljong 
(Sten 1988:204). Förekomsten av de köttfattiga kroppsdelarna i matavfallet från Kårböle 
skans kan bero på att de använts i grytor och soppor och sedan hamnat bland matavfallet. 
      Undersökningar som utförts på djurbensmaterialet från 1600-talsskeppet Vasa visade att 
alla köttrika kroppsdelar från nöt fanns representerade. Av de köttfattiga kroppsdelarna 
saknades de kött-och märgfattiga benen, bland annat svanskotor (coccygis), mellanhand-
och/eller mellanfotsben, klövar och kranium (Söderlind 2006:87). De undersökta 
nötfragmenten från Kårböle skans uppvisar ett liknande mönster där svanskotor, mellanhand-
och/eller mellanfotsben, klövar och kranium också saknas. På Vasa fanns inga djur 
närvarande på skeppet utan färdigslaktade köttstycken fraktades ombord skeppet (Söderlind 
2006:49). Den liknande anatomiska fördelningen av kroppsdelar avslöjar att en liknande 
kosthållning förekommit på Kårböle skans samtidigt som märg verkar ha varit en betydande 
del av kosten även för soldaterna på fastlandet. 
      Den komparativa analysen av de medeltida borgarna uppvisade både avvikande och 
liknande anatomisk representation av det osteologiska materialet. Materialet från Kårböle 
skans liknar mer det från Vivesholm där den anatomiska fördelningen indikerar att djur eller 
köttdelar förts in i borgen utifrån (Gustavsson 2011:32). På Södra Ving 39 förekom ben från 
alla delar av kroppen i materialet, vilket tolkades som att djuren förmodligen slaktades, 
styckades och konsumerades på borgområdet och sedan har benen hamnat i en gemensam 
avfallshög (Andersson 2015:41).  

6.8 Spridningsbild och aktivitetsytor 

Hur osteologiskt material distribueras på en plats beror på olika faktorer. Till exempel kan 
bevaringsförhållanden, fragmentering och spridning av benen, antingen genom slakt eller 
genom renhållning, påverka hur tolkningen bör göras. Men även upptagandet och 
dokumenterandet av benen i fält har en betydande avgörelse för studerandet av aktiviteter och 
spridningsbild (Wilson 1996:12-14). Den anatomiska fördelningen består inte av fullständiga 
skelett utan snarare mängder av fragment från olika individer eller köttstycken. Den 
anatomiska sammansättningen kan vara en funktion av verksamheten på en plats, hanteringen 
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av köttprodukter eller det avfallsmönster som förekommit på platsen. Även faktorer om 
distribution av animalieprodukter, mat och slaktavfall har påverkat sammansättningen av ben. 
Olika aktiviteter, såsom slakt, sekundär styckning, konservering och konsumtion, kan ha 
utförts på olika platser. Detta tillsammans med exponering för väder och vind, 
nedbrytningsprocesser i jorden samt exponering för gnagare påverkar den anatomiska 
fördelningen på en plats (Vretemark 1997:30). 
      Eftersom ett osteologiskt material från en relativt liten yta varit föremål för undersökning 
har ett mikroarkeologiskt tillvägagångssätt applicerats. Ett litet material kan avslöja 
information om aktiviteter som annars går förlorade i storskaliga, ytliga undersökningar 
(Cornell & Fahlander 2002:111). Genom att studera artefaktmönster går det även att studera 
livsmönster (Apel & Welinder 2007:151). Analyser av materialet utifrån benens 
spridningsbild kan därför ge en uppfattning om hur soldaternas levnadsförhållanden på 
skansen sett ut. 

6.8.1 Norr om husgrunden 

Norr om den undersökta husgrunden (ruta 1) hittades den största andelen ben. Majoriteten av 
materialet bestod av köttrika kroppsdelar medan endast 4,3 % identifierades som slaktavfall. 
En fördelning mellan nötkreatur, får/get och svin påträffades i den här rutan, med en tydlig 
överrepresentation av nötkreatur. Samtliga ben som hittades norr om den undersökta 
husgrunden var obrända. 
      Förekomsten av stora ansamlingar av ben i jämförelsematerialen tolkades som 
avfallshögar. På Södra Ving 39 identifierades majoriteten av avfallsmaterialet i och 
runtomkring avfallshögen samtidigt som majoriteten av benen som uppvisade slaktspår också 
identifierades där (Andersson 2015:40-41). Avfallshögen som undersöktes på Vivesholm 
innehöll dessutom många hela, ofragmenterade ben vilket indikerade att det handlade om 
rester efter slakt (Gustavsson 2011:36). Ett liknande mönster uppmärksammades på Kårböle 
skans. Även om väldigt få ben var intakta i materialet, så identifierades de största fragmenten 
i rutan norr om husgrunden. Dock rör det sig här sannolikt snarare om mestadels matavfall. 
      På medeltiden var det vanligt att göra sig av med avfall från måltider och matberedning 
genom att slänga ut det vid stugknuten, närmaste gränd eller utanför en närbelägen brygga. 
(Dahlbäck 1982:278). På den medeltida borgen Borganäs verkade det till exempel som att en 
mängd mat- och slaktavfall dumpats i Dalälven (Sten 1988:149). Den stora mängd ben som 
hittades utanför husgrunden på skansen indikerar att materialet från ruta 1 sannolikt rör sig 
om rester efter konsumtion och/eller matberedning i huset. Efter måltiderna har matavfallet 
sannolikt dumpats utanför huset där det ackumulerats under en tid. 

6.8.2 Golvytan 

Precis som i området norr om husgrunden kunde nöt, får/get, svin och get identifieras även 
inuti huset. Fördelningen mellan arterna uttryckte sig dock något annorlunda. På den 
undersökta golvytan (ruta 2-9) kunde en majoritet av får/get identifieras, medan en nästan lika 
stor andel nötkreatur påträffades. Även på golvytan tillhörde majoriteten av benen köttrika 
kroppsdelar. Av samtliga köttfattiga kroppsdelar från hela den undersökta husgrunden och 
området norr om denna, påträffades dock störst andel (11,1 %) på golvytan i huset. De 
köttrika kroppsdelarna förekom i alla rutor, spritt över golvytan. Däremot kunde köttfattiga 
kroppsdelar endast identifieras i ruta 4,5,7 och 9. Till skillnad från området norr om 
husgrunden identifierades både obrända och brända ben. Majoriteten av benen var obrända 
och endast två fragment av brända ben identifierades. De brända benen hittades i ruta 2 på 
golvytan. 
      Benmaterialet från golvytan rör sig möjligtvis om vad man kallar primärt avfall. Det är 
avfall som slumpmässigt tappats på en plats. Till skillnad från i ruta 1, området norr om 
husgrunden, där det rör sig om sekundärt avfall som flyttats från en plats och dumpats på en 
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annan. Det kan dock även till viss del handla om de facto avfall, skräp som blir kvar när ett 
hus övergives (Cornell & Fahlander 2002:77). När skansen avvecklades 1679 är det möjligt 
att matrester helt enkelt lämnades kvar i huset och benen blev då kvar i huset. Mer troligt är 
dock att det sannolikt handlar om en blandning av primärt och sekundärt avfall. De mindre 
fragmenten har möjligtvis ramlat ner på golvet och blivit kvar där, medan de lite större 
fragmenten sopats ner mellan till exempel golvplankorna. 
      Bevarande och nedbrytning av ben är viktigt i avseende till analys av spridningsmönster.  
Nedbrytningsprocessen kan till exempel förstöra information om rumsliga aktiviteter som 
skett på olika ytor (Wilson 1996:72). Gnagsspår har exempelvis varit svåra att analysera 
eftersom många ben var hårt utsatta för anfrätning och fragmentering. Möjligtvis har detta 
påverkat analysen då inga gnagsspår identifierades. Det är inte ovanligt att hundar och andra 
djur har en påverkan på osteologiska material, speciellt på slaktavfall och matrester. 
Benmaterial kan med djurens hjälp spridas ut från ursprungskällan och de större fragmenten 
sprids längre bort än mindre skräp (Wilson 1996:72). Den ojämna fördelningen över golvytan 
skulle kunna förklaras med att råttor eller hundar flyttat på matrester som soldaterna tappat, 
även om avsaknaden av gnagspår inte kan bekräfta det. 

6.8.3 Spisröset 

Inuti huset hittades, förutom på golvytan, också en stor andel ben i spisröset. Till skillnad från 
området norr om husgrunden tillhörde majoriteten av materialet i spisröset får/get. Endast ett 
fåtal fragment identifierades till nötkreatur och svin. På golvytan och i spisröset tillhör 
majoriteten av benfragmenten får/get. En relativt stor andel köttfattiga kroppsdelar hittades i 
spisröset, 7.3 %, även om den största andelen ben härrör från köttrika kroppsdelar. Av 
materialet som analyserats från spisröset är 91,2 % av benen brända, vilket inte är speciellt 
förvånande eftersom de hittats i en spis. 
      Vissa aktiviteter, bland annat medveten sophantering, leder till att ben utsätts för eld. 
Beroende på hur stark elden varit och huruvida förbränningsgraden var jämt fördelad ser 
eldpåverkade ben olika ut. Vanligtvis uttrycks detta på tre sätt. Antingen är benen svartbrända 
men har i övrigt inte påverkats avsevärt av värmen, eller så uppstår en grå missfärgning av 
benen med lite förvridning och sprickor. Vid extrem värme och jämt fördelad 
förbränningsgrad kalcifieras benen helt. Det innebär att benen blir vitbrända, förvridna och 
krymper (O’Connor 2000:45). De brända benen i materialet från Kårböle skans uppvisar den 
sistnämnda förbränningsgraden. Detta betyder att benen utsatts för en hög temperatur som lett 
till att benen krympt, spruckit och förvridits.  
      Anledningen till att brända ben hittas i soldatbostaden kan bero på att aktiviteter skett 
runtomkring spisröset. Vid platser där aktiviteter skedde, speciellt i hemmiljöer där folk åt, 
lagade och/eller förberedde mat, ackumulerades över tid avfall. Eftersom platserna användes 
ofta var det viktigt att hålla rent. Stora fragment och stora ansamlingar av mindre avfall 
städades därför bort från intensivt aktivt använda områden, speciellt runt eldar. Större 
fragment städades lätt bort, medan mindre fragment ofta blev kvar (Wilson 1996:72). Även 
om inga brända ben påträffades på Vivesholm kunde en ansamling av ben identifieras runt 
härden i en av byggnaderna som tolkades som ett logement. Tolkningen av ansamlingen var 
att de stora benfragmenten städades bort och deponeras utanför huset. Vid matlagning föll 
köttstycken bredvid elden och de små fragmenten blev kvar (Gustavsson 2011:34). Eftersom 
den undersökta husgrunden från Kårböle skans varit en bostad där människor ätit och sovit är 
det rimligt att anta att de, precis som individerna på Vivesholm, försökte hålla rent inne i 
huset. Därför är det logiskt att tänka sig att de större, obrända fragmenten hamnade utanför 
huset medan de mindre fragmenten hamnat runt eldstaden. Det är möjligt att matrester slängts 
in i elden efter konsumtion eller så har benen hamnat i spisröset som ett resultat av städning. 
Möjligtvis har fragmenten sopats ner mellan golvplankor eller in i elden. Detta förklarar 
liknande artfördelningen och anatomiska sammansättningen av ben i spisröset och på 
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golvytan i huset. De obrända fragmenten, framförallt de stora nötkreaturbenen hamnade i 
avfallshögen utanför huset. 

6.8.4 Härden 

Härden tillhör en av de tidigare användningsperioderna av husgrunden. Ursprungligen rådde 
relativt enkla förhållanden men sedan uppgraderades härden till spisröset (Altner et al. 
2015:12). Det är rimligt att anta att benmaterialet i härden borde uppvisa ett relativt liknande 
mönster som spisröset. Intressant nog gör den inte det.  
      I härden förekom samma typ av arter som i spisröset, men en annorlunda fördelning 
uppmärksammades. Majoriteten av materialet identifierades till nötkreatur, medan svin och 
får/get förekom i mindre utsträckning. Härden var den enda anläggning där fler svin 
identifierades än får/get. Detta beror möjligtvis på att en del av det osteologiska materialet 
från härden var bränt. Som ett resultat var benen väldigt små och fragmenterade och inte ett 
enda fragment av de brända benen kunde identifieras till art eller benslag. Den anatomiska 
sammansättningen av benslag i härden bestod av köttrika kroppsdelar. Inga köttfattiga 
kroppsdelar identifierades under analysen av benmaterialet i härden. Den verkliga 
artfördelningen och anatomiska sammansättningen i härden är svår att uppskatta eftersom en 
så hög andel av materialet inte kunde identifieras. 
      Intressant med härden är att samtliga av benen som identifierades var obrända. Eftersom 
härden hade liknande funktion som spisröset, bör brända ben förekomma i högre utsträckning 
än vad analysen visar. Detta är inte fallet eftersom fler obrända ben identifierades i härden. 
Människor håller gärna till vid elden och äter ofta så nära den som möjligt. Detta beror delvis 
på att maten tillagas över eld och därför samlas människor omkring den (Wilson 1996:72). 
Som nämndes ovan påträffades även en ansamling obrända ben runt härden i en av 
husgrunderna på Vivesholm (Gustavsson 2011:34). Förekomsten av obrända i härden är alltså 
inte något ovanligt och beror sannolikt på att människor ätit och förberett mat runt omkring 
elden, när spisröset sedan byggdes på blev benen kvar i och runtomkring härden. 

6.8.5 Vallen 

Nästan alla fragment som upptogs från utgrävningen av vallen var brända ben. På grund av 
den högra förbränningsgraden hade benen fragmenterats och spruckit i små bitar. Det var 
därför svårt att göra en närmare analys av benen. Endast fyra fragment kunde bedömas till art 
och benslag. Förutom nötkreatur, får/get och svin identifierades även fisk. Samtliga benslag 
som identifierades från vallen tillhörde köttrika kroppsdelar. 
      Eftersom större delen av benmaterialet från vallen inte kunde bedömas till art eller benslag 
är det svårt att säga något om anatomisk representation och artfördelning. En sån liten andel 
av materialet identifierades att det är svårt att säga om det kan tala för hela anläggningen. 
      Sannolikheten att matlagning eller matberedning skett vid vallen är inte stor. En möjlighet 
är dock att soldater varit stationerade utomhus för att bevaka skansen. Rimligtvis har de då 
haft en härd eller eld för att hålla sig varma och kunna äta mat. Resterna efter måltiden har 
sedan slängts i elden. Vallen har genomgått ett antal ombyggnationer under skansens 
användningsperioder. Möjligtvis har avfallsmaterial hamnat i vallen vid någon av dessa 
ombyggnationer. Vid undersökningen av vallen grävdes ett tvärsnitt från insidan av skansen 
och ut mot vallgraven. Bland annat hittades kol (Altner et al. 2015:16). En gammal härd har 
kanske hamnat i vallen som ett resultat av ombyggnationerna och därför påträffades både kol 
och benrester. 
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7. Framtida forskning 

Resultatet av undersökningen på det animalosteologiska materialet från Kårböle skans 
kommer förhoppningsvis leda till ett ökat forskningsintresse för ekonomi och djurhushållning 
på skansar under 1600-talet. Fler analyser och undersökningar av djurbensmaterial från de 
eftermedeltida militära anläggningarna behövs för att få bättre förståelse om den perioden i 
vår historia. 
      Eftersom materialet från denna undersökning analyserats mikroarkeologiskt vore det 
intressant att forska vidare på benmaterial från skansar som upptagits från en större yta. 
Resultatet från analysen av det osteologiska materialet från Kårböle skans kan då sättas in i ett 
större perspektiv. Förhållandet mellan soldatbostäderna och andra anläggningar kan ge klarhet 
om en stratifiering över manskap och befäl går att utröna genom att studera det osteologiska 
materialet från olika anläggningar på skansen. De arkeologiska resultaten kan sedan 
komplettera de skriftliga källorna och ge en mer äkta bild av 1600-talet. 
      Vid framtida undersökningar skulle det även vara intressant att utföra analyser som inte 
var möjliga att utföra på detta material på grund av den högra fragmenteringen och 
anfrätningen. Mycket av den information som kan utvinnas ur osteologiskt material gick 
förlorad i materialet från Kårböle skans. Bland annat köns- och storleksbedömningar kan ge 
ytterligare kunskap kring ekonomi och djurhushållning i Sverige under den här tiden. 
Förhoppningen är även att olika discipliner kommer att vara intresserade av ekonomi och 
husdjurshållningen på skansar och att dessa kan kombineras tvärvetenskapligt för att få en 
bredare och djupare kunskap om soldater, ekonomi och djurhushållning på skansar och andra 
militära anläggningar under 1600-talet. 
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 8. Konklusion 

Vilka arter förekommer i materialet och i vilken utsträckning? 
De arter som identifierats i materialet var nöt, får/get, svin, get och fisk. Det förefaller som att 
framförallt nöt ätits på platsen även om får/get också förekommer i relativt hög grad. Svin 
däremot förekommer i lägre utsträckning och utgör endast 9,1 % av det totala materialet. 
Endast ett fragment av fisk identifierades. Möjligtvis är antalet fisk underrepresenterade på 
Kårböle skans, som fisk ofta är i arkeologiska material. Troligtvis har fisk förekommit i högre 
utsträckning än vad det osteologiska materialet visar, även om det inte går att säga med 
säkerhet. 
 
Har djur hållits på platsen eller har köttstycken förts in till befästningen? 
Analysen av det osteologiska materialet från Kårböle skans uppvisade en väldigt hög andel 
köttrika kroppsdelar. Avsaknaden av tänder, kranium och andra köttfattiga kroppsdelar 
indikerar att kött förmodligen förts in till skansen. Om djurhållning förekommit på platsen bör 
alla delar från kroppen finnas representerade i materialet. Istället verkar det röra sig om 
matavfall. Utöver det osteologiska materialet ger de skriftliga källorna fler indikationer på att 
det sannolikt handlar om en införsel av djur eller köttstycken till skansen i form av skatt från 
bönderna. 
      Platsen måste dock studeras utifrån ett källkritiskt perspektiv. Eftersom endast en liten del 
av skansen undersökts arkeologiskt är det möjligt att benmaterialet som undersökts inte är 
representativt för hela skansen. Avsaknaden av köttfattiga kroppsdelar kan bero på att slakten 
och-/eller styckningen av djuren skett på en annan plats av skansen och att det därför finns en 
avsaknad av köttfattiga kroppsdelar. Endast konsumtion har skett i den undersökta 
husgrunden. 
 
Kan spridningsbilden säga något om aktivitet i huset? 
Det förefaller som att olika aktiviteter skett på olika platser i och omkring soldatbostaden. 
Den anatomiska fördelningen indikerar att mat tillagats vid elden och sedan har matavfallet 
sannolikt deponerats utanför husgrunden. Inuti huset hittades mindre fragment spridda över 
golvytan. Detta är sannolikt ett resultat av städning och små fragment som trillat ner mellan 
golvplankorna. Spridningen kan även bero på eventuella hundar eller råttor som flyttat på 
fragmenten för att gnaga på dem. Dock kunde inga gnagsspår identifieras för att bekräfta 
detta. Människor har en tendens att samlas runt eld eftersom det är där mat, värme och ljus 
finns. Det förklarar förekomsten av brända och obrända ben i spisröset och härden. Vid 
konsumtion och matberedning har sannolikt ben hamnat runt omkring spisröset och härden. 
Aktivt använda platser hålls rena och möjligtvis har de brända benen uppstått då matavfallet 
sopats in i elden. Det kan även vara så att soldaterna efter konsumtion valt att slänga 
matresterna i elden. Möjligtvis har soldater även varit stationerade utomhus eftersom brända 
och obrända ben hittades i vallen. Resterna efter måltider har slängts in i elden medan en 
andel ben har hamnat utanför elden. Vid ombyggnationer av vallen har benmaterialet sedan 
blivit omrört.  
      En tydlig skillnad mellan materialet som påträffades inuti huset och utanför huset finns 
inte. Det medvetet deponerade avfallet utanför husgrunden skiljer sig dock något från de 
resterande anläggningarna. Detta var den enda ruta där inte ett enda bränt fragment 
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påträffades. Dessutom verkade en större andel nöt påträffas utanför huset och fler får/get inne 
i huset. Detta kan förklaras med att fragmenten efter nöt är större än de andra arterna och 
därför lättare att städa bort. 
 
Hur förhåller sig det osteologiska materialet från Kårböle skans till andra militära 
anläggningar?  
De komparativa analyserna av de medeltida borganläggningarna uppvisade både likheter och 
avvikande mönster med materialet från Kårböle skans. Artfördelning och anatomisk 
representation på de medeltida borgarna liknar den på Kårböle skans, även om de medeltida 
borgarna uppvisar en högre andel slaktavfall samtidigt som dessa även har ett inslag av vilt 
bland arterna. Materialet från Vivesholm uppvisar fler likheter med Kårböle skans medan 
Södra Vig 39 skiljer sig något. Detta kan möjligtvis förklaras med att Vivesholm var i bruk 
under både medeltid och senare tidperioder eller så har en annan ekonomisk situation rått där. 
      Överlag hittades en hel del likheter mellan de olika anläggningarna, trots att 
användningsområde, tid och geografi skiljer dem åt. Likheter i artfördelning, avfallshantering 
och till viss del spridningsbilden uppvisar liknande mönster. Även olikheter i materialet 
identifierades, men dessa uppvisades även mellan jämförelsematerialen och inte endast 
Kårböle skans. Skillnaderna verkade vara mer individuella än följa ett geografiskt och 
tidsmässigt mönster. 
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9. Sammanfattning 

Under många år har animalosteologiskt material från nyare kulturlager haft lågt 
forskningsintresse. På senare tid har detta förändrats och fler undersökningar har utförts på 
benmaterial från 1600-talet. Däremot tillhör skansar platser som sällan undersöks 
arkeologiskt. Undersökningar på arkeologiskt material och skriftliga källor visar att dessa inte 
alltid överensstämmer med varandra. Därför finns en kunskapslucka kring osteologiskt 
material från dessa anläggningar.  
      Det undersökta materialet härrör från Kårböle skans i Ljusdals kommun, Hälsingland. 
Analysen visade att de vanligaste husdjuren förekom i materialet. Nöt, får/get, svin, get och 
fisk identifierades. Den anatomiska sammansättningen bestod till största del av matavfall och 
indikerade att djuren sannolikt förts in till skansen som köttstycken. Möjligtvis har djur förts 
in levande till skansen och sedan slaktats på en annan del av anläggningen. Den största delen 
av benmaterialet hade deponerats utanför huset i en avfallshög. Rester efter måltid och 
städning påträffades inne i huset. Både brända och obrända ben förekom i materialet vilket 
indikerar att matrester även slängts in i elden efter konsumtion.  
      Eftersom materialet var i dåligt skick och hade en hög fragmenteringsgrad försvårades till 
viss del identifieringen av materialet. På grund av detta kunde inte vissa analyser genomföras. 
Fortsatta studier på material från liknande anläggningar kan därför tillföra ytterligare 
information om exempelvis könsfördelning och storleken på boskap. Samtidigt skulle en 
undersökning av liknande anläggningar i större utsträckning vara intressant för att jämföra 
och se hur dessa skiljer eller liknar materialet från Kårböle skans. Ett ökat forskningsintresse 
kring benmaterial från skansar kan ge ny kunskap kring Sverige och soldaterna som levde 
under 1600-talet. 
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Förteckning över ord på latin och svenska  
Arter 

 

Latin                                                     Engelska                                       Svenska 

Ovis ammon/ capra hircus                    Sheep/goat                                   Får/get 

Ovis ammon                                          Sheep                                           Får 

Capra hircus                                          Goat                                             Get 

Sus scrofa f. domestica                          Pig                                               Svin 

Bos taurus                                             Cattle                                            Nötkreatur 

Pisces sp.                                               Fish                                              Fisk av obestämd art 

 

Benslag 

 

Latin                                                             Svenska 

Cornu                                                            Horn 

Vertebra                                                        Kota 

Vertebra cervicalis                                        Halskota 

Atlas                                                              Ringkota (första halskotan) 

Vertebra thoracica                                         Bröstkota 

Vertebra lumbalis                            Ländkota 

Costa                                                             Revben 

Scapula                                                          Skulderblad 

Ossa longa                                                     Rörben 

Humerus                                                        Överarm 

Radius                                                            Strålben 

Ulna                                                               Armbågsben 

Carpus                                                            Handrot                                       

Os Carpi radiale (Cr)                                     Handrotsben 

Os Carpi intermedium (Ci)                            Handrotsben 

Os Carpi ulnare (Cu)                                     Handrotsben 

Os Carpi 2+3 (C2+3)                                     Handrotsben 

Metacarpus                                                    Mellanhandsben 

Phalang 2                                                       Andra finger- eller/tåben 

Coccygis                                                        Svansota  

Coxa                                                              Bäckenben 

Femur                                                            Lårben 

Tibia                                                              Skenben 

Patella                                                            Knäskål 

Malleolare                                                     Se bilaga 2. Latinska termer 

Calcaneus                                                  Hälben 

Astralagus                                                    Språngbenet 

Metatarsus                                                    Mellanfotsben 
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11.2 Bilaga 2. Latinska termer 

Latin                         Förklaring 

Acetabulum             Ledskål på höftben 

Diafys                      Skaft på rörben 

Distal                       Del av benet som vetter från bålen 

Epifys                      Ledände på rörben där tillväxtcentra finns 

Malleolare               Rest av vadben (fibula)                     

Patologier                Sjukdomar 

Proximal                  Del av benet som vetter mot bålen 

Småbovider             Samlingsbegrepp för får och get 

Tafonomi                 Studiet av vad som händer med kvarlevor efter döden 

11.3 Bilaga 3. Indelning hela och fragmenterade ben 

Indelningen av benen under rubriken ”del” i benlistan (Appendix) är menad att förtydliga 

vilken del av benelementen som representeras i materialet. På detta sätt går det att få en 

uppfattning kring hur fragmenteringen av materialet har sett ut. Benelementen har delats in på 

två olika sätt. Rörben, falanger, hälben, kotor, skulderblad och bäcken har delats in i en skala 

från 1-6. Hos rörben är den proximala epifysen 1 medan den distala epifysen är nummer 6. 

Ben som saknar sekundära tillväxtzoner och epifyser (knäskålar, hand-och fotrotsben och 

malleolare) har istället delats in i antingen hel eller fragmenterad beroende på hur välbevarade 

de är (Malmborg 2004). 

 

 

Figur 8. Indelning av mångkantiga ben från 1-6 
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11.4 Bilaga 4. Sammanställning av fyndpåsar 

Sammanställning av samtliga påsar som analyserats i undersökningen. Procent av andel 

bestämda ben är baserat på antalet fragment. 

________________________________________________________________________ 

Etapp: 1                                                                                                           

Påse/Fnr: 1 

Anläggning: Ruta 1 

Anläggning typ: Hus 1 

Antal: 358 stycken 

Vikt: 1523 gram 

Andel bestämda ben: 38,3 %  

Oidentifierat vikt: 142,5 gram 

Oidentifierat antal: 80 stycken 

________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 1 

Påse/Fnr: 3 

Anläggning: Ruta 2 

Anläggning typ: Hus 1 

Antal obränt: 12 stycken 

Antal bränt: 11 stycken 

Vikt obränt: 64,5 gram 

Vikt bränt: 3 gram 

Andel bestämda ben: 30,4 % 

 

Vikt oidentiferat hela materialet: 28.5 gram 

Vikt oidentifierat obränt: 26 gram 

Vikt oidentifierat bränt: ca 1,5 gram 

________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 1 

Påse/Fnr: 8 

Anläggning: Ruta 3 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 154 gram 

Andel bestämda ben: 21,1 % 

Vikt oidentifierat: 129 gram 

Antal oidentifierat: 14 stycken 

________________________________________________________________________ 

 

 

Etapp: 1 

Påse/Fnr: 12 

Anläggning: Ruta 4 
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Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 0,0 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 8 stycken 

________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 1 

Påse/Fnr: 11 

Anläggning: Ruta 4 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 59,5 gram 

Andel bestämda ben: 11,8 % 

Vikt oidentifierat: 50,5 gram 

Antal oidentifierat: 15 stycken 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Etapp: 1 

Påse/Fnr: 16 

Anläggning: Ruta 5 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 289 gram 

Andel bestämda ben: 56,7 % 

Vikt oidentifierat: 76 gram 

Antal oidentifierat: 13 stycken 

_______________________________________________________________________ 

 

Etapp: 1 (Brända ben) 

Påse/Fnr: 17 

Anläggning: Ruta 5 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 0,0 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 3 stycken 

________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 1 

Påse/Fnr: 19 

Anläggning: Ruta 6 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 44 gram 

Andel bestämda ben: 50 % 
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Vikt oidentifierat: 10,5 gram 

Antal oidentifierat: 3 stycken 

________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 1  

Påse/Fnr: 23 

Anläggning: Ruta 7 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 48 gram 

Andel bestämda ben: 25 % 

Vikt oidentifierat: 25,5 gram 

Antal oidentifierat: 9 stycken 

______________________________________________________________________ 

 

Etapp: 1  

Påse/Fnr: 24 

Anläggning: Ruta 7 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 0,0 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 1 stycken 

_______________________________________________________________________ 

 

Etapp: 1  

Påse/Fnr: 27 

Anläggning: Ruta 8 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 27 gram 

Andel bestämda ben: 100 % 

Vikt oidentifierat: 0 gram 

Antal oidentifierat: 0 stycken 

________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 1  

Påse/Fnr: 29 

Anläggning: Ruta 9 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 95 gram 

Andel bestämda ben: 40 % 

 

Vikt oidentifierat: 44,5 gram 

Antal oidentifierat: 21 stycken 

_________________________________________________________________________ 
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Etapp: 1  

Påse/Fnr: 30 

Anläggning: Ruta 9 

Anläggning typ: Hus 1 

Vikt: 0,0 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 3 stycken 

__________________________________________________________________________ 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 12 

Anläggning: Spisröset 

Anläggning typ: Nivå 1 

Vikt: 111,5 gram 

Andel bestämda ben: 10,8 % 

Vikt oidentifierat: 94,5 gram 

Antal oidentifierat: ca 130 stycken 

__________________________________________________________________________ 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 14 

Anläggning: Spisröset 

Anläggning typ: Nivå 1 

Vikt: 0,0 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 3 stycken 

__________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 16 

Anläggning: Spisröset 

Anläggning typ: Nivå 2 

Vikt: 84 gram 

Andel bestämda ben: ca 15 % 

Vikt oidentifierat: 69,5 gram 

Antal oidentifierat: ca 85 stycken 

_________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 17 

Anläggning: Spisröset 

Anläggning typ: Nivå 2 
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Vikt: 12,5 gram 

Andel bestämda ben: 25 % 

Vikt oidentifierat: 7 gram 

Antal oidentifierat: 3 stycken 

_________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 20 

Anläggning: Spisröset 

Anläggning typ: Nivå 3 

Vikt: 5 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

Vikt oidentifierat: 5 gram 

Antal oidentifierat: 13 stycken 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 22 

Anläggning: Spisröset 

Anläggning typ: Nivå 4 

Vikt: 37 gram 

Andel bestämda ben: 50 % 

 

Vikt oidentifierat: 8 gram 

Antal oidentifierat: 1 stycken 

_________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 21 

Anläggning: Spisröset 

Anläggning typ: Nivå 4 

Vikt: 0,0 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 12 stycken 

_________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 23 

Anläggning: Härd 

Anläggning typ: Nivå 4 

Vikt: 0,0 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 
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Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 9 stycken 

_________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 24 

Anläggning: Härd 

Anläggning typ: Nivå 4 

Vikt: 129 gram 

Andel bestämda ben: 53,3 % 

Vikt oidentifierat: 27 gram 

Antal oidentifierat: 7 stycken 

________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 26 

Anläggning: Härd 

Anläggning typ: Nivå 4 

Vikt: 143 gram 

Andel bestämda ben: 90 % 

Vikt oidentifierat: 19,5 gram 

Antal oidentifierat: 1 stycken 

_______________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 3 

Anläggning: Vallen 

Anläggning typ: Lager 3 

Vikt: 5 gram 

Andel bestämda ben: 100 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 0 stycken 

_________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 7 

Anläggning: Vallen 

Anläggning typ: A2 

Vikt: 2 gram 

Andel bestämda ben: 100 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 0 stycken 

________________________________________________________________________ 
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Etapp: 2 

Påse/Fnr: 10 

Anläggning: Vallen 

Anläggning typ: A3 

Vikt: 24,5 gram 

Andel bestämda ben: 50 % 

Vikt oidentifierat: 8,5 gram 

Antal oidentifierat: 1 stycken 

__________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 11 

Anläggning: Vallen 

Anläggning typ: A3 

Vikt: 0,0 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 1 stycken 

___________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 4 

Anläggning: Vallen 

Anläggning typ: A8 

Vikt: 10,5 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 50 stycken 

___________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 1 

Anläggning: Vallen 

Anläggning typ: L2 

Vikt: 0,0 gram 

Andel bestämda ben: 16,7 % 

Vikt oidentifierat: 0,0 gram 

Antal oidentifierat: 5 stycken 

___________________________________________________________________________ 

 

Etapp: 2 

Påse/Fnr: 2 

Anläggning: Vallen 

Anläggning typ: L3 
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Vikt: 5,5 gram 

Andel bestämda ben: 0 % 

 

Vikt oidentifierat: 5,5 gram 

Antal oidentifierat: 1 stycken 
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12. Appendix 

 

12.1 Benlista 

 

 

ID Etapp Fnr 

(påse) 

Anläggning Anläggning 

typ 

Art Benslag Sida Del Fus. Obränt/ 

Bränt 

Antal Övrig 

1 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Humerus dx 1-2 F Obränt 

ben 

1 Själva ledkulan är borta. Förmodligen 

slaktspår 

2 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Femur dx 5 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3,5- 4 år 

3 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Scapula  3  Obränt 

ben 

1 Fragment av scapula 

4 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Costa  1,2,3,4,5  Obränt 

ben 

27 Olika delar men ungefär samma storlek. Inga 

uppenbara slaktspår 

5 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Femur sin 2-4  Obränt 

ben 

1 Fragment av diafys 

6 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Radius sin 1-6 F&C Obränt 

ben 

2 Proximalt F,distalt C. Två fragment av samma 

ben 

7 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Radius dx 3-5 O Obränt 

ben 

1  

8 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Radius  2-4  Obränt 

ben 

1 Sida gick ej att fastställa 

9 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Radius dx 3-5  Obränt 

ben 

1  

10 1 1 Ruta 1 Hus 1 Capra hircus Humerus sin 1-2 F Obränt 

ben 

1 Liknar mer get än får 

11 1 1 Ruta 1 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Coxa dx 3-4  Obränt 

ben 

1  

12 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Scapula sin 3  Obränt 

ben 

1  
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13 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Costa  2-3  Obränt 

ben 

1  

14 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Humerus sin 1 F Obränt 

ben 

1 Del av muskelfästet 

15 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Tibia sin 2-4 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3- 3,5 år 

16 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Humerus sin 5-6 F Obränt 

ben 

1  

17 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Femur dx 1-6 F Obränt 

ben 

1  

18 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra Hircus Calcaneus dx 5  Obränt 

ben 

1  

19 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Femur dx 2-3 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3,5 år 

20 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Humerus dx 1-2 F Obränt 

ben 

1  

21 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Femur dx 1-2 F Obränt 

ben 

1  

22 1 1 Ruta 1 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Femur dx 2-3 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3,5 år 

23 1 1 Ruta 1 Hus 1 Oidentifierat Scapula    Obränt 

ben 

1 Slaktspår 

24 1 1 Ruta 1 Hus 1 Oidentifierat Vertebra    Obränt 

ben 

1  

25 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Astralagus dx Fragment  Obränt 

ben 

1  

26 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Femur dx 5-6 F Obränt 

ben 

1  

27 1 1 Ruta 1 Hus 1 Capra hircus Humerus sin 5-6  Obränt 

ben 

1 Liknar mer get än får. Skadad distalt så svårt 

att se om feller o 

28 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Coxa sin 3-4  Obränt 

ben 

1  

29 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Cr sin Hel   Obränt 

ben 

1 Lite fragmenterad, men annars hel 

30 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Ci sin Hel  Obränt 

ben 

1 Lite fragmenterad, men annars hel 

31 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Radius dx 6 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3 år 
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32 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Ulna sin 2-3  Obränt 

ben 

1 Fragmenterad proximalt så svårt att se om f 

eller o 

33 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Ulna sin 2  Obränt 

ben 

1 Fragmenterad proximalt så svårt att se om f 

eller o 

34 1 1 Ruta 1 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Ulna sin 2-3  Obränt 

ben 

1 Fragmenterad proximalt så svårt att se om f 

eller o 

35 1 1 Ruta 1 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Radius sin 2-4 F Obränt 

ben 

1  

36 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus C2+3 sin Hel  Obränt 

ben 

1  

37 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Humerus sin 6 F Obränt 

ben 

1  

38 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Scapula sin 1,2,3,4,6  Obränt 

ben 

1  

39 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Scapula    Obränt 

ben 

1 Fragment av scapula 

40 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Scapula    Obränt 

ben 

1 Fragment av scapula 

41 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Costa  1  Obränt 

ben 

1 Fästet på ett revben 

42 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Costa  1,2,3,4,5  Obränt 

ben 

28 Fragment av flera revben 

43 1 1 Ruta 1 Hus 1 Oidentifierat Humerus dx 6  Obränt 

ben 

1 Fragment av distala humerus 

44 1 1 Ruta 1 Hus 1 Oidentifierat Humerus sin 6  Obränt 

ben 

1 Fragment av distala humerus 

45 1 1 Ruta 1 Hus 1 Oidentifierat Scapula  3  Obränt 

ben 

1 Fragment av scapula i får/get eller svinstorlek 

46 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Ulna sin 2-4 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 2,5 år 

47 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Radius dx 2-4 F Obränt 

ben 

1  

48 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Tibia  4-6 F Obränt 

ben 

1  

49 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Femur sin 1 F Obränt 

ben 

1  

50 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Femur dx 6 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3,5 - 4 år 
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51 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Humerus sin 6 F Obränt 

ben 

1  

52 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Humerus sin 1 F Obränt 

ben 

1  

53 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Humerus dx 5-6 F Obränt 

ben 

1  

54 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Scapula sin 2-3  Obränt 

ben 

1  

55 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Scapula sin 3-4  Obränt 

ben 

1  

56 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Scapula sin 3-4  Obränt 

ben 

1  

57 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Vertebra 

cervicalis 

 1,2,5 O Obränt 

ben 

1 Fragmenterad kota med tillhörande kotplatta 

58 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Humerus dx 1-2 F Obränt 

ben 

1  

59 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Femur sin 5-6 F Obränt 

ben 

1  

60 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Femur sin 5-6 F Obränt 

ben 

1  

61 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Radius sin 4-5 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3 år 

62 1 1 Ruta 1 Hus 1 Capra hircus Humerus dx 4-6 F Obränt 

ben 

1 Liknar get mer än får 

63 1 1 Ruta 1 Hus 1 Capra hircus Humerus dx 5-6 F Obränt 

ben 

1 Liknar get mer än får 

64 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Scapula dx 1-2  Obränt 

ben 

1  

65 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Scapula dx 1-2  Obränt 

ben 

1  

66 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Tibia dx 4-6 F Obränt 

ben 

1  

67 1 1 Ruta 1 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Coxa dx 2-4  Obränt 

ben 

1  

68 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Cu sin Hel  Obränt 

ben 

1  

69 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Femur dx 6 F Obränt 

ben 

1 Kondyl, fragment av distalt av femur 



61 

 

70 1 1 Ruta 1 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Patella dx Fragment  Obränt 

ben 

1  

71 1 1 Ruta 1 Hus 1 Bos taurus Costa sin 2,3,4,5  Obränt 

ben 

17 Möjligt slaktspår, svårt att se pga 

fragmentering 

72 1 1 Ruta 1 Hus 1 Oidentifierat Femur sin 5-6 F Obränt 

ben 

1 Väldigt dåligt skick, nästan helt utan 

karaktärer 

73 1 3 Ruta 2 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Ulna sin 1-2 F Obränt 

ben 

1 Möjligt huggspår distalt  

74 1 3 Ruta 2 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Ulna dx 1-2  Obränt 

ben 

1 Väldigt fragmenterat. Endast formen kvar, 

inga karaktärer  

75 1 3 Ruta 2 Hus 1 Bos taurus Scapula dx 2  Obränt 

ben 

1 Väldigt fragmenterad. 

76 1 3 Ruta 2 Hus 1 Bos taurus Costa  3  Obränt 

ben 

1  

77 1 3 Ruta 2 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Coxa sin 3-4  Obränt 

ben 

1 Det är för fragmenterat för att göra en 

könsbedömning 

78 1 3 Ruta 2 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Scapula dx 1  Bränt 

ben 

1  

79 1 3 Ruta 2 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Costa  2  Bränt 

ben 

1  

80 1 8 Ruta 3 Hus 1 Bos taurus Atlas  3  Obränt 

ben 

1 Fragment av atlaskota 

81 1 8 Ruta 3 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Humerus dx 4  Obränt 

ben 

1  

82 1 8 Ruta 3 Hus 1 Capra hircus Coxa dx 4  Obränt 

ben 

1 Fragment av acetabulum 

83 1 8 Ruta 3 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Femur dx 6  Obränt 

ben 

1  

84 1 8 Ruta 3 Hus 1 Bos taurus Ossa 

longa 

   Obränt 

ben 

2 Två oidentifierade rörbensfragment i 

nötstorlek 

85 1 8 Ruta 3 Hus 1 Bos taurus Costa  3,4  Obränt 

ben 

2  

86 1 11 Ruta 4 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Humerus sin 5  Obränt 

ben 

1  

87 1 11 Ruta 4 Hus 1 Oidentifierat Calcaneus dx 1-6 F Obränt 

ben 

1 Väldigt liten men i stor sett hel, fragmenterad 

på fästet gör artbedömning svår 

88 1 11 Ruta 4 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Femur sin 5 O Obränt 

ben 

1 Distala änden fusioneras enligt Silver (1969) 

vid 3,5 år 
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89 1 16 Ruta 5 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Tibia sin 2-5 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) proximalt vid 3 

- 3,5 år, distalt vid 1,5 - 2 år 

90 1 16 Ruta 5 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Humerus dx 5-6 F Obränt 

ben 

1  

91 1 16 Ruta 5 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Ulna dx 1-2 F Obränt 

ben 

1 Fragmenterad proximalt svårt att se om f eller 

o. Förmodligen f 

92 1 16 Ruta 5 Hus 1 Bos taurus Calcaneus dx 1-6 F Obränt 

ben 

1  

93 1 16 Ruta 5 Hus 1 Bos taurus Humerus sin 5-6 F Obränt 

ben 

1 En spricka genom benet 

94 1 16 Ruta 5 Hus 1 Bos taurus Humerus dx 1 O Obränt 

ben 

1 Epifys, förmodligen höger. Fusioneras enligt 

Silver (1969) vid 3,5-4 år 

95 1 16 Ruta 5 Hus 1 Bos taurus Costa  2,3,4  Obränt 

ben 

4 Ungefär samma storlekar, möjliga slaktsspår 

96 1 16 Ruta 5 Hus 1 Bos taurus Humerus dx 5-6 F Obränt 

ben 

1  

97 1 16 Ruta 5 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Scapula dx 2  Obränt 

ben 

1 Slaktspår. Snitt distalt 

98 1 16 Ruta 5 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Tibia dx 2-3  Obränt 

ben 

1 Proximal del saknas så svårt att avgöra om f 

eller o 

99 1 16 Ruta 5 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Radius dx 4-5  Obränt 

ben 

1 Del av ulna fusionerad och kvar på benet 

100 1 16 Ruta 5 Hus 1 Bos taurus Humerus sin 2-3  Obränt 

ben 

1  

101 1 16 Ruta 5 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Tibia sin 2-3  Obränt 

ben 

1 välidgt fragmenterad 

102 1 19 Ruta 6 Hus 1 Bos taurus Femur sin 1 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3,5 års 

ålder 

103 1 19 Ruta 6 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Radius dx 4-5  Obränt 

ben 

1  

104 1 23 Ruta 7 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Tibia dx 2-5  Obränt 

ben 

1 Distalt och proximalt fragmenterad 

105 1 23 Ruta 7 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Scapula sin 1,2,3  Obränt 

ben 

1  

106 1 23 Ruta 7 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Astralagus dx Fragment  Obränt 

ben 

1  

107 1 23 Ruta 7 Hus 1 Oidentifierat Humerus dx 5-6 F Obränt 

ben 

1  
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108 1 27 Ruta 8 Hus 1 Bos taurus Humerus dx 3   Obränt 

ben 

1 Stort muskelfäste på benet 

109 1 29 Ruta 9 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Femur dx 6 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3-3,5 år 

110 1 29 Ruta 9 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Vertebra 

thoracica 

 2,6 O Obränt 

ben 

2 Kota med tillhörande epifys 

111 1 29 Ruta 9 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Femur sin 5,6 O Obränt 

ben 

2 Del av diafys och epifys. Fusioneras enligt 

Silver (1969) vid 3,5 år.  Slaktspår 

112 1 29 Ruta 9 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Femur dx 2-3 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3,5 år 

113 1 29 Ruta 9 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Vertebra 

cervicalis 

 2,4 O Obränt 

ben 

1  

114 1 29 Ruta 9 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Scapula dx 1,2,3,6  Obränt 

ben 

1  

115 1 29 Ruta 9 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Astralagus dx Hel  Obränt 

ben 

1 Väldigt fragmenterad, men annars hel 

116 1 29 Ruta 9 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Astralagus dx Fragment  Obränt 

ben 

1  

117 1 29 Ruta 9 Hus 1 Bos taurus Costa  3,4  Obränt 

ben 

2 Två fragment. Slaktspår på det ena 

118 1 29 Ruta 9 Hus 1 Ovis ammon/capra hircus Calcaneus dx 2-5  Obränt 

ben 

1  

119 1 29 Ruta 9 Hus 1 Sus scrofa f. domestica Coxa sin 4  Obränt 

ben 

1  

120 1 29 Ruta 9 Hus 1 Bos taurus Vertebra 

lumbalis 

 3   Obränt 

ben 

1  

121 2 1 Vallen Lager 2 Pisces species Vertebra  1-6  Bränt 

ben 

1  

122 2 3 Vallen Lager 3 Ovis ammon/capra hircus Radius sin 1-4 F Obränt 

ben 

1 Fusionerats enligt  Silver (1969) vid 10 

månader 

123 2 7 Vallen/A2 Lager 4 Sus scrofa f. domestica Costa  4-5  Bränt 

ben 

1  

124 2 10 Vallen/ A3 Lager 9 Bos taurus Humerus dx 5  Obränt 

ben 

1 Fragmenterad så att det inte går att avgöra om 

F eller O 

125 2 12 Spisröset Nivå 1 Ovis ammon/capra hircus Humerus dx 6 F Bränt 

ben 

1  

126 2 12 Spisröset Nivå 1 Ovis ammon/capra hircus Vertebra 

thoracica 

 2 O Bränt 

ben 

1  
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127 2 12 Spisröset Nivå 1 Ovis ammon/capra hircus Patella dx Hel   Bränt 

ben 

1  

128 2 12 Spisröset Nivå 1 Ovis ammon/capra hircus Femur  6 F Bränt 

ben 

1 Kondyl, fragment av femur 

129 2 12 Spisröset Nivå 1 Sus scrofa f. domestica  Tibia sin 5-6 F Bränt 

ben 

1  

130 2 12 Spisröset Nivå 1 Ovis ammon/capra hircus Femur sin 6 O Bränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3- 3,5 år 

131 2 12 Spisröset Nivå 1 Ovis ammon/capra hircus Patella dx Fragment  Bränt 

ben 

1  

132 2 12 Spisröset Nivå 1 Sus scrofa f. domestica  Phalang 2  1 O Bränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 1 år 

133 2 12 Spisröset Nivå 1 Ovis ammon/capra hircus Costa  2,3-5  Bränt 

ben 

8 Möjliga slaktspår 

134 2 12 Spisröset Nivå 1 Oidentifierat Femur  1 O Bränt 

ben 

2 Två epifyser till femur prox. 

135 2 12 Spisröset Nivå 1 Oidentifierat Scapula  1  Bränt 

ben 

1  

136 2 12 Spisröset Nivå 1 Oidentifierat Vertebra  2 O Bränt 

ben 

1  

137 2 16 Spisröset Nivå 2 Ovis ammon/capra hircus Radius dx 5,6 O Bränt 

ben 

2 Ben med tillhörande epifys. Fusioneras enligt 

Silver (1969) vid 3 år 

138 2 16 Spisröset Nivå 2 Ovis ammon/capra hircus Malleolare  Hel   Bränt 

ben 

1  

139 2 16 Spisröset Nivå 2 Ovis ammon/capra hircus Tibia sin 5-6 F Bränt 

ben 

1  

140 2 16 Spisröset Nivå 2 Ovis ammon/capra hircus Femur  6 O Bränt 

ben 

1 Fragment av epifys. Fusioners enligt Silver 

(1969) vid ca 3- 3,5 år 

141 2 16 Spisröset Nivå 2 Ovis ammon/capra hircus Cr sin Hel   Bränt 

ben 

1  

142 2 16 Spisröset Nivå 2 Ovis ammon/capra hircus Cu sin Hel   Bränt 

ben 

1  

143 2 16 Spisröset Nivå 2 Oidentifierat Costa  2,3,4,5  Bränt 

ben 

8 Fragment från revben. Slaktspår 

144 2 16 Spisröset Nivå 2 Ovis ammon/capra hircus Ulna sin 2  Bränt 

ben 

1 Fragment av ulna 

145 2 16 Spisröset Nivå 2 Oidentifierat Humerus sin 1  Bränt 

ben 

1  
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146 2 16 Spisröset Nivå 2 Oidentifierat Vertebra  1  Bränt 

ben 

1 Kotplatta, ej fusionerad 

147 2 16 Spisröset Nivå 2 Oidentifierat Femur  1  Bränt 

ben 

2 Två epifyser 

148 2 17 Spisröset Nivå 2 Ovis ammon/capra hircus Tibia dx 3-5  Obränt 

ben 

1  

149 2 22 Spisröset Nivå 4 Bos taurus Scapula dx 1-3  Obränt 

ben 

1  

150 2 24 Härden Nivå 4 Bos taurus Humerus sin 6 F Obränt 

ben 

1 Kondyl 

151 2 24 Härden Nivå 4 Bos taurus Humerus sin 6 F Obränt 

ben 

1  

152 2 24 Härden Nivå 4 Bos taurus Scapula sin 1-2  Obränt 

ben 

1  

153 2 24 Härden Nivå 4 Ovis ammon/capra hircus Vertebra 

thoracica 

 1,2,5 O Obränt 

ben 

2 Epifysplatta och del av kota 

154 2 24 Härden Nivå 4 Bos taurus Radius dx 5 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3,5 - 4 år 

155 2 24 Härden Nivå 4 Bos taurus Femur sin 5 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid  3,5 - 4 år 

156 2 24 Härden Nivå 4 Bos taurus Coxa sin 4  Obränt 

ben 

1  

157 2 26 Härden Nivå 4 Sus scrofa f. domestica Ulna sin 1-4  Obränt 

ben 

1 För fragmenterad för att se om den är f eller o 

158 2 26 Härden Nivå 4 Sus scrofa f. domestica Ulna sin 1-3  Obränt 

ben 

1 För fragmenterad för att se om den är f eller o 

159 2 26 Härden Nivå 4 Sus scrofa f. domestica Radius sin 1-5 F-O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) proximalt vid 1 

år, distalt vid 3,5 år 

160 2 26 Härden Nivå 4 Bos taurus Femur dx 2-4 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3,5 år 

161 2 26 Härden Nivå 4 Sus scrofa f. domestica Ulna dx 2-5 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) både prox och 

dist vid 3 - 3,5 år 

162 2 26 Härden Nivå 4 Bos taurus Scapula dx 3  Obränt 

ben 

1  

163 2 26 Härden Nivå 4 Bos taurus Scapula  4  Obränt 

ben 

1  

164 2 26 Härden Nivå 4 Sus scrofa f. domestica Ulna dx 4-5 O Obränt 

ben 

1 Fusioneras enligt Silver (1969) vid 3- 3,5 år 
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