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Abstract 

Westerberg, S. 2016. Frigjord i eld- en osteologisk analys av de brända benen från 
Uppgarde, Vallstena för institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet 
Campus Gotland.  
 
Westerberg, S. 2016. Freed in fire - an osteological analysis of the burned bones from 
Uppgarde, Vallstena for the Department of Archaeology and Ancient History at Uppsala 
universitet, Campus Gotland. 

The main focus of this thesis is the study of the burned bones from Uppgarde, Vallstena, on 
the island of Gotland. Vallstena is a place where artifacts, graves and other activities are dated 
from the Stone Age to the Late Iron Age. This indicates that Vallstena was a place humans 
frequently used for a long period of time and a prominent remain is a Stone Ship Setting that 
once was placed here but when excavations were carried out in the 1970s only the depressions 
of the stones became visible. 
      The purpose of this study is toco-analyse osteological and archaeological material found, 
to obtain a clearer image of the place and contribute to the existing research of this area. The 
goal study is to determine the nature of the activities seen in relationship to the analysis of the 
cremated bones found here and how they were connected to the surrounding landscape. The 
basis for this analysis is a combination of thorough examinations of the osteological material, 
archaeological features as well as relevant literature. 
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1. Introduktion 

Det finns över 400 kända skeppssättningar på Gotland (Wehlin 2013:13). De ligger ofta 
belägna vid ett kustlandskap och representerar gravar för en eller flera individer. Antalet 
skeppssättningar skiljer sig beroende på lokalen men det varierar mellan en till nio per lokal. 
(Hansson 1927:63ff).  
       I Uppgarde påträffades resterna efter en 46 meter lång skeppssättning. I den 
skeppssättningen återfanns flera brandgravar och i närliggande områden påträffades andra 
deponeringar med brända ben (Englund 1979:53). Denna kandidatuppsats behandlar den 
osteologiska analys som har utförts på de brända benen från Uppgarde. Analysen ger en 
inblick i hur gravskicket såg ut under brons- och järnåldern samt den rituella 
föreställningsvärld som präglade samhället. Resultatet ger upphov till en diskussion kring om 
platsen kan tolkas som grav- eller rituell plats. Uppgarde är dessutom en plats av kontinuerlig 
aktivitet från stenålder till Vendeltid och var belägen vid en handelsfarled. Tre andra 
fornlämningsrika platser angränsar till Uppgarde vilket gör att tolkningen kring platsen kan 
utvidgas om det möjligtvis handlar om en central- eller mötesplats. 

1.1 Forskningshistorik 

Det var inför en planerad grustäkt på fastigheten Uppgarde 1:20 i Vallstena socken på 
Gotland som en särskild undersökning gjordes under vintern 1977 samt våren 1978. När delar 
av området hade banats av uppträdde mörkfärgningar och anmäldes då till RAGU, 
Riksantikvarieämbetet Gotlandsundersökningar. Genom att arbetet skulle fortsätta grävdes 
platsen ut direkt av Stig Englund och Gunilla Wickman-Nydolf. Totalt undersöktes 176 
anläggningar som bestod av skelett- och brandgravar, stolphål, nedgrävningar, rester av en 
skeppssättning, härdar samt härdgropar (Wickman-Nydolf 2007:1f). De konturer efter en 
skeppssättning som framkom på platsen visar att skeppssättningen varit ca 46 meter lång och 
ca 5 meter bred vilket gör den till Gotlands längsta skeppssättning (Englund 1979:53). I 
skeppssättningen påträffades stolphål samt brandgravar (Wickman-Nydolf 2007:3). Enligt 
Wehlin (2013) kan stenarna från skeppssättningen ha påträffats i en närliggande stenvast 
(Wehlin 2013:167) då marken tidigare varit odlad. Anläggningarna som grävdes ut låg 
spridda över utgrävningsfältet med en koncentration runt skeppssättningen (Wickman-Nydolf 
2007:9). I övrigt var undersökningsområdet fattigt på fynd och de flesta fynden gjordes 
samband med gravarna men det finns undantag. Exempel på detta var de ensamma flintavslag 
samt del av en yxa som påträffades i en anläggning (Wickman-Nydolf 2007:7).  
      Två skelettgravar påträffades under utgrävningen. En av dem kunde dateras till järnålder 
genom fynden vilket var ett järnfragment, en keramik skärva och ett nålhus av ben bland 
annat. Den andra skelettgraven kunde inte dateras men det kan röra sig om en barngrav 
genom de tänder, underkäks- och kraniefragment som påträffades (Wickman 1978:97). 
Samtliga brandgravar är odaterade förutom en som kunde dateras till Vendeltid. Fynden i 
graven var en nålhållare, en nål, ett hänge, en kniv, en nit, en pincett, ett järnfragment, en 
pärla, keramik, en spelbricka samt ett kamfragment (figur 11).  
      I den sydöstra delen från skeppssättningen påträffades 15 härdar/härdgropar i en linje som 
rörde sig i öst-västlig riktning (figur 10). Fyllningen i dessa gropar var skörbränd sten, som 
även kallas skärvsten. Datering gjordes med hjälp av 14C på två av dessa anläggningar som 
visade yngre bronsålder (Wickman-Nydolf 2007:3; Wehlin 2013:167). Skörbränd sten 
påträffades även vid utgrävningarna vid det närliggande Grindsområdet 1979 samt 1980 
(Wickman-Nydolf 2007:3). Bredvid skeppssättningen påträffades en skålformad stensamling 
med mörkfärgningar och keramik. Ett kolprov togs från denna anläggning som visade 1380 
f.Kr. 
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1.2 Kontinuiteten på platsen och dess betydelse under forntiden 

Det har varit mänsklig aktivitet i Uppgarde, Vallstena socken från stenålder fram till 
Vendeltid genom de lösfynd, gravar och daterade anläggningar som fastställer detta. Platsen 
ligger precis när Lina myr mynnar uti Gothemsån. Under sten- och bronsålder var Lina myr 
först en havsvik och sedan genom strandlinjeförskjutningen grundades den upp till en sjö och 
i historisk tid blev det en myr som dikades ut på 1950-talet. Det vill säga platserna Uppgarde 
och Nygårdsrum låg ett forntida vattendrag som har använts under en lång tid som farled för 
att nå den östra och västra kusten av Gotland utan att behöva segla runt ön (Wehlin 2010, 
Sjöstrand 2015). Just vid Lina myr verkar det som det mesta av aktiviteten har skett och 
Wehlin (2013) har gjort en jämförelse mellan Gothemsån och Lina myr. Båda platserna står ut 
genom att det finns fler skeppssättningar och större rösen i närheten (Wehlin 2013:164f). 
Kring Lina myrs norra och västra sida finns en mängd rösen, skeppssättningar, stensättningar 
samt två fornborgar (Wehlin 2013:165). Men några spår efter en boplats har inte hittats i detta 
område. Både Nygårdsrum och Uppgarde uppvisar samma typ och kontinuerlig aktivitet från 
snarlika perioder. Båda är viktiga platser i förhållande till landskapet som hade betydelse 
under främst brons- och järnålder (Wehlin 2010). Därigenom befinner sig Uppgarde i en 
väldigt fornlämningsrik miljö som varit betydelsefull under lång tid. 
      Uppgarde angränsar till två fornlämningsrika områden, Grinds och som nämnt tidigare: 
Nygårdsrum. Nygårdsrum ligger intill Uppgarde och både Nygårdsrum och Uppgarde är 
placerade på en grusås vid Lina myr (Wickman-Nydolf 2007:3f; Wehlin 2013:166). Flera 
undersökningar har utförts i Nygårdsrum; bland annat 1970 när ett stolphus och två gravar 
undersöktes, där stolphuset låg under den ena graven. Den ena graven var 12 meter stor och 
den andra var 30 meter stor. I den första påträffades en kista med 10 skelettgravar tillsammans 
med en flintdolk, i den andra framkom nio koncentriska cirklar samt en hällkista med tre 
individer som låg centralt i graven. Det påträffades även ytterligare 20 individer i samma 
anläggning varav flera var spädbarn. Dateringen på gravarna är övergången mellan sten-och 
bronsålder, det vill säga kring 1700 f.Kr (Wickman-Nydolf 2007:3). I nordvästra delen av 
myren i Vallstena påträffades dessutom en stor rund stensättning med ett tjugotal 
begravningar där dateringen blev bronsålder till Vendeltid. Det påträffades även i den södra 
delen av anläggningen en gravkammare som var en skelettgrav där individen bedömdes till en 
man mellan 40-50 års ålder (Wehlin 2013:166). Wehlin (2013) diskuterar kring att 
Nygårdsrum tillsammans med Uppgarde utgjort en hel betydelsefull mötesplats genom att 
landskapet som omger dessa två platser utgör en sådan miljö som är optimal för en mötesplats 
och att de olika aktiviteterna som kan studeras på båda dessa platser tyder på detta. Om detta 
varit en central- eller mötesplats verkar den ha använts över en lång tid och därigenom varit 
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betydelsefull under den aktiva tiden. 
      På fastigheten Grinds som ligger norr om undersökningsområdet Uppgarde, påträffades 14 
skelettgravar, 1 brandgrav samt 4 brandgropar. Dessa undersöktes 1953, 1963 och 1967. På 
samma fastighet påträffades en 1,6 meter stor flatmarksgrav (RAÄ 209:2) som innehöll 
brända ben, en pärla samt två järnfragment - dateringen på graven blev järnålder. I samband 
med denna grav påträffades ytterligare en skelettgrav 1979 som var 2,1 meter lång och 1 
meter bred. Individen var begravd med huvudet mot norr och hade fått med sig en kniv, 
bärnstenspärla, järntråd samt två armringar. Yngre järnålder blev dateringen på denna 
anläggning. I rapporten från utgrävningen står det även att det funnits stenålderslämningar på 
platsen som kunde fastställas hjälp av lösfynden (Wickman-Nydolf 2007:2). 
      I närliggande område finns även ”Grönhaug” (RAÄ 151:1) som är en 3 meter hög och ca 
25 meter stor hög (Wickman-Nydolf 2007:2). Helene Martinsson-Wallin som forskar om 
bronsåldersrösen på Gotland undersöker nu möjligheterna att göra arkeologiska 
undersökningar av ”Grönhaug” eftersom det kunde bidra till forskningen av området samt att 
röset/högen delvis har skadats av motorcrosskörning (Martinsson-Wallin 2010). 
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2. Bakgrund 

För att förstå vad Uppgarde hade för betydelse under den långa tid platsen användes kommer 
en del av bronsålderns samhällsstruktur och föreställningsvärld beröras i detta kapitel. Som 
nämnt tidigare påträffades resterna efter en skeppssättning vilket också är den gravform som 
främst kommer att behandlas i detta kapitel tillsammans med de olika 
brandgravstraditionerna.  

2.1 Bronsålderns symbolik med inriktning mot Gotland 

Den nordiska bronsåldern delas upp i sex perioder enligt Montelius (1885) där period I-III 
innefattar äldre bronsålder och period IV-VI är yngre bronsålder. Bronsåldern uppe i norden 
skilde sig markant från samhällsstrukturen på kontinenten trots frekventa handelsutbyten som 
skedde. Medelhavsområdet, mer specifikt Kreta var en stark centralplats i regionen där den 
minoiska kulturen hade sin glansperiod (Burenhult 1999:405). Genom den handel som 
bedrevs med kontinenten finns det tydliga influenser som kan studeras i det nordiska 
föremålsmaterialet från äldre bronsålder. Förutom att föremålsstrukturen från kontinenten 
integrerades i det nordiska samhället influerades även föreställningsvärlden med anpassning 
från kontinentens rituella och religiösa föreställningsvärld till det nordiska vilket gör det svårt 
att urskilja dem. Att det har skett en anpassning till det nordiska samhället kan bland annat 
studeras genom sydskandinaviska vapendepåer med skafthålshyxor från till exempel Apa i 
Rumänien (Burenhult 1999:406). 
      Den materiella kulturen förändras i östersjöregionen under period II och i början av period 
III. Förändringen kan ses genom att de kollektiva hällkistegravarna med flertalet individer 
övergår succesivt till mindre kistor med en eller två individer. Det är också övergången från 
period II till period III som hög och stenröse sederna etablerar sig. Det är inom period III som 
kremeringsgravformen blir mer frekvent och visar sig genom brandgravar som påträffats i 
stenrösen. Många olika gravsättningar kan studeras under bronsåldern varav skeppssättningar 
var en av de begravningsformer som dominerade på Gotland under bronsåldern (Wehlin 
2013:76).  
      Höggravstraditionen kan studeras på många platser på kontinenten, och det finns en 
koncentration av dessa på vissa platser. I Knossos, Mykene och Phaistos i medelhavsområdet 
syns en sådan koncentration. I norden kan samma koncentration studeras på bland annat 
Gotland mer specifikt; Koparve, Båticke och Uggarderoir. Det är bland annat denna tradition 
som indikerar den gradvist förändrade samhällsstrukturen (Burenhult 1999:407). En annan 
tydlig indikation om samhällets förändring och organisation är storhögarna som under äldre 
bronsålder börjar pryda det nordiska landskapet. Storhögar har tolkats som markörer till 
hövdingadömen och avgränsare till territorier (Burenhult 1999:424). Det finns ungefär 1000 
registrerade rösen i FMIS och av dessa bedömer Martinsson-Wallin (2010) cirka 200 vara så 
kallade storrösen. Storrösen brukar vara över 20 meter i diameter och över 2 meter höga, 
dessa kan knytas till bronsåldern. När de gäller de övriga, kan de mindre ha en anknytning till 
järnåldern men flertalet är sannolikt från bronsåldern (Martinsson-Wallin 2010:63). Det finns 
även så kallade kraterrösen och en tolkning kring kraterrösernas utseende är att den inre 
gravkammaren någon gång har sammanfallit (Burenhult 1999: 430ff). Två kvinnor (muntligt 
Helene Martinsson-Wallin 2016) hade placerats inuti en hällkista inne i Koparve röset i 
Lärbro socken på Gotland, centralgraven var komplicerad och en sekundärbegravning kunde 
även studeras. Gravkonstruktionen i Koparve var komplex men täcktes sedan över av ett röse, 
detta kan även studeras i Källstäde och Hau i Lärbro socken och det verkar som om detta är 
en gotländsk tradition då liknande rösen inte har behandlats på liknande sätt (Burenhult 
1999:431, Franzen 2012). Även i Båticke på östra Gotland finns ett kraterröse som är ett av 
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Nordens största gravmonument. Vid Uggarderojr kan en tolkning framkomma genom att det 
ofta är ett kraterröse som är centralröset omgivet av andra rösen, detta verkar vara en regional 
samt en samhällsindikation på bronsålderssamhället (Burenhult 1999:433, Martinsson-Wallin 
2010). 
      Vid yngre bronsålder syns det en klimatförändring vilket sätter spår i bronsålderssamhället 
som gör att perioden kallas ”den fyndfattiga tiden” som innebar förflyttningar och därigenom 
en minskad tillverkning av föremål. Denna klimatförändring gör det svårt att markera 
övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder eftersom de fynd som finns från 
denna period är snarlika varandra vilket gör en uppdelning svårare (Hansson 1927:49; Wehlin 
2013:77-78). De yngre bronsåldersboplatserna från Centraleuropa ligger ofta vid vattenkällor 
och samma mönster kan studeras vid Uppgarde. Under yngre bronsåldern blir samhällena mer 
omfattande och integrerade. De första urnegravfälten härstammar från Centraleuropa och 
yngre bronsålder, kommer till Norden under yngre järnålder (Burenhult 2000:15). 
      En fornlämningsrik miljö kan ses vid Ronekusten på sydöstra Gotland i form av till 
exempel öns största röse Uggarderojr (Martinsson-Wallin 2010, Wehlin 2013:164), dock är 
det tomt på skeppssättningar i detta område. Men på nordöstra delen av ön vid Gothemsån 
och Lina myr är skeppssättningarna mer framträdande än de andra monumenten. Wehlin 
(2013:169) menar att sjövägen via Gothemsån och Lina myr var den vägen att ta för att 
komma till centrala Gotland. Inom vattensystemen vid Gothemsån och Lina myr hör 
socknarna Gothem, Hörsne och Vallstena till, som alla är fornlämningsrika. Det är många av 
dessa fornlämningar som kan dateras till bronsålder just för att det rör sig om 
skeppssättningar, rösen och skärvstenshögar. Vid Gothemshammars udde mynnar Gothemsån 
ut i Östersjön vid Vitviken. Vid denna udde påträffades på 1930-talet en 490 meter lång, 6 
meter bred och 1,5 meter hög stenvall. Vallen har undersökts och daterats till yngre 
bronsålder av Wallin (2010) 2009 då utesluten datering kring medeltid och järnålder kunde 
göras eftersom vallens anslutningar i norra och södra änden ligger långt över havet. 
Anledningen till att Wehlin (2013) diskuterar dessa två platser är för att båda har spela en 
signifikant roll under bronsåldern.  
      En annan aspekt som är signifikant för bronsålderssamhället var hällristningarna. Dessa 
utgörs av figurer och symboler och är förekommande främst under yngre bronsålder men 
förekommer även i gravsammanhang under äldre bronsålder i kantkedjor eller kistor. Ett 
exempel på när detta är förekommande är Kiviksgraven där mycket av innehållet i graven är 
täckt av ristningar. Ristningarna ger en inblick i föreställningsvärlden från bronsålder 
(Burenhult 1999:445) samt jordbrukskulturen under yngre järnålder (Burenhult 2000:48). 
Ristningarna berättar även om den vattenburna kultur som präglar hela bronsåldern i form av 
hällristningar och skeppssättningar, och visar på att skeppet spelat en stor roll både 
socioekonomiskt, rituellt och religiöst. Skeppssättningarna kan ge en indikation på hur stora 
skeppen var i verkligheten, samtidigt finns det stora skillnader mellan skeppssättning till 
skeppssättning precis som skepp skiljer sig från skepp (Burenhult 2000:63). 

2.2 Skeppssättningarnas betydelse   

Under äldre bronsålder (period III) uppträder de första stenskeppen men är då täckta av rösen 
eller högar för att sedan under yngre bronsålder bli fria och stå själva som ett monument 
(Burenhult 2000:74f). Under äldre järnålder täcks de dock återigen av högar eller rösen fram 
till vikingatid då skeppet verkar ha fått tillbaka samma status som under yngre bronsålder. 
Beroende på skeppets funktion i samhället både religiöst och socialt är skeppets placering 
varierande men det verkar ändå som om skeppssymbolen haft ett stort inflytande på samhället 
(Burenhult 2000:75). De flesta skeppssättningar från bronsålder är koncentrerade till 
östersjöns kuster där centralområdet är Gotland. De flesta skeppen på Gotland står i nord-
sydlig riktning (Burenhult 2000:77; Wehlin 2013:70), och rör sig mellan 6-20 meter. Det 
finns dock exempel på skepp som varit dubbelt så stora; Gnisvärdsskeppet i Tofta (45 meter) 
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och den forntida skeppssättningen i Uppgarde (46 meter). De mindre skeppssättningarna på 
Gotland står ofta i grupp och vid ett avgränsande gravfält samt andra gravformer såsom 
stensättningar (Burenhult 2000:77-78). 
      De äldsta gravskeppen finns vid Västerbjärs i Gothem socken på Gotland och 
Visbyboplatsen. I dessa lokaler finns det långa smala mörkfärgningar som kan vara rester 
efter stockar som tidigare utgjort en båt eller kanot. Mellersta neolitikum är lokalerna daterade 
till och samma mönster kan studeras på fastlandet vilket också har bidragit till tolkningen 
(Wehlin 2013:69). Under yngre bronsålder är skeppssättningarna spridda runt om i 
östersjöregionen (Wehlin 2013:77). Det är tydligt att Gotland följer bronsålderns kustlinje när 
det kommer till skeppssättningarna (Hansson 1927:63; Wehlin 2013:84). Landskapsmässigt 
ligger ofta skeppssättningar och storhögar vid forntida sjöar och vattendrag, vilket kan ha 
representerat viktiga inre farleder (Wehlin 2013:84).  
      Skeppssättningarna förekom under äldre bronsålder, men i mindre antal och storlek än 
under yngre bronsålder då skeppssättningarna blev en mer frekvent begravningsform. Bara på 
Gotland finns 380 skeppssättningar (Artelius et al. 1994:23) Det finns fyra skeppssättningar 
som är daterade till äldre bronsålder och dessa är markant mindre än de som finns daterade 
från yngre bronsålder vilket kan indikera att de från äldre bronsålder kanske var föregångarna 
till de från yngre bronsålder (Artelius et al. 1994:24). Det som också ska uppmärksammas är 
att skeppssättningarna från äldre bronsålder ofta ligger i en nord-sydlig riktning, 
skeppssättningen i Uppgarde ligger orienterad mot västnordväst-ostsydost. Att 
skeppssättningen ändrar storlek och att brandgravsskicket blir mer frekvent under äldre och 
yngre bronsålder är också en intressant faktor. Från bronsålder till järnålder har skeppet haft 
en speciell symbolik i samhället och det kan ses genom stenskepp, men också skepp som 
blivit brända under vikingatid. Under järnåldern blir symbolen av skeppet mer en profan 
samhällsfunktion än en faktiskt begravningsritual (Burenhult 2000:82ff). Under bronsåldern 
var det vanligt med skelettgravar, ekkistorna till exempel men det förekommer även kremerat 
under bronsåldern (Runesson 2014: 82f). Under järnåldern blir kremerationsseden mer 
frekvent, framförallt på fastlandet där det förekommer få skelettgravar under järnåldern. På 
Gotland förekommer dock fler skelettgravar under järnåldern men det är fortfarande 
dominerat av brandgravar (Ljungkvist 2011:130f). 

2.3 Brandgravstraditionen 

De brända benen har länge haft en lägre status än skeletala kvarlevor eftersom man tidigare 
trott att de brända benen inte genererar någon ny kunskap. Nils-Gustaf Gejvall insisterade 
dock på att spara de brända benen med argumentet att även om metoderna inte fanns i hans 
samtid kunde metoder för att analysera brända ben utvecklas i framtiden vilket också blev 
fallet (Sigvallius 1994:1). 
      Traditionen att bränna ben har funnits under en lång period. Redan under stenålder 
användes brandgravskicket, men jordbegravningar var de vanligaste. Till exempel hittades tre 
brandgravar på stenåldersgravfältet vid Skateholm i Skåne men i övrigt är brandgravskicket 
inte vanligtvis förekommande under äldre och yngre stenålder. Det vanligaste gravskicket 
under äldre bronsålder var jordbegravningar men ibland förekommer brandgravsskicket i 
samband med byggda storhögar. En tidig brandgrav som är daterad till mellersta bronsålder är 
gravhögen vid Nymölla, Ivetofta socken i Skåne. Vid yngre bronsålder blev dock 
brandgravskicket mer förekommande än jordbegravningar (Alexandersen et al. 2008: 391f). 
      Traditionen om hur de brända benen hanteras under de olika tidsperioderna skiljer sig från 
varandra. Under stenåldern kunde brända ben påträffas i många gravkontexter som till 
exempel i boplatslager, megalitgravar och i ”dödshus”. Under yngre bronsålder kunde de 
placeras i en urna eller i ett träkärl, spridas över marken eller läggas i en grop varpå den sedan 
täcks av en stensättning. Gravfält med urnegravar från yngre bronsålder förekommer i södra 
Sverige där benen placerades i lerkärl i gropar utan synlig gravmarkering. Under yngre 
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romersk järnålder kan gravfält med både skelett- och brandgravar studeras (Alexandersen et 
al. 2008: 391f). 
      På Gotland var det under yngre bronsålder vanligare med brandgravar än skelettgravar 
men i slutet av perioden återkom jordbegravningarna. Under järnåldern kunde benen 
deponeras på många olika sätt precis som under bronsålder, som i till exempel i brandgropar, 
urnor, brandlager eller sotgrop. Ben som har lagts i en urna har ofta en ljus färg och ibland 
kan eventuell efterbehandling av benen ske i form av tvättning, putsning och paketering 
(Alexandersen et al. 2008:391f). 
      Två tydliga skillnader när det kommer till brandgravsskicket under äldre och yngre 
järnålder är att gravarna från yngre järnålder innehåller i regel mer ben och det är även 
vanligare med djur i gravarna under yngre järnålder. Under äldre järnålder är benen ofta fria 
från sot och övriga brandrester har skilts från dem. Benmängden växlar också, graven kan 
vara helt tom eller bestå av enstaka fragment av ben. Djurben förekommer men är sällsynta, få 
arter förekommer. Under yngre järnålder är benen ofta sotiga och ligger tillsammans med 
resten av det som återstår av branden, och är i större mängd än under äldre järnålder. 
Förekomsten av djurben är också vanligare under yngre järnålder. Under äldre järnålder 
placeras de brända benen i olika former av gravgömmor men under yngre järnålder ser 
gravarna någorlunda likadana ut (Alexandersen et al. 2008:393). 
      Benvikten kan säga både mycket och lite när det rör brända ben. Benen efter en kremerad 
man väger i snitt 2368 g och benen efter en kremerad kvinna väger i snitt 1928 g (Holck 
1997:49). Låg benvolym och benvikten på ett kremerat material kan nämligen ge en 
fingervisning om benen (om materialet saknar signifikant mängd av ben) kanske har 
deponerats på annat håll som till exempel i ett stolphål, vid den dödes hus eller möjligtvis vid 
ett kulthus. Dock är detta väldigt osäkert eftersom metoderna bygger på moderna kremeringar 
med vårt tankesätt men det kan ändå ge viktiga indikationer om vad som har hänt med de 
kremerade benen efter att bålet har slocknat. Anders Kaliff och Terje Østigård (2013:74ff) 
diskuterar kring betydelsen och innebörden som ligger bakom kremeringsritualen. De delar in 
själva kremationen och den ritual som den berör i tre faser:  
1. Själva kremationen där individen blir bränd. 
2. När bålet har slocknat finns det tid för att utföra de nödvändiga ritualer för att ge frid till 
både de döda och de efterlevande. Detta kan innebära att benen sållas från sot och aska varpå 
de sedan läggs i ett kärl av något slag för att kunna transporteras till deponeringsplatsen. 
3. När den döde kommit fram till deponeringsplatsen (som kan vara identiskt med 
kremeringsplatsen) utförs det ritualer innan individen läggs till sista vilan. 
      Kaliff och Østigård (2013:74f) har valt att fokusera på enstaka ritualer inuti den stora 
ritualen för att försöka förstå helheten, varför det ibland finns gravar med mycket, lite eller 
inga ben alls – vart resten av benen har tagit vägen. Ofta är kremeringsplatsen en plats av stor 
rituell betydelse men individerna begravs sällan i samband med kremeringsplatsen utan har en 
separat begravningsplats där benen deponeras. Det behöver inte alltid röra sig om ett gravfält 
utan det kan vara ett stolphål till den dödes hus ett dödshus, släktingars hus eller till och med 
till kulthus. I vissa sammanhang har benen efter kremeringen lindats in i tyg eller andra 
organiska material som försvunnit i efterhand. 
      En förflyttning av benen efter kremeringen sker ofta men ibland kan benen begravas där 
bålet stått och en indikation på att benen har blivit brända på samma plats där de påträffades 
är ett stort lager med kol (Arcini 2007:170-176).  
   I några depåer kan vissa benslag medvetet plockats ut som en del av gravritualen som 
Arcini (2007), Kaliff och Østigård (2013) diskuterar. I andra depåer kan det finnas ett 
överflöd av till exempel skallben som då medvetet har lagts dit (Arcini 2007:171f). Saknas det 
markant mängd av skallben eller rörbensfragment kan detta tyda på att en urplockning av ben 
har skett (Kaliff & Østigård 2013:74f). 
      Tillsammans med fragmenteringens betydelse kan även förbränningsgraden spela en 
viktig roll. Alexandersen et al. (2008) diskuterar att en socioekonomisk status eventuellt kan 
läsas av beroende på förbränningsgraden och att vissa bål kan visa på att större omsorg 
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gentemot individen (Alexandersen et al. 2008: 397). Ett annat tecken på en social status kan 
studeras är hur benen har behandlas efter kremeringen, i vilket typ av kärl benen har 
deponerats i efter bålet. Samtidigt finns det många faktorer som kan göra att det blir en 
skillnad på hur benen blir brända. Både Arcini (2007) och Walker et al. (2008) diskuterar det 
faktum som har stor betydelse – naturen och dess påverkan samt bålets utseende. Ett bål kan 
vara strukturerat på samma sätt på två olika platser och förbränningen kan bli olika (Arcini 
2007:174; Walker et al. 2008:131f).  
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3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera de brända benen från Uppgarde 1:20 och Råå 1:6 
från Vallstena socken på Gotland som grävdes ut vintern 1977 och våren 1978. Det har varit 
en kontinuerlig aktivitet på platsen från stenålder upp Vendeltid. Materialet som inte tidigare 
har analyserats osteologiskt kan fastställa vilka typer av gravformer samt rituella former som 
finns på platsen och hur de förhåller sig till varandra. Målet med min uppsats är således att det 
brända materialet sätts in i ett större perspektiv och jämföra det med andra gravar funna på 
platsen för att få en helhets bild av platsen samt dess aktivitet. 

3.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna som jag har valt att inrikta mig på fokuserar mycket på hur de olika 
deponeringarna ser ut samt hur benen har behandlats efter döden, vilka rituella spår som 
eventuellt kan ses och hur deponeringarna förhåller sig till varandra och de människor som 
lämnade dessa spår. Själva ritualen innefattar förbehandlingen, kremeringen och 
efterbehandlingen där benen läggs i olika former deponeringar som kan vara ett stolphål, 
stensättningar, skeppssättningar, urnegravar med mera. Artfördelningen mellan de olika 
deponeringarna kan till exempel säga om det rör sig om en högstatusgrav.   

1. Vilka typer av ritualer kan studeras på platsen? 
 

2. Hur ser artfördelningen ut mellan människa och djur i deponeringarna? 
 

3. Vad kan den osteologiska analysen säga om bålet? 
 

4. Finns det likheter eller skillnader mellan gravritualer och deponeringarna från 
brons- respektive järnåldern? 
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4. Material 

Materialet som har analyserats i denna uppsats består av brända ben från Uppgarde 1:20 och 
Råå 1:6, Vallstena på Gotland med inventarienummer 35371. De hittades i samband med en 
utgrävning som ägde rum vintern 1977 och våren 1978. 176 anläggningar undersöktes och 
bestod av skelett- och brandgravar, stolphål, nedgrävningar, rester av en skeppssättning, 
härdar samt härdgropar. Resterna av skeppssättningen visar på en längd av 46 meter och ca 5 
meter bred vilket gör den till Gotlands längsta skeppssättning (Englund 1979:53). Nedan finns 
den figur där de analyserade och studerade anläggningarna är markerade. De analyserade är 
märkta med svart och skelettgravarna är märkta med orange. Anläggning 14 är lila markerad 
eftersom det finns två anläggning 14. 

 

Figur 3: Översiktsplan över samtliga utgrävda anläggningar. De analyserade anläggningarna är markerade i 

svart, skelettgravarna är markerade i orange. Modifierad av författaren. 

Benmaterialet är bränt i olika förbränningsgrader och är generellt högt fragmenterat. Ben 
hittades i totalt 16 av de 176 utgrävda anläggningarna, 14 av dem bestod av brända ben där 13 
av dessa har analyserats i denna studie. De analyserade anläggningarna är 1, 3, 14, 52b, 121, 
122, 124, 144, 146. Anläggning ? samt profilerna 5b, 5c och 11A. Den anläggning som saknas 
av de med brända ben är anläggning 13. Den totala vikten på det kremerade materialet är cirka 
4 kg och ca 5 liter. Som nämnt tidigare påträffades det även skelettgravar under utgrävningen, 
dessa har inte undersökts men vid ett snabbt besök vid statens historiska museum blev dessa 
ben snabbt studerade och blir därför involverade i analysen för att platsen ska ses som en 
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helhet.  
      Anläggning 1, 3 och 14 var lokaliserade uppe i det nordöstra hörnet av utgrävningsplatsen. 
Närliggande och i skeppssättningen ligger anläggningarna 51, 52a, 52b, 121, 122 och 124. 
Anläggning 51 var en skelettgrav som blev daterad till järnålder genom det nålhus, 
järnfragment, keramik och flinta som påträffades i graven. Graven var omrörd och skallen 
saknades, men skelettet låg i ryggläge och mot nordväst. Anläggning 52b var en brandgrav 
och i utgrävningsrapporten benämns totalt fyra av anläggningarna som brandgravar; 52b, 122, 
124 och den okända graven. Den okända graven saknar anläggningsnummer men benämns 
ändå som en brandgrav. Anläggning 144 tolkas även vara en botten på en brandgrav. 
      I det sydöstra hörnet av utgrävningsplatsen ligger anläggningarna 139, 144 och 146. 
Anläggning 139 var en skelettgrav och i anläggningarna 144 och 146 påträffades det brända 
ben. Anläggning 139 var botten på en grav och var 0,76 x 1,0 meter stor och 0,18 meter djup. 
Graven var plan och innehöll fyra flata 0,50 stora kalkhällar. 

4.1 Anläggningarna i det nordöstra hörnet 

Anläggning 1 var ett 0,40 x 0,50 meter ovalt stolphål/stenskodd med ett djup på 0,40 m. 
Anläggningen bestod av 0,30 meter stora stenar, och jord samt rester efter en stolpe som var 
ca 0,20 meter (figur 4). 

 
Figur 4: Stolphålet/stenskodden som utgjorde anläggning 1.  

 
       Anläggning 3 var en skålformad mörkfärgning som var 1,5 x 3,5 meter stor som innehöll 
mörk jord med varierande mörkfärgningar.  
      Anläggning 14 hittades i närliggande område till anläggning 1 och 3. Anläggningen var en 
grop med brända ben som var 0,40 meter stor, 0,20 meter djup och skålformad med rund 
form. Fyllningen bestod av sandblandad jord, enstaka kalkstenar samt 0,11 meter stora grå 
stenar. 

4.2 Skeppssättningen 

Anläggning 52b var en 0,86 x 2,60 m stor och 0,46 m djup skålformad brandgrav. De brända 
benen påträffades i den ost-syd-östra delen av anläggningen och resten av fyllningen var jord, 
grus med upp till 0,20 m stora stenar. 
       Anläggning 121 påträffades precis intill de gamla markörerna från skeppssättningen och 
precis bredvid ligger anläggning 122. Anläggning 121 var en 0,30 x 0,40 m stor och 0,30 m 
djup grop med ben. I denna anläggning påträffades både brända och obrända ben. 
      Anläggning 122 var en hällkista som var 0,55 x 0,55 m stor och 0,25 m djup. Flinta och 
brända ben påträffades i denna anläggning samt kalkhällarna som utgjorde hällkistan (figur 5). 



17 
 

 
Figur 5: Hällkistan som utgjorde anläggning 122. 

 
      I anläggning 124 påträffades en Vendeltida brandgrav. Det var framförallt fynden i graven 
som möjliggjorde dateringen (figur 11). Anläggningen var 0,70 x 0,70 m stor och 0,30 m djup 
med 0,10 m stora stenar i anläggningen. De fynd som gjordes i brandgraven var bland annat 
keramik, spelbricka, kniv, pincett, kamfragment, flinta och pärla (figur 6). 

 
Figur 6: Brandgraven som utgjorde anläggning 124. 

 
       I resterna efter skeppssättningen grävdes det ut 20 profilanläggningar varav det i tre 
påträffades brända ben. Profilanläggningarna var de groparna där stenarna som markerat 
skeppssättningen en gång stått. Profil 11A (anläggning 116) var en av dessa gropar. 
Anläggningen var 0,50 x 5,0 m stor samt 0,20 djup och innehöll 7 gropar efter stenar, det vill 
säga de gropar som idag visar vart stenarna stått. Profil 5b och 5c (anläggning 120) var 0,50 x 
3,20 meter respektive 0,50 x 4,0 meter stora samt 0,20 meter djupa. I profilerna påträffades 5 
respektive 6 gropar efter stenar samt de brända benen (figur 7). 

 
Figur 7: Samtliga profiler, de markerade är de analyserade anläggningarna. 
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4.3 Anläggningarna i det sydöstra hörnet 

Anläggning 144 var en u-formad botten på en brandgrav. Den var 0,50 x 0,60  meter stor och 
0,16 meter djup. Det påträffades även en 0,30 x 0,33 meter stor flat kalkhäll och fyllningen 
var sotblandad jord.  
      Anläggning 146 var en grop med brända ben som var 0,60 x 0,60 meter stor och 0,23 
meter djup. Fyllningen bestod av sandblandad jord med inslag av sot. 

4.4 Anläggning ? – Den okända graven 

Det finns en anläggning i detta material som saknar nummer där det påträffades brända ben. I 
rapporten finns anläggningen med i benlistan och benämns där som en brandgrav. 

4.5 Avgränsning 

Det osteologiska material som grävdes upp vintern 1977 och våren 1978 i Uppgarde, 
Vallstena socken bestod av både brända och obrända ben. I denna uppsats har det brända 
materialet prioriterats men de obrända benen kommer även att tas med i beräkningen för att 
beskriva gravfältet som helhet. 
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5. Teori 

Min teoretiska utgångspunkt är att försöka tolka om Vallstena Uppgarde är en gravplats, en 
rituell plats eller en kombination av de båda. För att kunna genomföra detta studerar jag hur 
gravformerna ser ut och hur de skiljer sig från varandra samt hur de förhåller sig till varandra. 
Men också hur de förhåller sig till resten av skeppssättningen och platsen som helhet. En 
annan viktig faktor i min teoretiska utgångspunkt är tolkningen av aktiviteten som har skett 
kring dessa gravar och depåer samt vilka spår som kan ses genom att studera gravarna och 
gravarnas innehåll. En annan intressant aspekt är att studera landskapet och därigenom göra 
en tolkning kring varför platsen återanvändes frekvent under en lång och sammanhängande 
period. 
      Jag ska genom att utföra en osteologisk analys av materialet från Vallstena Uppgarde för 
att få svar på om det rör sig om en gravplats, rituell plats eller en kombination av de båda och 
hur människor förhållit sig till begravningar och ritualer. Om det rör sig om medvetna 
handlingar som har förändrats över tiden och vilka meningsbärande praktiker som kan spåras 
på platsen samt vad det säger om de människor som utfört handlingarna. 
      Den osteologiska analysen kommer att utföras med hjälp av relevanta metoder för att 
besvara syftet och frågeställningarna. Till exempel om benen har bränts på platsen eller inte. 
Resultatet från den osteologiska analysen kommer även att öppna upp för fortsatta studier av 
platsen. 
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6. Metoder 

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal trodde ingen att någon relevant information gick att få 
genom att studera ett kremerat benmaterial. Det finns en viss problematik därför att 
fragmenteringen är högre med ett kremerat benmaterial. Detta i sin tur leder till att 
osteologiska metoder inte alltid är applicerbara på samma sätt i ett kremerat benmaterial som i 
ett obränt benmaterial, men det finns utarbetade metoder som är anpassade till bränt 
skelettmaterial.  
      Den osteologiska analysen har gjorts genom att fragmenten har identifierats med hjälp av 
kända arter genom att studera morfologiska karaktärer på benen. Analysen har skett i det 
Osteologiska laboratoriet på Campus Gotland, Uppsala universitet. I den osteologiska 
analysen har mängden ben mätts i både volym och vikt, medelstorleken har registrerats och 
benen har bestämts till både art och benslag. Förbränningsgraden och färgen på det 
analyserade benmaterialet registreras då det kan ge en indikation på hur hög fragmenteringen 
är samt hur bålet sett ut.  
      De osteologiska termerna som är förekommande och återkommande i denna uppsats är 
epifys och fusionering bland annat. Dessa två termer innebär hur benet växer under individens 
uppväxttid. Till en början består ett rörben av tre delar som med åldern växer ihop. Processen 
kallas fusionering där ledändarna benämns som epifyser, den delen i mitten på benet kallas 
diafys. 

6.1 Kön 

I kremerade material är det ofta svårt att hitta morfologiska könskaraktärer att bedöma, i 
denna studie har en könsbedömning enligt Wescott (2000) gjorts. 

Människa: Könsbedömning på tandutskottet på tappkotan (dens axis) enligt Wescott (2000). 

Djur: Horn har påträffats i materialet med antingen arten kronhjort, rådjur eller älg. 
Gemensamt för dessa arter är att det bara är hanen som har horn vilket innebär att den 
identifierade individen är en hane. 

6.2 Ålder 

Åldern hos en individ kan studeras med hjälp av många osteologiska metoder. Dock är många 
av dessa svåra att applicera på ett kremerat benmaterial då många morfologiska karaktärer 
som metoden bygger på ofta saknas. Men att studera hur benen växer samman (fusionerar) 
kan ge en bra åldersindikation. 

Människa: Åldersindelningen är enligt Sjøvold (1978) (tabell 1) och där det inte har fastställts 
något åldersspann benämns individen som adult. Åldersbedömning på tänderna har skett 
enligt Buikstra och Ubelaker (1994) (figur 12) samt på suturernas brottyta och 
sammanväxning enligt Gejvall (1948) och Holck (1997) (figur 8).  
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Tabell 1: Åldersfördelning enligt Sjøvold (1978)   

Infant 0-1 år 

Infans I 0-7 år 

Infans II 5-14 år 

Juvenilis 10-24 år 

Adultus 18-44 år 

Maturus 35-64 år 

Senilis 50-79 år 

Adult >20 år 

 
Åldersbedömning på tänder: 
Åldersbedömningen på tänderna har baserats på i vilken ordning tänderna bryter fram, och 
hur mjölktänderna ersätts av de permanenta tänderna enligt Buikstra & Ubelaker (1994) (figur 
12).  

Åldersbedömning på skalltak och suturer: 
Skalltaket har tre skikt. De kompakta delarna innefattar det inre skiktet (tabula interna), det 
yttre skiktet (tabula externa) och ett spongiöst mellanskick (diploë). Hos barn utgörs 
skalltaket bara av det yttre och det inre skiktet, med ökad ålder utvecklas den spongiösa delen 
som gör att de andra skikten blir tunnare. Förbränningen av spongiosan gör att den ger efter 
och sprängs isär, skillnaden mellan gamla och unga är att hos unga sprängs de kompakta 
skikten men hos gamla sker sprängningen i diploë (Gejvall 1948, Holck 1997). 
      Raka eller lätt vågiga suturer kan studeras hos nyfödda och barn upp till tre år, men från 
tre års ålder börjar de mer invecklade suturerna att bildas som är grövre med vassa kanter. 
Sammanväxningen av suturerna kallas synostos och påbörjas i vuxen ålder. Alltefter individen 
blir äldre växer suturerna ihop och blir alltmer otydliga. Synostosen hos suturerna kan 
studeras i ett bränt benmaterial eftersom det är den del av kroppen som någorlunda har samma 
form okremerat eller kremerat (Gejvall 1948, Holck 1997). 
      Denna metod fungerar bra om det bekräftat rör sig om en individ eftersom ett flertal 
skalltaksfragment som visar samma åldersspann kan mer bekräfta detta. Figur 8 visar stadie 1 
och 2 där stadie 1 är en individ på 25 år och stadie 2 är en individ på 50 år. 

 

Figur 8: Synostos stadierna enligt Holck (1997). 
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Gejvall (1948) var den första som applicerade denna metod och sedan dess har den 
modifierats av bl.a av Sigvallius (1994) och Holck (1997). Metoden har mötts av kritik 
(Alexandersen et al. 2008), men det är en metod av det benslag som förändras minst i 
kremeringen och är ofta det benslag som hittas i brandgravar (Gejvall 1948, Holck 1997). I 
tabellen nedan beskrivs de olika faserna i synostosen från 18 och 89 år.  

Tabell 2: Sammanställning av Holck (1997) på synostosens faser 

Adultus 18-44 år Diploë är ett poröst lager och suturen är helt öppen. 

Maturus 35-64 år Suturen blir alltmer sammanväxt och det porösa lagret blir större. 

Senilis 50-89 år Synostosten är nu mer kompakt och suturerna är delvis eller helt 

sammanväxta. 

 
 
Djur: Åldersbedömning har skett enligt Silver (1969). Om inga ofusionerade benslag 
påträffas benämns individen som adult det vill säga vuxen, annars anges den ålder då 
benslaget fusionerar.  

De olika fusioneringsstadierna 
I appendix och benslistan finns det en egen rubrik som baseras utefter hur benen växer 
samman med ledändar. Bokstäverna står för F – Fused (färdigväxt), C – Closing (delvis 
stängd), och O – Open (inget tecken att benet börjat växa ihop med epifysen). Denna metod 
används för att markera om det rör sig om en vuxen eller ung individ. Hos vuxna individer 
tenderar benen att vara färdigväxta medan hos de unga individerna kan åldern räknas ut 
baserad på hur fusioneringen fortskridit.  

6.3 Kroppslängd 

Materialet var för fragmenterat för att kroppslängdsberäkning kunde utföras eftersom det är 
primärt rörbenen som mäts för en kroppslängdsberäkning.  

6.4 MIND-beräkning 

En mind-beräkning innebär att ta reda på minsta möjliga antal individer som finns i 
materialet. Metoden går ut på att de benelement som är från samma art och som är fler än vad 
som vanligtvis finns i kroppen avgör hur många individer det finns i materialet. Exempel på 
detta är om det finns tre vänster lårben i materialet visar att det finns tre individer. Om det 
finns en tydlig skillnad ålders- eller storleksmässig mellan olika eller samma benelement kan 
det innebära att det rör sig om flera individer. Exempel på detta är om det påträffas ett vänster 
och ett höger lårben i materialet och det högra inte är färdigväxt men det vänstra är det, 
innebär det att det rör sig om minst två individer, en yngre och en äldre. 

6.5 Patologier 

Benmaterialet har studerats för att se om möjliga patologier och trauma förekommer, dock har 
inget av detta observerats under analysens gång.  



23 
 

6.6 Förbrännings- och fragmenteringsgrad 

Förbrännings- och fragmenteringsgraden har registrerats i analysen av det  brända materialet i 
syfte att studera hur bålet kan ha sett ut samt om benen har behandlats i efterhand genom till 
exempel krossning. Ett exempel på detta är om ett material har samma förbränningsgrad som 
ett annat men mycket högre fragmenteringsgrad, kanske en efterbehandling av benen har 
skett. Dock ska detta hanteras varsamt eftersom benen efter kremering ofta är väldigt sköra 
och omständigheterna kring efterbehandlingen är varierande. I denna analys har 
förbränningsgraden registrerats enligt Holck (1997:90) (tabell 3) samt Schmidt & Symes 
(2008:132) (figur 9). En varierande förbränningsgrav kan även indikera hur bålet sett ut.  

Tabell 3: Förbrännigsgraderna enligt Holck 1997. 

Gradering Temperatur Färg  Påverkan 

0 Obränt - 200°  Orange, brun, gul Benen ser obrända ut, det finns inga 

tydliga sprickor eller deformeringar. 

1 300°-400° Svart Dåligt bränt genom för lite 

syretillförsel, sotig färg. 

2 500°-700° Gråblå, mörkgrå, 

beige 

Synliga sprickor då benen är lätt 

brända, deformering av mindre grad 

kan ses. 

3 800°-1100° Ljusgrå-vit Har en ljusare färg och om det skrapas 

på ytan blir det ett märke. 

4 >1100° Vit Strukturen på benen är väldigt porösa 

och sköra då de är starkt brända.  

 

 
Figur 9: Förbränningsskala utifrån temperatur enligt Schmidt & Symes (2008). 
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6.7 Ben representativitet 

Vilka benelement som finns representerade i materialet kartläggs eftersom det tidigare 
observerats saknande av specifika benelement i vissa gravar som kanske medvetet eller 
omedvetet plockats ut. Det är en fråga som är återkommande i ett kremerat material eftersom 
det sällan hittas en hel kremerad grav, vart är resten av benen? Genom att studera 
fragmenteringen, förbränningsgraden kan ett visst mönster visa sig att benelement möjligtvis 
har plockats ut (Alexandersen et al. 2008:398). Iregren (1972) delar in kroppen i kategorierna 
kranium, hals, bål, övre extremiteter, hand och fot samt nedre extremiteter. I resultatet 
kommer dessa kategorier att presenteras om benelementet finns närvarande, om inte så har det 
inte identifierats.  

6.8 Benindelning 

I appendix och den benslista som finns bifogad, har fragmenten delats in i bendelar för att 
markera vilket del av benet som har identifierats. Detta ger en uppskattning på vilka 
benelement som finns i materialet samt hur fragmenteringen sett ut. Denna metod är 
utvecklad av Lepiksaar (1988) och modifierad av Malmborg (2004) och går ut på att 
fragmentet blir givet en siffra mellan 1-6 som markerar vilken del av benet som finns 
representerad: 
1. Proximal epifys 
2. Proximal del av diafys 
3. Supraproximal del av diafys 
4. Supradistal del av diafys 
5. Distal del av diafys 
6. Distal diafys  
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7. Källkritik 

Under denna process har det kommit upp en problematik som är återkommande och det är att 
skrivna källor nämner anläggningar med brända ben som jag inte har fått tillgång till. Ett 
exempel på detta är anläggning 13 som var en grop med brända ben, dock bestod denna 
anläggning av bara 1 g ben vilket sannolikt inte hade kunnat identifieras till art eller benslag 
men det kan samtidigt varit ett litet hand- eller fotrotsben samt falanger vilket hade kunnat 
säga något om anläggningen. Anläggning 13 ligger nära anläggning 10 och 14.  
     En annan källkritisk aspekt är att det finns två anläggning 14 som märkts ut på 
översiktsplanen. Detta är sannolikt ett skrivfel eftersom anläggning 16 verkar saknas på 
översiktsplanen. Men frågan kvarstår; vilken av dessa anläggningar var egentligen anläggning 
14? Ett annat exempel på att dokumentationen kring utgrävningen har vissa brister, är en 
anläggning som registrerats som en brandgrav men som saknar anläggningsnummer. Detta 
gör det svårt att få reda på i vilken kontext denna anläggning hittades i förhållande till resten 
av platsen.  
      I rapporten (Wickman-Nydolf, 2007) står de exakta måtten på var i anläggningen benen 
återfanns. Detta fungerar bra fram till anläggning 121 där det påträffades både brända och 
obrända ben. Det som hade varit intressant att veta i sammanhanget om i vilken nivå och 
vilket lager de påträffades, om de brända benen påträffades på samma nivå som det obrända 
kan det ge en indikation på hur deponeringen sett ut genom att det finns både obrända och 
brända ben i samma anläggning. 
      Översiktsplanen var till en början svår att läsa av från bilden som fanns bifogad i 
utgrävningsrapporten men efter mycket letande kunde fotografier tas av originalbilden. 
Översiktsplanen var relevant eftersom det är viktigt att exakt kunna peka ut vart de 
analyserade anläggningarna ligger i förhållande till varandra och skeppssättningen. 
      Platsen grävdes ut under vinterhalvåret och var en exploateringsutgrävning vilket kan 
innebära att det kan ha varit material som föll bort under utgrävningen. Det var under 
utgrävningen ca 0,30 meter tjock tjäle i marken vilket gjorde att en del av anläggningarna 
tinades upp med gasolbrännare. Kan detta ha skadat benen och det andra materialet?  
      Metoden för könsbedömningen som utförts är baserad på ett obränt källmaterial, detta är 
en källkritisk aspekt från min sida genom att källmaterialet för denna studie är kremerat. 
Metoden går ut på att mäta vissa punkter på tappkotan för att sedan räkna ihop ett 
mellanvärde. Detta mellanvärde fungerar även med färre punkter eftersom måtten i sig själva 
indikerar på ett kön. Detta är vad jag har baserat mitt resultat på men självklart med en 
felmarginal.  
      I denna uppsats har jag använt mig av (förutom benmaterialet) litteratur källor som är 
relevanta för de ämnen jag tar upp. Litteraturen är producerad av arkeologer, osteologer samt 
andra forskare. Det har varit tillfällen där forskarnas åsikter om en metod, material eller 
tolkningen av en plats har gått isär. Detta är en problematik men samtidigt så är det vad 
arkeologi och osteologi handlar om – olika tolkningar om vår historia.  
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8. Resultat 

Totalt 13 anläggningar med ca 10 400 fragment har analyserats, med en totalt vikt av 3,2 kg 
brända ben från Uppgarde, Vallstena på Gotland. Anläggningarna skiljer sig i art, benmängd, 
fragmenteringsgrad samt förbränningsgrad. Som nämnt tidigare har platsen används från 
stenålder upp till Vendeltid. De brända benen påträffades i olika anläggningar både i och 
utanför skeppssättningen, vissa anläggningar hittades intill skeppssättningen eller närliggande, 
andra anläggningar hittades en bit bort. De analyserade anläggningar som påträffades i 
skeppssättningen är profilerna 5b, 5c och 11A och anläggningarna 121, 122 samt 124. 
Anläggning 52b återfanns ca 2 meter norr om skeppssättningen. Ca 4 meter sydväst från 
skeppssättningen hittades de resterande två anläggningar (144 och 146) med brända ben och i 
det nordöstra hörnet påträffades anläggningarna 1, 3 och 14. Den sista anläggningen som 
analyserats i denna studie har inget anläggningsnummer men benämns som en brandgrav.  
      Förutom de brända benen, återfanns även två skelettgravar under utgrävningen; 
anläggning 51 och 139. I anläggning 51 var benen omrörda och det som återstod var några 
hand- och fotrotsben (carpi och tarsi), båda sken-och vadbenen (tibia och fibula), ett 
överarmsben (humerus), ett armbågsben (ulna) och strålben (radius) samt revben (costae) 
bland annat. Anläggning 139 var en barngrav, benen var fragmenterade vilket stödjer det som 
står i utgrävningsrapporten; att benen blivit krossade på kalkhällen (Wickman-Nydolf 
2007:15). De benelement som återstod var tänder, underkäks- och kraniefragment. Tänderna 
som påträffades var mjölktänder vilket tyder på en ålder under 13 år (Buikstra & Ubelaker 
1994) (tandschema, se figur 12). Anläggningarna har inte blivit mer osteologiskt undersökta 
än under ett besök på statens historiska museum den 31 mars 2016 då en överblick av 
gravarna gjordes. 

8.1 Anläggningarna i det nordöstra hörnet 

Materialet i anläggning 1 var bränt och väldigt fragmenterat, såg först ut att ha blivit krossat i 
efterhand men efter en kremering är benen väldigt sköra och har det gjorts en förflyttning av 
benen kan detta vara förklaringen till den höga fragmenteringen. Benen hittades uppe i högra 
hörnet av utgrävningsplatsen, i ett stolphål/stenskodd och den primära bedömningen var att 
det rörde sig om djurben men vid närmare analys visade det sig att det var människa i 
anläggningen då det bland annat framkom skalltaksfragment med suturer samt en falang 3. 
Sammanväxningen på suturerna visar att det rör sig om en vuxen men en ung vuxen eftersom 
kanterna på suturerna inte sprängs bort och därigenom inte fusionerat ihop. En påse av ben 
från anläggningen bestod av tänder, vissa av dem var svåra att artbedöma men några av 
fragmenten bedömdes till människa. 
      Ett intressant fynd som påträffades i denna påse var en tand med ett genomborrat hål. 
Arten på tanden kan vara hund eller säl. Eftersom tanden blivit bearbetad kan det röra sig om 
en amulett av något slag (figur 16). Ett annat intressant fynd var att många bitar var klädda i 
något som såg ut som tyg. På vissa begravingsplatser har det observerats brända ben som lagts 
i tyg, människor kremerade benen, krossade dem, band in dem i tyg för att sedan begrava dem 
(Alexandersen et al. 2008: 392ff). 
      Anläggning 3 bestod av tre påsar där två av påsarna har samma förbränningsgrad men den 
tredje som innehöll ett rörbensfragment samt ett 3 mm stort fragment kunde inte bedömas till 
art men hade en betydligt lägre förbränningsgrad än de andra två påsarna. Det material som 
var hårt bränt kan ha blivit krossat i efterhand som en del av begravningsritualen, samtidigt är 
brända ben väldigt sköra efter kremeringen vilket gör en sådan slutsats svår att dra (figur 13). 
      Sandblandad jord bestod den grop med brända ben som var anläggning 14. Det var en 
skålformad grop som innehöll brända ben, en 0,11 m stor gråsten samt enstaka kalkstenar. 
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Benen i anläggningen såg till utseende och konsistens först ut som sandsten men vid närmare 
observation konstaterades det att benen härstammade från ett eller flera horn (figur 17). Även 
ett skalltaksfragment med suturer identifierades. Arten har försökt fastställas och de tre 
arterna som det potentiellt rör sig om är älg, kronhjort eller rådjur. Ingen av dessa arter har 
tillhört Gotlands fauna. 

8.2 Skeppssättningen 

Den osteologiska analysen av anläggning 52b visade att det var en vuxen människa som låg 
begravd i anläggningen. Individen bedöms vara en ung vuxen genom att suturerna på 
skalltaket visar en viss sammanväxning. Suturerna har sprängts av värmen men piggarna på 
suturerna är kvar vilket tyder på att fusionering är pågående. En del från bäckenet påträffades 
även men det var för fragmenterat och saknade de morfologiska karaktärerna för att kunna 
könsbedöma. Förbränningsgraden och fragmenteringen var hög.  
      Belägen inom ramarna för den gamla skeppssättningen låg anläggning 121 som bestod av 
både brända och obrända ben. De brända benen kunde inte bedömas till art eller benslag i den 
osteologiska analysen men det obrända benet var en falang 2 från hund. Påträffades i 
sotblandad jord, och innehöll några stenar samt svårt fragmenterade ben. Majoriteten av 
benen var svarta/blå/mörkblå vilket tyder på en lägre och mer ojämn förbränningsgrad.  
      Anläggning 122 som låg precis bredvid anläggning 121 inne i skeppssättningen var en 
0,55 meter stor och 0,11 meter djup hällkista och en brandgrav. I anläggningen hittades 
förutom brända ben, ett avslag från flinta som kan tolkas som en skrapa. Vissa av benen i 
anläggningen var svarta/blåa vilket tyder på att dessa ben haft en lägre förbränningsgrad än 
resten som har lite brun, beige, och vit färg. Detta kan ge indikationer om hur bålet sett ut, 
dock kunde inga av dessa fragment identifieras till art eller benslag. De två arter som 
identifierades i denna anläggning var människa och hund. Från människa identifierades 2 
tänder samt en handfalang 3. En av tänderna som identifierades är en mjölkmolar vilket tyder 
på en ålder under 13 år eftersom den  första permanenta kindtanden (molar) framkommer då 
(Buikstra & Ubelaker 1994). Sutur sammanväxningen korrelerar med en ung individ och det 
har inte funnits några tecken på två individer. Från hund identifierades fragment från ett 
överarmsben samt falanger. 
      Den största brandgraven i detta material var anläggning 124 som påträffades vid 
skeppssättningens ena långsida. Anläggningen var 0,70 meter stor och 0,30 meter djup och 
innehöll förutom brända ben, en kniv, en kruka, en spelbricka och ett kamfragment bland 
annat. Fynden möjliggjorde en datering som visade Vendeltid (figur 11). Benen från denna 
anläggning var uppdelad i tre påsar. En människa påträffades i anläggningen genom den 
tappkota (axis) som direkt identifierades och möjliggjorde en könsbedömning då tre mått 
kunde tas (figur 14). Måtten indikerar att individen i graven var en kvinna. Dock finns det en 
problematik genom att metoden baserats på ett obränt material, därför ska resultatet ska tas 
med största försiktighet. När det kommer till ålder på individen tyder suturerna på 
skalltaksfragmenten på en vuxen individ, ung, men vuxen genom att suturerna på vissa delar 
av fragmenten inte har börjat fusionera än medan på andra suturer har de sprängts bort av 
elden som ger indikationen att de börjat fusionera. Åldersbedömingen har gjorts baserat på 
suturernas sammanväxning och brottytan, bedömningen indikerar på en individ mellan 18-44  
år (adultus).  
      Under analysen identifierades fragment i alla påsar som hade en lägre förbränningsgrad än 
resten av materialet. Färgen varierar mellan beige, svart, mörkblå och vit. De flesta av 
fragmenten med lägre förbränningsgrad kunde inte bestämmas till art eller benslag men några 
skalltaksfragment och rörbensfragment från människa uppvisade en annan förbränningsgrad 
än de andra skalltaksfragmenten vilket tyder på att en viss del av kraniet hade en annan 
förbränningsgrad än resten (figur 15). Tänderna som även bedömdes till människa uppvisade 
också en varierande förbränningsgrad; en tand är beige, en annan är svart med inslag av 
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rostfärg osv. Majoriteten av tänderna var dock svarta, grå eller vita med inslag av mörkblå 
vilket överensstämmer med förbränningsgraden på majoriteten av materialet. 
      Tre arter har identifierats i denna anläggning; människa, hund och svin – en individ per 
art. En halskota, falang 1 samt kondylen på underkäken från hund har identifierats samt hand- 
och fotrotsben från svin. Kotkroppen på halskotan från hunden var inte färdigväxt, likaså med 
falangen. Enligt Silver (1969) fusionerar den första falangen vid 7 månader vilket tyder på att 
hunden hade en ung ålder. 
      Profilerna 5b, 5c och 11A utgjorde groparna där stenarna som markerat skeppssättningen 
en gång stått. Samtliga påsar innehöll liten mängd, högt fragmenterade ben. 
Förbränningsgraden var också hög, vilket gjorde att de brända benen inte kunde identifieras 
till benslag eller art. 

8.3 Anläggningarna i det sydöstra hörnet 

      Skalltaks-samt tandfragment från människa identifierades i anläggning 144. Tänderna är 
en framtand och en kindtand (molar och incisiv). Skalltaksfragmenten saknade suturer vilket 
gjorde en ålder svår att fastställa. Benen hade en vit-beige färg och förbränningsgraden var 
förhållandevis hög. Det fanns även fragment som visade på en lägre förbränningsgrad 
eftersom de hade en svart, vit, mörkblå färg. Anläggningen var en botten på en brandgrav där 
fyllningen bestod av grusig jord. Det fanns även en 0,30 x 0,33 m stor flat kalkhäll där de 
brända benen påträffades. 
      Anläggning 146 var en skålformad grop med brända ben som bestod av sandblandad jord 
med inslag av sot. Benen i denna anläggning var för fragmenterade för att art eller benslag 
skulle fastställas. 

8.4 Anläggning ? – Den okända graven 

Den sista anläggningen i den osteologiska analysen har ett okänt anläggningsnummer men 
benämns i utgrävningsrapporten som en brandgrav. Fler arkeologiska benämningar finns inte 
kända om denna anläggning. Anläggningen innehöll väldigt få fragment men åtta kunde 
identifieras till människa, ett mellanhandsben (metacarpus III) och  åtta stycken 
skalltaksfragment. Förbränningsgraden var förhållandevis låg, ca runt 300 grader eftersom 
benen var svarta. 

8.5 Sammanfattning av den osteologiska analysen 

Den osteologiska analysen har identifierat människa och djur i brandgravar men också i 
gropar med brända ben samt stolphål. De arter som har identifierats är människa, hund och 
svin. Arten på hornen är tre möjliga arter varav inte någon av de tre tillhört den gotländska 
faunan. Nedan finns en sammanställning av resultatet, se bilagor för exakta siffror. 
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Tabell 4: Sammanställning av de anläggningar där identifiering kunde göras: 

Anl Deponering Fynd Kön Ålder Förbränningsgrad Total 

vikt 

1 Stolphål/Stenskodd - - Adultus 3-4 631 g 

14 Grop med brända ben - - Adult 0 28 g 

52b Brandgrav - - Adultus 3 147 g 

122 Brandgrav - - Infans 

II 

3 215 g 

124 Brandgrav Kruka 

mm. 

Kvinna? Adultus 1-4 1,9 kg 

144 Brandgrav - -  -  0-4 56 g 

? Brandgrav - - Adultus 1 13 g 

 

Tabell 5: Sammanställning av identifierade arter i de olika anläggningarna: 

Anl Deponering Människa Hund  Svin Älg/rådjur/kronhjort 

1 Stolphål/stenskodd X - - - 

3 Skålformade 

mörkfärgningar 

- - - - 

14 Grop med brända ben - - - X 

52b Brandgrav X - - - 

Profil 5b Stenhål till 

skeppssättning 

- - - - 

Profil 5c Stenhål till 

skeppssättning 

- - - - 

Profil 

11A 

Stenhål till 

skeppssättning 

- - - - 

121 Grop med ben - X - - 

122 Brandgrav X X - - 

124 Brandgrav X X X - 

144 Botten på brandgrav X - - - 

146 Grop med brända ben - - - - 

? Brandgrav X - - - 

 

Tabell 6: Sammanställning av representationen i benmaterialet: 

Anl Art Kranium Hals Bål Övre 

extremiteter 

Hand 

och fot 

Nedre 

extremiteter 

1 Människa X  X X X X 

3 - - - - - - - 

14 Älg/rådjur/ 

kronhjort 

X - - - - - 

52b Människa X X - X - X 

Profil 

5b 

- - - - - - - 

Profil 

5c 

- - - - - - - 

Profil 

11A 

- - - - - - - 
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121 - - - - - - - 

122 Människa X - - - X - 

122 Hund - - - X X - 

124 Människa X X - X X X 

124 Hund - X - - X - 

124 Svin - - - - X X 

144 Människa X - - - - - 

146 - - - - - - - 

? Människa X    X  
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9. Diskussion  

Vid utgrävningarna 1977-78 återfanns resterna efter en skeppssättning. Det ända som återstod 
av skeppssättningen i detta fall var de jordfyllda nedgrävningarna där stenarna ursprungligen 
stått (Englund 1979: 53) men visar ändå på en betydelsefull plats. Wehlin (2010) diskuterar 
om vilket betydelse landskapet har haft i detta avseende eftersom det verkar som om 
skeppssättningen varit belägen på en kulle där två olika vattendrag möts vilket kan diskuteras 
om huruvida denna plats varit en knutpunkt/centralplats av något slag. Idag har vi delat upp 
Grinds, Nygårdsrum och Uppgarde till tre separata platser men under brons-och järnålder 
kanske denna plats var en stor mötes- och centralplats? Jag tror att själva grusåsen kan vara 
nyckeln till allt eftersom det är en strategiskt vald plats i landskapet för en mötesplats eller till 
och med en centralplats. Det är även kring grusåsen som det mesta av aktiviteten har skett. 
Wehlin (2013) och Sjöstrand (2015) diskuterar vilken betydelse landskapet har haft i 
förhållande till samhället. Nygårdsrum och Uppgarde ligger längs ett vatteninlopp som leder 
till olika vattendrag som leder vidare till mitten av ön. Detta var en väldigt viktig vattenled 
genom att den markerade en handelsväg där Nygårdsrum och Uppgarde hade en avgörande 
placering. Uppgarde kanske var en helig plats om människor återvände till när de reste via 
handelsvägen? 
      En av mina utgångspunkter var att se hur anläggningarna förhåller sig till varandra och 
resten av platsen - det arkeologiska sammanhanget. Genom de depåer med ben, härdar, 
stolphål och gravar kan det fastställas att det varit någon form av aktivitet på platsen. De 
frågeställningar som kom upp när jag arbetade med materialet var vilka handlingar som kan 
ses genom att studera materialet. På så sätt kan en bild av platsen växa fram och slutsatser kan 
dras. Benmaterialets utseende och vikt kan avslöja vilka handlingar efter kremeringen har 
gjorts till exempel, handlingar som har med gravsättningen att göra i rituell form. Det 
förekommer att det saknas ben i vissa depåer efter kremeringen, det rör sig ofta om specifika 
benslag som tänder och skalltaksfragment det vill säga fragment som är lätta att plocka ut i 
efterhand. I vissa depåer saknas mer än hälften av ursprungsvikten av en hel människa eller 
djur vilket genererar frågorna; var finns resten av benen och vad finns det för tolkningar kring 
detta? Vad säger det om platsen? Finns det definierade gravplatser där urplockade ben syns?  
      Ett exempel på detta var i anläggning 1 där det återfanns brända ben i ett stolphål, som 
först tolkades som djurben. Vid närmare analys fastställdes dock att det var människoben i 
stolphålet. Individen i anläggning 1 har kanske lagts där av en anledning? Kanske för att 
skydda huset? Ett annat exempel från Uppgarde är anläggning 122 där det saknas 
skalltaksfragment trots att både människa och hund har identifierats i den anläggningen. 
Samtidigt var skalltaksfragmenten överrepresenterade i anläggning 144, dock identifierades 
inga skalltaksfragment med suturer. Detta kan innebära att det skett någon form av handling 
efter kremeringen, medveten eller omedveten, vilket innebär att benen till exempel inte har 
begravts på bålplatsen utan flyttats. Detta är en problematik när brända material analyseras 
eftersom det sällan är hela individen som gravsätts i deponeringen. Vissa forskade (Gejvall, 
1948 och Kaliff, 1992), anser att benen blivit krossade efter kremeringen. Detta argumenterar 
andra (Arcini, 2007 och McKinley, 1993) emot eftersom det är mycket som händer med 
benen i samband med kremeringen. Efter en kremering är benen väldigt sköra, om benen 
flyttas och deponeras på en annan plats kan fragmenteringen öka. Om det har skett någon 
form av efterbehandling av benen (såsom att de rengjorts från sot (Arcini, 2007) till exempel) 
så ökar fragmenteringen. Vädret vid kremeringen är också av största betydelse, vädret under 
utgrävningsprocessen har samma betydelse genom att vatten och jord kan orsaka högre 
fragmentering (McKinley 1989:73). Sigvallius (1994) visar i sin avhandling en bild av ett 
kremerat material som inte har blivit behandlat efter döden (såsom krossning till exempel.) 
Den andra illustrationen visar ett kremerat material som har blivit krossat i efterhand (figur 
13). 
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      Förbränningsgraden kan säga mycket om hur själva bålet sett ut samt förklara 
fragmenteringen på benen efter kremeringen. Ett exempel på detta är anläggning 124 där 
skalltaksfragment hade en lägre förbränningsgrad än resterade material i graven. Den 
varierade förbränningsgraden kan i detta fall säga att individen kanske legat på sidan och att 
en del av bålet var svalare på vissa ställen. I anläggning 3 kan ett liknande mönster urskiljas 
genom att det var ett rörbensfragment som hade den lägsta förbränningsgraden och det 
resterande materialet hade den högsta förbränningsgraden. I anläggning 121 påträffades både 
brända och obrända ben, en hel obränd falang 2 från hund identifieras och i denna kontext 
frågar jag mig om dessa ben hittades i samma del av anläggningen och i samma lager? 
Anläggningen kan ge två indikationer; om hur bålet såg ut samt om anläggningen har en 
sekundär deponering. 
      Majoriteten av de analyserade benen har hög förbränningsgrad och det är hög 
fragmentering. Fragmenteringen kan göra att arten och benslaget inte kan fastställas men det 
kan ändå säga att det har deponerats ben där vilket i sin tur säger något om platsen och dess 
aktivitet. I profilerna som var kopplade till skeppssättningen kunde varken benslag eller art 
fastställas, men även om art och benslag inte kan bekräftas ger det ändå information om att 
det finns ben i dessa profiler och att de har lagts där av någon anledning, kanske för att skydda 
skeppssättningen? Benen påträffades en bit utanför skeppssättningen vilket ger tolkningen att, 
eftersom detta kan tolkas som en rituell plats. Dessa ben kan härstamma från en mäktig ritual, 
kanske i samband med en begravning eller en fruktbarhetsritual av något slag. Detta är en fri 
tolkning men t.ex. baserat på Wehlin (2013), Artelius (1996) och Kaliffs (2013) tolkningar 
kring kremationer och skeppsymboler.  
      När det kommer till att diskutera om Uppgarde ska ses som en gravplats eller inte tycker 
jag att Uppgarde är en gravplats eftersom det är individer som har gravsatts där, det spelar 
ingen roll i vilken form. I stället kan det säga mycket om samhällsstrukturen; de individer som 
har kremerats och sedan delats upp i olika depåer kanske hade en annan status i samhället? 
Människor hade kanske en annan religiös tro? Mer involverade i det rituella arbetet och fick 
därför en annan form av begravning? Men vad räknas egentligen som en grav? Wehlin (2013) 
diskuterar kring gravkonceptet och vad som egentligen räknas som en grav. Idag tänker vi att 
när det finns ben deponerade rör det sig om en grav. Under bronsålder hade deponerade ben 
kanske en helt annan betydelse som till exempel att deponerade ben i ett stolphål innebär att 
den döde skyddar huset till exempel (Kaliff & Østigård 2013). Bara det faktum att människor 
delat upp benen efter kremeringen, eller plockade bort specifika fragment tyder på att 
människor under bronsålder hade ett annat tankesätt kring gravar än vad vi har idag eftersom 
vi idag är måna att alla delar av kroppen följer med i graven. 
      Ett tecken på att Uppgarde också kan tolkas som en rituell plats är att i den sydöstra delen 
av utgrävningsplatsen påträffades 15 anläggningar som innehöll skörbränd sten eller 
skärvsten, som är sten som har blivit upphettad vilket resulterar i att den blir porös (figur 10). 
Skärvsten och skärvstenshögar är förekommande främst kring boplatser men de förekommer 
även kring gravplatser (Kaliff & Skjöldebrand 1995; Martinsson-Wallin och Wehlin 2010). 
Kaliff & Skjödebrand (1995) för en diskussion kring skärvstenhögarnas betydelse och om de 
möjligtvis är resterna efter gravbålen. Kan det varit på dessa 15 anläggningar bålen stod? Han 
menar även att eftersom gravarna från yngre bronsålder sällan innehåller allt material från 
själva kremeringen kanske resten har placerats i skärvstenshögarna. Samtidigt kanske 
skärvstenshögarna var själva bålplatserna men att skeppssättningen var själva gravplatsen. 
Samtliga brandgravar återfanns i eller nära skeppssättningen och det mesta av aktiviteten har 
skett kring skeppssättningen vilket gör att den får en central roll.  
      Skeppssättningar anlades under en period på tre tusen år (främst under bronsåldern) med 
skiftande karaktär beroende på miljö. Genom att samma typ av symbolik har använts under så 
pass lång tid tyder det på att traditioner har hållits vid liv genom ritualerna som omger 
begravningssättet vilket i detta sammanhang är skeppssättningen (Artelius 1994:46). 
Symboliken kring skeppssättningarna är att skeppet representerar resan över till dödsriket, 
men då borde det finnas många fler skeppssättningar om det var nödvändigt för varje individ 
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att begravas i en skeppssättning för att själen skulle få frid? Eller har skeppssättningen 
egentligen en helt annan symbolik, att skeppssättningen var en del av traditionen men inte 
nödvändig? Är skeppssättningen en högstatusgrav där de förmögna blev begravda? Eftersom 
det finns så få skeppssättningar i jämförelse med hur många som har levt under 
skeppssättningstraditionen tyder detta på att skeppssättningarna upprättades på speciella 
platser som ett extraordinärt monument. Kanske var resandet och handeln den största 
symboliken i skeppsättningstraditionen? De brända hornen som återfanns i anläggning 14 
fastställer till exempel en handel/utbyte med fastlandet genom att arten på hornen inte tillhör 
Gotlands fauna. Ett exempel på där horn förekommer i ett begravningssammanhang är 
Krankmårtenhögen. Dock är endast 5% av hornmateralet bränt och resten obränt men det 
förekommer tillsammans med gravkontexten. Ett annat exempel är i Fotingen i Jämtland där 
brända horn förekommer men i ett boplatssammanhang (Boëthius 2010:15).  
      De obrända benen har i denna studie inte analyserats osteologiskt men under ett besök på 
statens historiska museum gjordes en översiktlig analys. De obrända benen berättar precis 
som de brända benen vilka olika deponerings-och gravformer som kan studeras på platsen. I 
anläggning 139 återfanns en barngrav, någon exakt ålder fastställdes inte men många 
mjölkmolarer identifierades vilket styrker den unga åldern. Enligt Wickman-Nydolf (2007) 
har benen blivit krossade på kalkhällen. Genom att benen är väldigt fragmenterade kan en 
sådan slutsats dras. Det som återstod av individen är underkäks- och tandfragment. Unga 
skelett är ofta mer sköra än vuxna skelett vilket kan förklara varför få ben hittades. Samtidigt 
kan det indikera på en medveten handling, kanske för att barnet skulle få frid behandlades det 
så?  
      De frågeställningar som har behandlades under den osteologiska analysen var vilken typ 
av aktivitet och vilka handlingar kan ses genom att studera benmaterialet? Varför ser 
benmaterialet ut som det gör och hur har benen behandlats efter kremeringen? Vilka ritualer 
kan tolkas och hur förhåller sig deponeringarna till varandra? Vilka tolkningar kan de olika 
deponeringarna ge och hur ter de sig om det ses till platsen som helhet men till det enskilda 
benmaterialet? Svaret på dessa frågor är varierande men tyder på att det har skett någon 
betydelsefull aktivitet på platsen.  
      Uppgarde var en plats som hölls kvar i det kollektiva minnet under en lång tid genom det 
monumentala minnet. Detta fenomen diskuteras av Fahlander och Østigård (2008:9). Vad 
monumenten har för betydelse till de efterlevande. Skeppssättningen i Uppgarde är ett sådant 
exempel. Det kollektiva minnet och dess betydelse diskuteras av Wehlin (2011:79). Minnet 
delas upp i två kategorier; det materiella och immateriella. Det materiella representerar det 
kända minnet genom monument till exempel. Det immateriella representerar det emotionella 
minnet av en plats till exempel. Farleden som löpte vid Uppgarde användes under lång tid och 
representerar en aktivitet, den aktiviteten lade grunden för att Uppgarde återanvändes under 
lång tid. Skeppssättningen tillkom antagligen efter en tid som platsen användes eftersom det 
funnits andra monument som markerade platsen. Tillsammans med det kollektiva minnet blev 
Uppgarde en plats människor återvände till och utvecklade.  

9.1 Avslutande diskussion 

Uppgarde i Vallstena socken har haft en kontinuerlig aktivitet från stenålder till Vendeltid och 
befinner sig bland andra kända fornlämningsrika platser. Detta ger en indikation på att 
Vallstena varit en stor och betydelsefull plats. Möjligtvis en mötes- eller en centralplats 
genom placeringen i landskapet. I denna uppsats har det brända benmaterialet från Uppgarde i 
Vallstena socken diskuteras. Rör det sig om en rituell plats, gravplats eller en kombination av 
dem båda? 
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1. Vilka typer av ritualer kan studeras på platsen? 

De typer av ritualer som kan studeras på platsen är till exempel de 15 resterna efter 
skärvstenshögarna som återfanns nära skeppssättningen. Både Kaliff (1995:29) och 
Hellerström (2007:242) diskuterar skärvstenarnas betydelse och om de ska tolkas som en 
rituell handling eller om skärvstenarna möjligtvis hör till en eventuell boplats. I Uppgarde 
påträffades inga spår av en boplats men de 15 härdarna med skärvstensfyllning återfanns 
(Wickman-Nydolf 2007:2) vilket för mig till slutsatsen att i Uppgrade har skärvstenshögarna 
tjänat ett annat syfte än i ett boplatssammanhang. Det kan alltså innebära att 
skärvstenshögarna som påträffades kan ha varit där bålen stått. Det kan till exempel ha varit 
där individen i anläggning 1 brändes och som sedan lades i ett stolphål som kanske ett skydd 
till det hus som stod där.  
      Ett annat exempel på en rituell handling är de brända hornen som återfanns i anläggning 
14 en bit bort från skeppssättningen men som låg i närheten av anläggning 1. Kan detta vara 
området där det rituella skedde och att det gravsattes vid skeppssättningen? Arten på hornen 
är inte fastställd men det som är fastställt är att arten inte tillhör Gotlands fauna vilket leder 
till frågan varför människorna har införskaffat sig hornen, transportera dem till ön och bränna 
dem – det måste finnas en förklaring. Möjligtvis en rituell handling? Kristiansen och Larsson 
(2005:330ff) diskuterar kring hornens betydelse. Vid medelhavsområdet kan avbilade gudar 
studeras men även uppe i Bohuslän återfanns hällristningar med liknande avbildningar. 
Hornen i Uppgarde kanske brändes för att dyrka gudarna? Samtidigt kan det tolkas som en 
vanära till gudarna eftersom de faktiskt brände hornen som definierade guden. 
Klimatförändringen som ledde till missväxten under yngre bronsålder kanske initierade en 
sådan handling. 
 

2. Hur ser artfördelningen ut mellan människa och djur i deponeringarna? 

Frågeställningen är osteologisk och riktar in sig mer specifikt på de identifierade 
brandgravarna. Beroende på vad för djur som identifierades kan säga om det rör sig om 
eventuella högstatusgravar när djur begravts tillsammans med människan. Det kan också ge 
en indikation på vilken tidsperiod graven kommer ifrån eftersom det är vanligare med djur i 
brandgravar under järnåldern än under bronsåldern (Sigvallius 1994:6) men med stor 
försiktighet då arterna i gravarna varierar även under samma tidsperiod, vissa gravar 
innehåller ibland inga djur alls (Sigvallius 1994:6). I Uppgarde identifierades fyra 
brandgravar; anläggning 52b, 122, 124 samt den okända graven. Dessa fyra skiljer sig 
markant åt. Anläggning 52b innehöll 0,20 m stora stenar och där var benen placerade i den 
östsydöstra delen av anläggningen, inga djur identifierades i denna grav. Anläggning 122 var 
en hällkista belägen inuti skeppssättningen, vilket är representativt för bronsålder. I 
anläggning 122 identifierades människa och hund. Anläggning 124 påträffades mellan 
stävestenarna det vill säga stenarna som utmärkte skeppssättningen. Inuti graven återfanns 
fynd som kunde datera graven till Vendeltid. I anläggning 124 identifierades förutom 
människa, hund och svin. 

 

3. Vad kan den osteologiska analysen säga om bålet? 

I anläggning 124 kan den varierande förbränningsgraden säga hur bålet såg ut (figur 15). 
Majoriteten av materialet hade en hög förbränningsgrad, men det fanns tänder och 
skalltaksfragment som uppvisade en annan förbränningsgrad. I detta fall kan det indikera att 
individen legat på sidan eller att bålet var jämnt fördelat. I anläggning 3 och 121 kan en 
avvikelse också studeras: anläggning 3 hade ett rörbensfragment som såg obränt ut och i 
anläggning 121 fanns det en hel falang 2. I anläggning 3 var resten av benen hårt brända men i 
anläggning 121 var det en betydligt lägre förbränningsgrad.  
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4. Finns det likheter eller skillnader mellan gravritualer och deponeringarna från 
brons- respektive järnåldern? 

I det fall som studeras vid Uppgarde skiljer sig depåerna från varandra mellan brons- och 
järnålder, även inom järnålder skiljer de sig åt. Anläggningarna 51 och 124 är båda daterade 
till järnålder, en av dem är en skelettgrav med fynd och den andra är kremerad tillsammans 
med andra arter. Anläggning 122 var en hällkista inuti skeppssättningen, detta förekommer 
även på Gålrumsgravfältet i Alskog på Gotland (Gustavsson 2011; Wehlin 2013:114). 
Hällkistor har använts ända sedan stenåldern men under brons- och järnålder blir de mer 
förekommande i rösen, stensättningar eller skeppssättningar. Begravningstraditionerna skiljer 
sig även inom epoken Anläggning 122 och 124 kan härstamma från samma tidsperiod men 
skiljer sig ändå markant från varandra genom att anläggning 124 är relativt intakt för att vara 
kremerad men anläggning 122 (där det identifierades människa och hund) innehåller 
viktmässigt inte hälften av mängden.  

 

10. Konklusion  

Det har varit mycket aktivitet i Uppgarde och kringliggande områden under en lång 
sammanhängande period. Denna uppsats har handlat mycket om den aktiviteten och var den 
innebär för platsen i sig. Den osteologiska analysen har tillsammans med arkeologin klarnat 
lite i den något grumliga bild som finns av denna plats. Platsen i sig kan både tolkas som en 
rituell- och gravplats genom skeppssättningen som gravform och de brända hornen som rituell 
indikation. Jag tror att det uppe i det nordöstra hörnet vid anläggning 1 och 14 skedde de 
rituella aktiviteterna och att själva gravsättningen skedde i skeppssättningen och i närheten av 
den. 
      Uppgardes position i landskapet visar också på att det var en plats människor återkom till. 
Jag tror att detta var en helig plats under tiden som den var aktiv och att traditionen kring 
denna plats höll i sig under den långa perioden men att den utvecklade sig.  

 

11. Framtida forskning 

De skeletala kvarlevor som påträffades under utgrävningarna i Nygårdsrum 1970 har ännu 
inte analyserats osteologiskt. Detta är för framtida forskning att utföra. Denna studie är också 
en början till ett gediget arbete kring om detta är en ritual plats eller inte. Den utgrävningen 
som planeras av Grönhaug kan också ge ett större perspektiv på platsens helhet.  
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12. Sammanfattning  

I denna uppsats diskuteras det kring om Uppgarde i Vallstena socken på Gotland var en rituell 
plats eller en gravplats. En osteologisk analys har gjorts av det brända benmaterialet från 
platsen. På platsen har det skett en kontinuerlig aktivitet från stenålder upp till Vendeltid och 
platsen ligger angränsande till andra stora fornlämningsplatser. I Uppgarde återfanns även 
resterna efter en skeppssättning som visar sig vara Gotlands största och det är vid denna 
skeppssättning aktiviteten har skett.  
      Resultatet från den osteologiska analysen har gett indikationer på att rituella handlingar 
har skett i Uppgarde. En av anläggningarna innehöll brända horn med en art som inte tillhör 
Gotlands fauna. Även brända människoben identifierades i ett stolphål. Djur identifierades 
även i de större brandgravarna, där arterna är hund och svin. Sju deponeringar med brända 
ben identifierades till människa, samtliga individer bedöms till adulta – mellan 18 och 44 år 
förutom en där åldern bedömdes mellan 5-14 år. Förbränningsgraden på materialet är 
varierade vilket ger en indikation på hur bålet sett ut. Individen i anläggning 124 uppvisade 
lägre förbränningsgrad på skalltaks-tand- och rörbensfragment vilket tyder på att individen 
legat på sidan under bålet.  
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15. Figurer 

 

Figur 10: Skärvstenshögarna i förhållande till skeppssättningen. 

 

Figur 11: Fynden från anläggning 124. 
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Figur 12: Buikstra & Ubelakers (1994) tandschema. 

 

 

Figur 13: Okrossade ben och krossade ben efter kremeringen efter Sigvallius (1994).  
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Figur 14: Tappkotan/andra halskotan (axis) som användes för könsbedömning. Foto: Sophia Westerberg 

 

 

Figur 15: Varierande förbränningsgrader från anläggnng 124. Foto: Sophia Westerberg 
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Figur 16: Den bearbetade tanden, hund eller säl, från anläggning 1. Foto: Sophia Westerberg 

 

 

Figur 17: De brända hornen (rådjur, kronhjort eller älg) från anläggning 14. Foto: Sabine Sten  
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16. Bilagor 

Tabellerna nedan presenterar resultatet från den osteologiska analysen. Exakt vikt och 
fragmentantal från varje anläggning och påse från respektive anläggning samt den 
identifierade arten. 

 

Tabell 6: Anläggning 1 

Påse 1 

Id 8423:4 

FID 1197390 

Bnr 2 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Råå 1:6 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 1 

SHM 35371 

Skick Bränt ben 

Deponering Stolphål/stenskodd 

Färg Ljusgrå-vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 1855 

Identifierade fragmentantal 27 

Oidentifierade fragmentantal 1828 

Volym 0,7 L 

Vikt 623 g 

Vikt oidentifierat 600 g 

Vikt identifierat 23 g 

Identifierade arter Homo Sapiens 

 

Tabell 7: Anläggning 1 

Påse 2 

Id 8423:5 

FID 1197392 

Bnr 3 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Råå 1:6 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 1 

SHM 35371 

Deponering Stolphål/Stenskodd 
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Skick Bränt ben 

Färg Ljusgrå-vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 17 

Identifierade fragmentantal 9 

Oidentifierade fragmentantal 8 

Vikt 3 g 

Vikt oidentifierat 1 g 

Vikt identifierat 2 g 

Identifierade arter Homo Sapiens 

Identifierade benslag Tänder 

 

Tabell 8: Anläggning 1 

Påse 3: 

Id 8423:7 

FID 1197395 

Bnr 10 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Råå 1:6 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 1 

SHM 35371 

Deponering Stolphål/stenskodd 

Skick Bränt ben 

Färg Ljusgrå-vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 31 

Identifierade fragmentantal 2 

Oidentifierade fragmentantal 29 

Vikt 5 g 

Vikt oidentifierat 4 g 

Vikt identifierat 1 g 

Identifierade arter Homo Sapiens 

Identifierade benslag Tand- samt skalltaksfragment 

 

Tabell 9: Sammanställning av anläggning 1 

Deponering Stolphål/stenskodd Fragmenteringsgrad 1,2 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym 0,8 L Ålder Adultus 

Vikt 631 g Mind 1 individ 

Färg Ljusgrå-vit Identifierade 

fragment 

2 % 

Förbränningsgrad 3-4 Identifierade arter Människa 

Representativitet Människa: Kranium, bål, övre och nedre extremiteter samt hand.  
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Tabell 9: Anläggning 3 

Påse 1 

Id 8423:10 

FID 1197403 

Bnr 5 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Råå 1:6 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 3 

SHM 35371 

Deponering Mörkfärgningar 

Skick Bränt ben 

Färg Ljusgrå-vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 506 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 506 

Volym 0,04 L 

Vikt 43 g 

Vikt oidentifierat 43 g 

Vikt identifierat 0 g 

 

Tabell 10: Anläggning 3 

Påse 2: 

Id 8423:12 

FID 1197406 

Bnr 12 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Råå 1:6 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 3 

SHM 35371 

Deponering Mörkfärgningar 

Skick Bränt ben 

Färg Ljusgrå-vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 880 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 880 

Volym 0,1 L 

Vikt 80 g 

Vikt oidentifierat 80 g 

Vikt identifierat 0 g 
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Tabell 11: Anläggning 3 

Påse 3: 

Id 8423:13 

FID 1197407 

Bnr 16 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Råå 1:6 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 3 

SHM 35371 

Deponeringar Mörkfärgningar 

Skick Bränt ben 

Färg Ljusgrå-vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 2 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 2 

Vikt 2 g 

Vikt oidentifierat 2 g 

Vikt identifierat 0 g 

 

Tabell 12: Sammanställning av anläggning 3 

Deponering Mörkfärgningar Fragmenteringsgrad 1,2 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym -  Ålder  - 

Vikt 125 g Mind -  

Färg Beige, ljusgrå-

vit 
Identifierade 

fragment 

-  

Förbränningsgrad 0-4 Identifierade arter -  

Representativitet -  

 

Tabell 13: Anläggning 14 

Id 8423:17 

FID 1197413 

Bnr 19 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 14 

SHM 35371 

Deponering Grop med brända ben 

Skick Bränt ben 

Färg Beige 
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Förbränningsgrad 0-200 grader 

Fragmentantal 65 

Identifierade fragmentantal 23 

Oidentifierade fragmentantal 42 

Volym 0,02 L 

Vikt 28 g 

Vikt oidentifierat 24 g 

Vikt identifierat 4 g 

Identifierade arter Älg, kronhjort eller rådjur 

Identifierade benslag Horn (Cornu) 

 

Tabell 14: Sammanställning av anläggning 14 

Deponering Grop med 

brända ben 
Fragmenteringsgrad 1,1 cm 

Fynd -  Kön Hane 

Volym 0,02 L Ålder Adult 

Vikt 28 g Mind 1 individ 

Färg Beige, brun Identifierade 

fragment 

35 % 

Förbränningsgrad 0 Identifierade arter Kronhjort, älg eller rådjur 

Representativitet Kranium 

 

 

Tabell 15: Anläggning 52b 

Id 8423:4 

FID 1197422 

Bnr 9 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 52b 

SHM 35371 

Deponering Skålformad brandgrav 

Skick Bränt ben 

Färg Ljusgrå-vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 229 

Identifierade fragmentantal 49 

Oidentifierade fragmentantal 180 

Volym 0,3 L 

Vikt 147 g 

Vikt oidentifierat 85 g 

Vikt identifierat 62 g 

Identifierade arter Homo Sapiens 



52 
 

Identifierade benslag Skalltaksfragment varav några 

har suturer, ett fragment från 

en halskota, axis, coxae, radius, 

tibia samt två fragment från 

ulna. 

 

Tabell 16: Sammanställning av anläggning 52b 

Gravform Brandgrav Fragmenteringsgrad 1,5 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym  0,3 L Ålder  Adult 

Vikt 147 g Mind En människa 

Färg Ljusgrå-vit Identifierade 

fragment 

21 % 

Förbränningsgrad 3 Identifierade arter Människa 

Representativitet Människa: Kranium, hals, övre och nedre extremiteter. 

 

Tabell 17: Anläggning 121 

Id 8423:26 

FID 1197424 

Bnr 23 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 121 

SHM 35371 

Deponering Grop med ben 

Skick Bränt ben 

Färg Beige, mörkgrå, gråblå 

Förbränningsgrad 400-700 grader 

Fragmentantal 84 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 84 

Vikt 5 g 

Vikt oidentifierat 5 g 

Vikt identifierat 0 g 

 

Tabell 18: Sammanställning av anläggning 121 

Gravform Grop med ben Fragmenteringsgrad 0,3 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym -  Ålder  - 

Vikt 1 g Mind -  

Färg Svart, mörkblå Identifierade 

fragment 

-  

Förbränningsgrad 1 Identifierade arter -  
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Representativitet  - 

 

Tabell 19: Anläggning 122 

Id 8423:28 

FID 1197587 

Bnr 10 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 122 

SHM 35371 

Deponering Hällkista, brandgrav 

Skick Bränt ben 

Färg Ljusgrå-vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 494 

Identifierade fragmentantal 12 

Oidentifierade fragmentantal 482 

Volym 0,3 L 

Vikt 215 g 

Vikt oidentifierat 211 g 

Vikt identifierat Homo 

Sapiens 

1 g 

Vikt identifierat Canis fam. 3 g 

Identifierade arter Homo sapiens och canis fam. 

Identifierade benslag Tänder, falanger samt 

överarmsfragment 

 

Tabell 20: Sammanställning av anläggning 122 

Gravform Brandgrav Fragmenteringsgrad 1 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym 0,3 L Ålder  Infans II 

Vikt 215 g Mind En människa och en hund 

Färg Ljusgrå - vit Identifierade 

fragment 

2 % 

Förbränningsgrad 3 Identifierade arter Människa och hund 

Representativitet Människa: Kranium (tänder) och hand. 

Hund: Övre extremiteter och hand. 

 

Tabell 21: Anläggning 124 

Påse 1 

Id 8423:29 

FID 1197589 

Bnr 7 
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Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 124 

SHM 35371 

Deponering Brandgrav 

Skick Bränt ben 

Färg Svart, grå, vit 

Förbränningsgrad 700-900 grader 

Fragmentantal 2996 

Identifierade fragmentantal 204 

Oidentifierade fragmentantal 2792 

Volym 1,3 L 

Vikt 970 g 

Vikt oidentifierat 867 g 

Vikt identifierat Homo 

Sapiens 

97 g 

Vikt identifierat Sus Scrofa 5 g 

Identifierade arter Homo Sapiens, Sus Scrofa 

Identifierade benslag Tänder, hand-och fotrotsben 

mm. 

 

Tabell 22: Anläggning 124 

Påse 2 

Id 8423:30 

FID 1197590 

Bnr 8 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 124 

SHM 35371 

Deponering Brandgrav 

Skick Bränt ben 

Färg Svart, grå, vit 

Förbränningsgrad 700-900 grader  

Fragmentantal 2558 

Identifierade fragmentantal 252 

Oidentifierade fragmentantal 2306 

Volym 1,3 L 

Vikt 927 g 

Vikt oidentifierat 799 g 

Vikt identifierat Homo 

Sapiens 

123 g 

Vikt identifierat Canis fam. 5 g 
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Vikt identifierat Sus Scrofa 5 g 

 

Tabell 23: Anläggning 124 

Påse 3: 

Id 8423:31 

FID 1197597 

Bnr 22 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 124 

SHM 35371 

Deponering Brandgrav 

Skick Bränt ben 

Färg Beige, mörkblå, grå, svart & 

vit 

Förbränningsgrad 0-900 grader  

Fragmentantal 47 

Identifierade fragmentantal 18 

Oidentifierade fragmentantal 29 

Vikt 6 g 

Vikt oidentifierat 2 g 

Vikt identifierat Homo 

Sapiens 

4 g 

Identifierade arter Homo Sapiens 

Identifierade benslag Tänder och phalang  

 

Tabell 24: Sammanställning av anläggning 124 

Gravform Brandgrav Fragmenteringsgrad 2,5 cm 

Fynd Kruka, kniv 

mm. 
Kön Kvinna? 

Volym 2,7 L Ålder  Adultus 

Vikt 1,9 kg Mind En människa, hund och 

svin 

Färg Svart, grå, vit Identifierade 

fragment 

8 % 

Förbränningsgrad 1-4 Identifierade arter Människa, hund och svin 

Representativitet Människa: Kranium, hals, övre extremiteter, hand och fot samt nedre 

extremiteter. 

Hund: Hals och hand. 

Svin: Hand och fot samt nedre extremiteter. 

 

Tabell 25: Anläggning 144 

Påse 1 
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Id 8423:36 

FID 1197624 

Bnr 13 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 144 

SHM 35371 

Deponering Botten på brandgrav 

Skick Bränt ben 

Färg Beige, vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 1 

Identifierade fragmentantal 1 

Oidentifierade fragmentantal 0 

Vikt 1 g 

Vikt oidentifierat -  

Vikt identifierat Homo 

Sapiens 

1 g 

Identifierade arter Homo Sapiens 

Identifierade benslag Tand 

 

Tabell 26: Anläggning 144 

Påse 2 

Id 8423:37 

FID 1197625 

Bnr 15 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 144 

SHM 35371 

Deponering Botten på brandgrav 

Skick Bränt ben 

Färg Beige, vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 201 

Identifierade fragmentantal 12 

Oidentifierade fragmentantal 189 

Vikt 55 g 

Vikt oidentifierat 48 g 

Vikt identifierat Homo 

Sapiens 

7 g 
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Identifierade arter Homo Sapiens 

Identifierade benslag Skalltaks- och tandfragment 

 

Tabell 27: Sammanställning av anläggning 144 

Gravform Botten på 

brandgrav 
Fragmenteringsgrad 1,1 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym -  Ålder Adult 

Vikt 56 g Mind 1 individ 

Färg vit-beige, svart Identifierade 

fragment 

5 % 

Förbränningsgrad 0-4 Identifierade arter Människa 

Representativitet Människa: Kranium  

 

Tabell 28: Anläggning 146 

Id 8423:38 

FID 1197626 

Bnr 18 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 146 

SHM 35371 

Deponering Grop med brända ben 

Skick Bränt ben 

Färg Vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 67 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 67 

Vikt 3 g 

Vikt oidentifierat 3 g 

Vikt identifierat 0 g 

 

Tabell 28: Sammanställning av anläggning 146 

Gravform Grop med 

brända ben 
Fragmenteringsgrad 0,3 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym -  Ålder -  

Vikt 3 g Mind -  

Färg Vit Identifierade 

fragment 

0 % 

Förbränningsgrad 4 Identifierade arter -  

Representativitet -   
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Tabell 29: Anläggning profil 5b 

Påse 1 

Id 8423:14 

FID 1197410 

Bnr 12 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl Profil 5b 

SHM 35371 

Deponering Stenhål till skeppssättning 

Skick Bränt ben 

Färg Beige, vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 90 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 90 

Vikt 17 g 

Vikt oidentifierat 17 g 

Vikt identifierat 0 g 

 

Tabell 30: Anläggning profil 5b 

Påse 2 

Id 8423:39 

FID 1197633 

Bnr 16 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl Profil 5b 

Deponering Stenhål till skeppssättning 

SHM 35371 

Skick Bränt ben 

Färg Beige, vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 26 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 26 

Vikt 3 g 

Vikt oidentifierat 3 g 
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Vikt identifierat 0 g 

 

Tabell 31: Anläggning profil 5b 

Påse 3 

Id 8423:40 

FID 1197635 

Bnr 21 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl Profil 5b 

SHM 35371 

Deponering Stenhål till skeppssättning 

Skick Bränt ben 

Färg Beige, vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 31 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 31 

Vikt 5 g 

Vikt oidentifierat 5 g 

Vikt identifierat 0 g 

 

Tabell 32: Sammanställning av profil 5b 

Gravform Skeppssättning Fragmenteringsgrad 0,8 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym -  Ålder  - 

Vikt 25 g Mind -  

Färg Beige, vit Identifierade 

fragment 

-  

Förbränningsgrad 4 Identifierade arter -  

Representativitet - 

 

Tabell 33: Anläggning profil 5c 

Id 8423:41 

FID 1197636 

Bnr 24 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl Profil 5c 
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SHM 35371 

Deponering Stenhål till skeppsättning 

Skick Bränt ben 

Färg Beige, vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 66 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 66 

Vikt 10 g 

Vikt oidentifierat 10 g 

Vikt identifierat 0 g 

 

Tabell 34: Sammanställning av profil 5c 

Gravform Skeppssättning Fragmenteringsgrad 0,8 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym -  Ålder  - 

Vikt 10 g Mind -  

Färg Vit Identifierade fragment -  

Förbränningsgrad 4 Identifierade arter -  

Representativitet -  

 

Tabell 35: Anläggning 11 A 

Id 8423:16 

FID 1197412 

Bnr 28 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl 11A 

SHM 35371 

Deponering Stenhål till skeppsättning 

Skick Bränt ben 

Färg Ljusgrå-vit 

Förbränningsgrad 700-1100 grader 

Fragmentantal 1 

Identifierade fragmentantal 0 

Oidentifierade fragmentantal 1 

Vikt 1 g 

Vikt oidentifierat 1 g 

Vikt identifierat 0 g 

 

 

Tabell 36: Sammanställning av profil 11A 

Gravform Skeppssättning Fragmenteringsgrad 0,3 cm 
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Fynd -  Kön -  

Volym -  Ålder  - 

Vikt 1 g Mind -  

Färg Vit Identifierade 

fragment 

-  

Förbränningsgrad 4 Identifierade arter -  

Representativitet -  

 

Tabell 37: Anläggning ? 

Id 8423:48 

FID 1197654 

Bnr 25 

Dnr 413-2567-1998 

Landsk Go 

Sn Vallstena 

Fastigh Uppgarde 1:20 

Undersökningsår 1977-1978 

Anl ? 

SHM 35371 

Deponering Brandgrav 

Skick Bränt ben 

Färg Svart 

Förbränningsgrad 300 grader 

Fragmentantal 78 

Identifierade fragmentantal 8 

Oidentifierade fragmentantal 70 

Vikt 13 g 

Vikt oidentifierat 9 g 

Vikt identifierat Homo 

Sapiens 

4 g 

Identifierade arter Homo Sapiens 

Identifierade benslag Mc III och skalltaksfragment 

 

Tabell 38: Sammanställning av anläggning ? 

Gravform Brandgrav Fragmenteringsgrad 1,3 cm 

Fynd -  Kön -  

Volym -  Ålder Adult 

Vikt 13 g Mind 1 indivd 

Färg Svart Identifierade 

fragment 

10 % 

Förbränningsgrad 1 Identifierade arter Människa 

Representativitet Människa: Kranium och hand 
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17. Appendix 

Resultatet från den osteologiska analysen i form av en benlista som visar i vilken anläggning benen påträffades, vilket benslag samt vilken art 

som identifierades. Fusioneringsstadiet har också anmärkts samt förbränningsgraden tillsammans med fragmenteringsstorleken för att kunna 

fastställa hur ung individen varit samt hur bålet sett ut och hur benen har förändrats.  

Invn

r: 

unr 

 La, 

Socken, 

Lokal 

   SH

M 

       

3537

1 

 Go Vallstena Uppgarde 

1:20 Uppgarde 

 353

71 

       

               

Id FID Fn

r 

Anl Fastig

h 

Benslag Art Sida Ben

del 

H

el 

Fusione

rad 

Förbrännings

grad 

Fragmen 

teringssto

rlek 

Ant

al 

Kommentar 

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  F 4  -  14 Skalltaksfrag

ment 

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Zygomati

cum 

Homo 

sapien

s 

dx 2-5  -  F 4 1,6 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Dentes Homo 

sapien

s 

 - 2-5  -  F 4  -  1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Incisiv Homo 

sapien

s 

 -  2-5  -  F 4 1,2 cm 1  
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8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Incisiv Homo 

sapien

s 

 -  2-5  -  F 4 0,7 cm 1 Delad på 

hälften, en 

halv tand 

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Ulna Homo 

sapien

s 

sin 3-4  - F 4 3,7 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Ulna Homo 

sapien

s 

sin 3  - F 4 2,2 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Ulna Homo 

sapien

s 

 dx 3  - F 4 2,5 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Radius Homo 

sapien

s 

 dx 3  - F 4 2,1 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Metacarp

us I 

Homo 

sapien

s 

 - 1-2  - F 4 0,8 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Metacarp

us V 

Homo 

sapien

s 

 -  1-2  - F 4 1,6 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Phalang 3 Homo 

sapien

s 

 -  1-5  - F 4 1,2 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Vert. 

Thoracica

e 

Homo 

sapien

s 

 - 4  -  F 4 1,1 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Fibula Homo 

sapien

s 

 dx 3-4  - F 4 3,9 cm 1  

8423:

4 

11973

90 

2 1 Råå 

1:6 

Ossa 

longa 

Indet  -   -   -  F 4  -  12  
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8423:

5 

11973

92 

3 1 Råå 

1:6 

Molar 1 Homo 

sapien

s 

 -  3-6  - F 2 0,9 cm 1 Maxilla 

8423:

5 

11973

92 

3 1 Råå 

1:6 

Molar 1 Homo 

sapien

s 

 - 3-6  - F 2 0,8 cm 1 Mandibula 

8423:

5 

11973

92 

3 1 Råå 

1:6 

Incisiv 2 Homo 

sapien

s 

 -  4-6  -  F 2 1,5 cm 1 Mandibula 

8423:

5 

11973

92 

3 1 Råå 

1:6 

Premolar 

2 

Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 2 1,3 cm 1 Mandibula 

8423:

5 

11973

92 

3 1 Råå 

1:6 

Canin Homo 

sapien

s 

 -  2-6  -  F 2 1,2 cm 1 Maxilla 

8423:

5 

11973

92 

3 1 Råå 

1:6 

Incisiv 2 Homo 

sapien

s 

 -  4-6  -  F 2 0,9 cm 1 Maxilla 

8423:

5 

11973

92 

3 1 Råå 

1:6 

Premolar 

2 

Homo 

sapien

s 

 -  4-6  -  F 2 0,9 cm 1 Maxilla 

8423:

5 

11973

92 

3 1 Råå 

1:6 

Molar 2 Homo 

sapien

s 

 -  4-6  -  F 2 0,6 cm 1 Maxilla 

8423:

5 

11973

92 

3 1 Råå 

1:6 

Molar 2 Homo 

sapien

s 

 -  2-3  -  F 2 0,5 cm 1 Del av molar 

2, mandibula 

8423:

7 

11973

92 

10 1 Råå 

1:6 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  F 3  -  4  
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8423:

7 

11973

92 

10 1 Råå 

1:6 

Incisiv 1 Homo 

sapien

s 

 -  5-6  -  F 3 0,7 cm 1  

8423:

10 

11974

03 

5 3 Råå 

1:6 

Indet Indet  -   -   -   -  3  -  506 

8423:

12 

11974

06 

12 3 Råå 

1:6 

Indet Indet  -   -   -   -  3  -  880 

8423:

13 

11974

07 

16 3 Råå 

1:6 

Indet Indet  -   -   -   -  0  -  1  

8423:

13 

11974

07 

16 3 Råå 

1:6 

Ossa 

longa 

Indet  -   -   -   -  0 1,9 cm 1  

8423:

16 

11974

12 

28 11

A 

Uppga

rde 

1:20 

Indet Indet  -   -   -   -  2  -  1  

8423:

17 

11974

13 

19 14 Uppga

rde 

1:20 

Cornu 

cornibus 

Cervi

dae sp 

 -   -   -  F 0 2,9 cm 22  

8423:

17 

11974

13 

19 14 Uppga

rde 

1:20 

Crania Cervi

dae sp 

 -   -   -  F 0 0,7 cm 1 Skalltaksfrag

ment 

8423:

24 

11974

22 

9 52b Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  C 3  -  15 Skalltaksfrag

ment utan 

suturer 

8423:

24 

11974

22 

9 52b Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  C 3  -  24 Skalltaksfrag

ment med 

suturer 

8423:

24 

11974

22 

9 52b Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -   -  3  -  5  

8423:

24 

11974

22 

9 52b Uppga

rde 

1:20 

Axis Homo 

sapien

s 

 -  3-4  -  F 3 1,8 cm 1 Del av 

kotkropp 
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8423:

24 

11974

22 

9 52b Uppga

rde 

1:20 

Ulna Homo 

sapien

s 

sin 2  -  F 3 1,9 cm 1  

8423:

24 

11974

22 

9 52b Uppga

rde 

1:20 

Ulna Homo 

sapien

s 

 -  2  -  F 3 1,1 cm 1  

8423:

24 

11974

22 

9 52b Uppga

rde 

1:20 

Coxae Homo 

sapien

s 

 -  3  -  F 3 1,1 cm 1 Del av 

acetabulum. 

8423:

24 

11974

22 

9 52b Uppga

rde 

1:20 

Tibia Homo 

sapien

s 

 -  3  -  F 3 5,6 cm 1  

8423:

26 

11974

24 

23 121 Uppga

rde 

1:20 

Indet Indet  -   -   -   -  2  -  84  

8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 3 Homo 

sapien

s 

 -  3-6  - F 3 1,4 cm 1  

8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Incisiv 2 Homo 

sapien

s 

 -  1-3  -  F 3 0,8 cm 1  

8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Molar 1 Homo 

sapien

s 

 -  3-4  -  O 3 0,7 cm 1 Mjölkmolar, 

mandibula 

8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Ulna Canis 

fam. 

sin 5  -  F 3 1,7 cm 1  

8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Canis 

fam. 

 -  2-6  -  F 3 1,8 cm 1  
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8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Canis 

fam. 

 -   -   -  F 3 1,8 cm 1 Delad på 

hälften, ett 

halvt ben 

8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Canis 

fam. 

 -  1-6 Ja F 3 1,5 cm 1  

8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Canis 

fam. 

 -  2-4  -  F 3 0,9 cm 1  

8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Canis 

fam. 

 -  2-4  -  F 3 1,2 cm 1 Delad på 

hälften, ett 

halvt ben 

8423:

28 

11975

87 

10 122 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Canis 

fam. 

 -  2-3  -  F 3 0,8 cm 1 Delad på 

hälften, ett 

halvt ben 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -   -  4  -  57 Skalltaksfrag

ment utan 

suturer 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -   -  3  -  21 Skalltaksfrag

ment med 

suturer 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Maxilla Homo 

sapien

s 

 -  3-4  -  F 3 2,7 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Maxilla Homo 

sapien

s 

 -  3  -  F 3 2 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Maxilla Homo 

sapien

s 

 -  3  -  F 3 1,2 cm 1  
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8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Maxilla Homo 

sapien

s 

 -  3  -  F 3 1,8 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 1 Homo 

sapien

s 

 -  2-5  -  F 3 0,8 cm 1 Maxilla 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 2 Homo 

sapien

s 

 -  1-5  -  F 4 0,8 cm 1 Maxilla 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 2 Homo 

sapien

s 

 -  3-5  -  F 3 0,6 cm 1 Maxilla 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Premolar 

1 

Homo 

sapien

s 

 -   1-5  -  F 4 1,1 cm 1 Maxilla 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Mandibul

a 

Homo 

sapien

s 

 -  1  -  F 3 2,1 cm 1 Kondylen på 

mandibula 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 1 Homo 

sapien

s 

 -  1-5  -  F 3 0,8 cm 1 Mandibula 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 1 Homo 

sapien

s 

 -  2-4  -  F 4 1,1 cm 1 Mandibula 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 1 Homo 

sapien

s 

 -  2-5  -  F 3 1,1 cm 1 Mandibula 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Tandfrag

ment 

Homo 

sapien

s 

 -   -   -   -   -   -  8  
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8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Axis Homo 

sapien

s 

 -  2-5  -  F 3 3,5 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Humerus Homo 

sapien

s 

sin 6  -  F 3 2,6 cm 1 Den distala 

kondylen 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Ulna Homo 

sapien

s 

dx 3-4  -  F 3 4,3 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  6-4  -  F 3 1,2 cm 1 Manus 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  6-4  -  F 3 1 cm 1 Manus 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  6-5  -  F 3 1,4 cm 1 Manus 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  6-5  -  F 3 1,2 cm 1 Manus 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Homo 

sapien

s 

 -  1-6  -  F 3 0,9 cm 1 Manus 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Homo 

sapien

s 

 -  3-4  -  F 3 0,8 cm 1 Manus 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Talus Homo 

sapien

s 

sin 1-4  -  F 3 3,7 cm 1  
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8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Talus Homo 

sapien

s 

dx 3  -  F 3 2,5 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Navicular

e 

Homo 

sapien

s 

dx 3-4  -  F 3 2,3 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  6-5  -  F 3 1,4 cm 1 Pedis 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  6-5  -  F 3 1,3 cm 1 Pedis 

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalanger Indet  -   -   -  F 3  -  7  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Ossa 

longa 

Indet  -   -   -  F 4  -  76  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

C4 Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 1,6 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

C4 Sus 

scrofa 

 -  1-6 Ja F 3 1,6 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Ci Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 0,8 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

C2 Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 0,8 cm 1  
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8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

C2 Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 0,8 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 1,7 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Sesamoid Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 0,9 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Sesamoid Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 0,9 cm 1  

8423:

29 

11975

89 

7 124 Uppga

rde 

1:20 

Sesamoid Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 0,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  F 3  -  26  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  F 4  -  16 Skalltaksfrag

memt utan 

suturer med 

annan 

förbränningsg

rad 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  F 3  -  42 Skalltaksfrag

memt utan 

suturer med 

annan 

förbränningsg

rad 
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8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  C 1  -  5 Skalltaksfrag

ment med 

suturer och 

annan 

förbränningsg

rad 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  C 3  -  11 Skalltaksfrag

ment med 

suturer 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  C 0  -  4 Skalltaksfrag

ment med 

suturer och 

annan 

förbränningsg

rad 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Pars 

petrosa 

Homo 

sapien

s 

sin 2-5  -  F 4 2,1 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Orbitale Homo 

sapien

s 

sin  -   -  F 3 2,7 cm 1 Del av 

orbitale - 

ögonhålan 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Occipitale Homo 

sapien

s 

 -   -   -  F 3 2,5 cm 1 Inuti kraniet, 

kraftig spina 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Incisiv 2 Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 0 1,4 cm 1 Maxilla 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Incisiv 2 Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 2 1,3 cm 1 Maxilla 



73 
 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Premolar 

1 

Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 3 1,2 cm 1 Maxilla 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Canin Homo 

sapien

s 

 -  2-6  -  F 1 1,4 cm 1 Mandibula 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Mandibul

a 

Homo 

sapien

s 

sin 1  -  F 3 1,6 cm 1 Kondylen på 

mandibula 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Mandibul

a 

Homo 

sapien

s 

dx 1  -  F 3 1,6 cm 1 Kondylen på 

mandibula 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Humerus Homo 

sapien

s 

sin 1-2  -  F 3 2,9 cm 1 Proximala 

ledkulan 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Humerus Homo 

sapien

s 

sin 6  -  F 3 2,6 cm 1 Distala 

kondylen 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Ulna Homo 

sapien

s 

dx 1  -  F 3 3,7 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Ulna Homo 

sapien

s 

sin 6  -  F 3 2,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Radius Homo 

sapien

s 

 -  1  -  F 3 1,6 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Lunatum Homo  

Sapie

ns 

dx  -   -  F 3 1,4 cm 1  



74 
 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Lunatum Homo 

sapien

s 

sin  -   -  F 3 1,6 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Scaphoide

um 

Homo 

sapien

s 

sin  -   -  F 3 1,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Metacarp

us I 

Homo 

sapien

s 

sin  -   -  F 3 2,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Metacarp

us II 

Homo 

sapien

s 

dx 2-3  -  F 3 2,7 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Metacarp

us III 

Homo 

sapien

s 

sin  -   -  F 3 2,3 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Metacarp

us IV 

Homo 

sapien

s 

sin  -   -  F 3 2,2 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Metacarp

us V 

Homo 

sapien

s 

dx 2  -  F 3 2,1 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  5-6  -  F 4 1,3 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  5-6  -  F 3 1,3 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  5-6  -  F 3 0,8 cm 1  



75 
 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  5-6  -  F 3 0,8 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 3 0,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  4-6  -  F 3 0,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 3 Homo 

sapien

s 

 -  1-3  -  F 3 0,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 3 Homo 

sapien

s 

 -  1-2  -  F 3 0,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Vert. 

Thoracica

e 

Homo 

sapien

s 

 -  4  -  F 3 0,8 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Vert. 

Thoracica

e 

Homo 

sapien

s 

 -  4  -  F 3 0,8 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Vert. 

Lumbales 

Homo 

sapien

s 

 -  4  -  F 3 1,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Vert. 

Lumbales 

Homo 

sapien

s 

 -  4  -  F 3 1,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Femur Homo 

sapien

s 

dx 6  -  F 3 3,5 cm 1 Distala 

kondylen 



76 
 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Patella Homo 

sapien

s 

dx  -  Ja F 3 3,4 cm x 

4,1 cm 

1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Tibia Homo 

sapien

s 

dx 1  -  F 3 3,4 cm 1 Proximala 

ledytan 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Tibia Homo 

sapien

s 

sin 1  -  F 3 3,6 cm 1 Proximala 

ledytan 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Fibula Homo 

sapien

s 

sin 3-4  -  F 4 3,8 cm 1 Diafysen 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Fibula Homo 

sapien

s 

sin 3-4  -  F 4 3,8 cm 1 Diafysen 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Talus Homo 

sapien

s 

dx 2  -  F 3 2,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Talus Homo 

sapien

s 

sin 2  -  F 3 3,5 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Metatarsu

s I 

Homo 

sapien

s 

dx 2-6  -  F 3 4,4 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Metatarsu

s II 

Homo 

sapien

s 

sin 3-6  -  F 3 2,7 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Metatarsu

s III 

Homo 

sapien

s 

sin 3-6  -  F 3 2,8 cm 1  



77 
 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 3 1,9 cm 1 Pedis 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Vert. 

Cervicale 

Canis 

fam. 

 -  3  -  O 4 1,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Canis 

fam. 

 -  1-2  -  O 3 1,1 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 1 Canis 

fam. 

 -  1-2  -   -  3 0,9 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Talus Sus 

scrofa 

dom. 

 -  2  -  F 3 1,2 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

T1 Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 1,2 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Sesamoid Sus 

scrofa 

dom. 

 -  2-5  -  F 3 1,3 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Sesamoid Sus 

scrofa 

dom. 

 -  2-5  -  F 3 1,3 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-3  -  F 3 1 cm  1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-3 

 

 

 

 

 -  F 3 0,9 cm 1  



78 
 

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 3 Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 1,2 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 3 Sus 

scrofa 

dom. 

 -  1-6 Ja F 3 1,2 cm 1  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Dentes Indet  -   -   -  F  -   -  4  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalanger Indet  -   -   -  F  -   -  5  

8423:

30 

11975

90 

8 124 Uppga

rde 

1:20 

Ossa 

longa 

Indet  -   -   -  F  -   -  82  

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Canin Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 0 1,6 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Canin Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 0 1,5 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 2 Homo 

sapien

s 

 -  3-5  -  F 2 1,2 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 2 Homo 

sapien

s 

 -  4-6  -  F 4 1,2 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Premolar 

1 

Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 4 1,4 cm 1 Maxilla 



79 
 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Incisiv 1 Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 1 1,5 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Premolar 

1 

Homo 

sapien

s 

 -  2-5  -  F 1 1,4 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Premolar 

2 

Homo 

sapien

s 

 -  4-6  -  F 2 1,4 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 3 Homo 

sapien

s 

 -  3-5  -  F 3 1,1 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Premolar 

2 

Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 3 1,2 cm 1 Maxilla 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Incisiv 1 Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 1 1,3 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 2 Homo 

sapien

s 

 -  4-6  -  F 2 1,1 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Incisiv 1 Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 3 1,3 cm 1 Mandibula 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Premolar 

2 

Homo 

sapien

s 

 -  3-6  -  F 3 1,4 cm 1 Maxilla 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Canin Homo 

sapien

s 

 -  2-6  -  F 2 1,6 cm 1 Maxilla 



80 
 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Molar 1 Homo 

sapien

s 

 -  2-6  -  F 2 1,1 cm 1 Maxilla 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Canin Homo 

sapien

s 

 -  2-6  -  F 1 1,5 cm 1 Maxilla 

8423:

31 

11975

97 

22 124 Uppga

rde 

1:20 

Phalang 2 Homo 

sapien

s 

 -  5-6  -  F 4 1,4 cm 1 Manus 

8423:

36 

11976

24 

13 144 Uppga

rde 

1:20 

Incisiv 2 Homo 

sapien

s 

 -  3-5  -  F 4 1,1 cm 1 Mandibula 

8423:

37 

11976

25 

15 144 Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  F 4  -  10 Skalltaksfrag

ment utan 

suturer 

8423:

37 

11976

25 

15 144 Uppga

rde 

1:20 

Molar 2 Homo 

sapien

s 

 -  2-5  -  F 4 0,8 cm 1 Mandibula 

8423:

37 

11976

25 

15 144 Uppga

rde 

1:20 

Dentes Homo 

sapien

s 

 -  3  -  F 4 0,2 cm 1  

8423:

38 

11976

26 

18 146 Uppga

rde 

1:20 

Indet Indet  -   -   -   -  4  -  67  

8423:

14 

11974

10 

12 Pro

fil 

5b 

Uppga

rde 

1:20 

Indet Indet  -   -   -   -  4  -  90  

8423:

39 

11976

33 

16 Pro

fil 

5b 

Uppga

rde 

1:20 

Indet Indet  -   -   -   -  4  -  26  



81 
 

8423:

40 

11976

35 

21 Pro

fil 

5b 

Uppga

rde 

1:20 

Indet Indet  -   -   -   -  4  -  31  

8423:

41 

11976

36 

24 Pro

fil 

5c 

Uppga

rde 

1:20 

Indet Indet  -   -   -   -  4  -  66  

8423:

48 

11976

54 

25 ? Uppga

rde 

1:20 

Crania Homo 

sapien

s 

 -   -   -  F 1  -  7 Skalltaksfrag

ment 

8423:

48 

11976

54 

25 ? Uppga

rde 

1:20 

Metacarp

us III 

Homo 

sapien

s 

dx 1-2  -  F 1 1,9 cm 1  
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