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Abstract: 
Johansson, H. 2016. Gravar i fångstmarken – Gravundersökningar i norra Dalarna  

Johansson, H. 2016.  Burials in the wilderness – Grave investigations i northen Dalarna 

 

 
This essay include the osteological analysis of ten cremation burials from the burial ground of 
Vindförberg in Ore parish, Dalarna. The burial ground on Vindförberg was used between the 
years 100 and 550 AD. during the Iron age. Vindförberg is a hunting burial ground which is 
one of two burial practices that existed during this age in Dalarna. The hunting ground graves 
are located far from settlements and their origin is under debate. Theories about these graves 
say that they are either settlers from the south or hunting-gatherer groups from the north and 
west. The questions this essay is if it is possible to see the structure of the community the 
people behind the burial ground at Vindförberg had. This will be achieved with the help of 
age and sex determinations to study the relationship between the different graves at 
Vindförberg. In excess of previous question, it was also of interest to compare the result from 
Vindförberg with four other contemporary burial grounds to inquire similarities and 
differences. Of the 43 graves on the burial ground, ten were analyzed in this essay. A total 
weight and volume of nine kilograms and twelve liters was analyzed. Human, dog, bear, elk, 
beaver, and fish were the identified species from Vindförberg. Because of the very 
fragmented material, the determinations of age and sex proved difficult to estimate. This led 
to the discussion being more about the ancient people’s conception of the world and rituals as 
well to social structure.. 
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Inledning: 
 

Inledning: 
 

Denna uppsats innefattar en analys av tio gravar från fångstmarksgravfältet Vindförberg från 
Ore socken, norra Dalarna. Materialet var ett förslag från Joakim Wehlin, Dalarnas museum, 
som frågade om en osteologistudent ville analysera materialet från Vindförbergs udde. 
Arbetet ingår i forskningsprojektet Livsstrategier och identiteter. Tidig metalltid i inre 
Skandinavien 4000-2000 kal BP. Gravfältet är daterat till 100 till 550 år e.Kr. 
Fångstmarksgravfälten är en typ av gravar och gravfält som förekommer i de södra och 
mellersta Norrlandslandskapen och motsvarande områden i Norge. Denna typ av gravfält 
skiljer sig från de som finns i mellersta Sverige och söderut vilket har lett till debatter om 
fångstmarksgravarnas ursprung. De två större teorierna menar att de har sitt ursprung i 
Mellansverige respektive ett fångst-och jaktfolk från norra Sverige. Det är ur dessa debatter 
som frågeställningarna i uppsatsen utgår ifrån med frågan om det går att se sociala strukturer i 
ett osteologiskt material  

 

Syfte och frågeställningar: 
 

Syftet med denna uppsats är att utföra en osteologisk analys av utvalda gravar från gravfältet 
Vindförbergs udde i norra Dalarna. Analysen har innefattat 10 gravar med varierande 
benmängd. Frågeställningarna grundar sig i den diskussion som är vanlig kring den 
gravfältstyp Vindförberg är. Då ursprunget till denna typ av gravfält är omdiskuterat ska 
sedan en diskussion utifrån det osteologiska materialet ske gällande samhällsstrukturen för att 
se om det går att få en uppfattning hur de som anlade gravfältet kan ha uppfattat sin 
omgivning.  Med att diskutera samhällsstruktur menar jag om det går att se en social 
stratifiering gällande kön och ålder bland de gravar som analyserats i uppsatsen, om det finns 
djur gravlagda i gravarna samt. Till sist har gravfältet på Vindförbergs udde jämförts med 
andra gravfält i andra landskap och Dalarna för att få en uppfattning över hur de förhåller sig 
till varandra i uppbyggnad och osteologiskt resultat.  
 

Frågeställningar:  
- Vad går det att säga om den sociala strukturen genom att tolka det osteologiska 

materialet från Vindförberg?  
- Vad för likheter och skillnader finns det mellan gravarna från Vindförberg och 

andra samtida gravfält i närliggande landskap? 
 

Avgränsning: 
 

Gravfältet består av 43 brandgravar vilket är för omfattande för en C-uppsats. Av den 
anledningen har materialet avgränsats till tio gravar. Urvalet har gjorts för att få en så bra 
spridning på gravarna som möjligt, både i tid och rum. 

Eftersom fokus är gravarna så har det undre stenålderslagret valts bort. Dock gjordes 
ett undantag då en av fyndkontexterna från stenålderslagret analyserades för att få en 
uppfattning om vad som gick att identifiera i dem och hur de skiljde sig från 
järnåldersmaterialet. 



7 

 

Kroppslängdberäkningar har även valts bort för både människa och djur då de 
formlerna kräver intakta ben vilket inte förväntas att finnas i det kremerade materialet. 
Förbränningen innebär även att benen krymper vilket även det försvårar att använda 
kroppslängdsformler.  

Källkritik: 
 

Under arbetets gång har en del källkritiska aspekter märkts av. Utgrävningsrapporten uppvisar 
felaktigheter när det gäller benmaterialet. Detta har speciellt märkts för vissa fyndkontexter i 
grav 3. Fyndkontext F31 beskrivs i rapporten att vara på cirka 30 gram när samma 
fyndkontext i benmaterialet som kom från SHM vägde cirka 600 gram. I ett fall i fyndkontext 
F4 beskriver rapporten att inga benfynd gjordes fastän det i benmaterialet fanns en fyndpåse 
innehållandes cirka 250 gram ben märkt med F4. Det är också svårt att få en uppfattning om 
var alla fyndkontexter faktiskt låg i grav 3 då det endast står fyndkontextens benämning samt 
vilken nivå den grävdes ut på. I beskrivningarna av fyllningen och stenålderslagren har de 
delats in i fyra kvadranter som ger en viss överblick hur materialen ligger i förhållande till 
varandra. Detta kan leda till problem när materialet ska tolkas, speciellt i de fall där 
kontexterna verkar ha sammanblandats att inte veta den exakta placeringen i graven.  

En osteologisk undersökning har utförts på en mänsklig grav samt djurbensmaterialet 
tidigare. Det framgår däremot inte vilken av gravarna som analyserats från gravfältet. Det 
nämns inte heller hur stor del av djurbensmaterialet som analyserades men troligtvis har allt 
material undersökts. I fyndpåsarna från grav 3 var ben med karaktärer separerade i en egen 
påse vilket troligtvis är det identifierade materialet från undersökningen av 
djurbensmaterialet. De däremot inte uppmärkta med art som vilket innebar att materialet 
analyserades igen. Det förekom även fragment som hade limmats ihop i materialet. De 
fragmenten blev något felformade då det var ett tjockt lager med lim samt att passningen inte 
helt stämde. 

Källkritiska aspekter gällande själva analysen är gentemot grav 3 är att alla gravgömmor 
inte fanns närvarande i materialet. Centralgraven har därför inte analyserats i uppsatsen vilket 
då inte kan ge en helhetsbild av graven. Vid lån av materialet fanns inte centralgraven med i 
det beskrivna materialet tillhörande grav 3.  

Då djurbensmaterialet som identifierats från de analyserade gravarna till stor del har 
bestått av vilt levande djur från de norra delarna av Sverige så är det möjligt att 
referensmaterialet i det Osteologiska laboratoriet inte täckte alla de djurarter som eventuellt 
kunde identifieras i materialet.  
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Bakgrund och tidigare forskning: 
 

Brandgravar: 
 

Att bränna sina döda var det vanligaste gravskicket under stor del av vår forntid. Redan på 
stenåldern användes brandgravar som gravskick i de skandinaviska områdena men det var inte 
förrän under den yngre bronsåldern gravskicket slog igenom och kremering blev det 
vanligaste sättet att begrava sina döda på (Lynnerup et al. 2008:391). Brandgravskicket 
brukades i Skandinavien under hela den äldre bronsålder och hela järnåldern tills 
kristendomens intåg i slutet av det första årtusendet. På Gotland var förhållandena något 
annorlunda da befolkningen återgick till skelettgravar under en period av slutet på bronsålder 
och under förromersk järnålder (Lynnerup et al. 2008:391; Wehlin, 2013:44f) så traditionen 
har inte varit homogen under perioden den brukades. Gravskicket slutade som nämnt innan att 
användas när områdena kristnades då kristendomen tog avstånd till den enligt dem hedniska 
seden. Redan på 200 e.Kr. hade de kristna samlingarna förbjudit brännandet av sina döda 
(Kaliff & Østigård, 2013:17f). I sin bok Kremation och Kosmologi menar författarna Kaliff 
och Østigård att kristendomens starka motstånd till kremering bevisar hur viktig gravskicket 
var för de forntida människorna (Kaliff & Østigård, 2013:18). 

Brandgravsskicket har varierats mellan de olika tidsepokerna. Under den yngre 
bronsåldern begravdes de kremerade kvarlevorna i de redan existerande storhögarna och 
rösena som uppkom under den äldre bronsåldern men det förekom även egna gravmonument 
(Burenhult, 1999:64f; Wehlin, 2013:36). Under den tidiga järnålder övergår gravarna till 
flacka stensättningar där kvarlevorna deponerats med eller utan urna (Burenhult, 1999:251f). 
Det förekommer få gravfynd i gravarna under förromersk-järnålder (Kaliff, 1992:69) jämfört 
med den yngre järnålderns rika gravar. I de södra Norrlandslandskapen framträder under 
romersk-järnålder en typ av gravskick som är mycket likt de flacka stensättningar som var 
vanliga i södra Sverige. Denna typ av gravar förekommer långt ifrån närmsta samtida 
bebyggelse längs insjöarnas strandkanter (Hallström, 1945:102f)  Under senare delen av 
järnåldern, under vendeltid och vikingatid, ändras brandgravskicket drastiskt. Stora högar 
anläggs över den kremerade personen som har bränts med flertalet gravgåvor och djur. Under 
denna period återkommer även skeppssättningar som gravform (Burenhult, 1999:477ff). 

Kremation började åter användas som gravskick under 1800-talet då det västerländska 
samhället började gå ifrån kristendomen och in i upplysningstiden århundradet tidigare. Av 
praktiska och hygieniska skäl började de döda kremeras igen, främst i städerna (Kaliff & 
Østigård, 2013:18). Idag i Skandinavien har det skett en ökning av kremeringar under de 
senaste åren. I Visby vill uppskattningsvis 80 % av stadens befolkning kremeras efter döden 
(Anette Gardell, muntligt, 5/10-2015) 

Fångstmarksgravar 
 

Gravfältet på Vindförbergs udde är ett fångstmarksgravfält, eller insjögravfält som det även 
kan kallas. Dessa typer av gravfält förekommer utöver Dalarna i de södra 
Norrlandslandskapen och mot gränsen mot Norge (Hallström, 1945:106). Gravtypen har även 
identifierats i Norge i motsvarande område där de kan benämns med, som i Sverige, flera 
namn; ”innsjøgraver, fangstmarksgraver och fjellgraver” (Byggstøy, 2011:9). Benämningen 
”fjellgraver” är de vanligaste då denna gravtyp i Norge främst förekommer i fjällområden 
medan i Sverige används benämningarna insjögravar då de i svenska kontexter främst 
förekommer vid insjöar i inlandet. Det har även identifierats gravar av svensk karaktär i 
Norge med placeringen längs vattendrag och skog (Bergstøl, 1997:64). Benämningen 
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fångstmarksgrav föreslogs av Martin Gollwitzer då de svenska insjögravarna och de norska 
sannolikt är nära besläktade i ursprung (Gollwitzer, 1997:33). 

Fångstmarksgravar definierades som egen gravtyp av Gustaf Hallström under 1930-talet 
när han särskilde dem från de då vanligare gravfälten som hade placerats i samband med 
samtida bosättningar. Fångstmarksgravarna blev en egen lämningstyp då ingen koppling till 
boplatslämningar kunde göras samt placeringen vid stilla vattendrag skilde dem från tidigare 
kända gravfält (Hallström, 1945:106). I Dalarna förekommer det både gravfält bestående av 
flera gravanläggningar och enstaka stensättningar som faller under benämningen 
fångstmarksgravar (Serning, 1966b:93-95). 

Fångstmarksgravar är uteslutande brandgravar och det yttre gravskicket är vanligtvis 
fyllda cirkelformiga stensättningar eller låga högar men det förekommer gravfält där gravarna 
består av tresidiga stensättningar (Serning, 1966b:87). I Dalarna uppkommer 
fångstmarksgravar under romersk järnålder och försvinner vid vikingatidens början, endast i 
ett fall har ett fångstmarksgravfält haft datering upp till vikingatid i Dalarna (Serning, 
1966b:91f). Ser man till hela utspridningsområdet av fångstmarksgravar sträcker sig 
dateringarna till mellan allt från 200 e. Kr. till 1200 e.Kr. (Sundström, 1997:21).  

Ett vanligt förekommande fenomen hos fångstmarksgravar är att de ofta har placerats 
intill eller på en stenåldersboplats. Så är fallet med Krankmårtenhögen och Smalnäset i 
Jämtland (Ambrosiani et al. 1984:57), två gravar längs Renaälven i Østerdalen (Bergstøl, 
1997:69), en grav längs Ljungan i Härjedalen (Boëthius, 2010:7) och så är även fallet med 
gravfältet på Vindförbergs udde (Serning, 1965). I Dalarna finns det mellan 150 till 170 
gravar som benämns fångstmarksgravar och bland dem är gravfältet på Vindförberg det 
största med ett 40-tal gravar.(Serning, 1966b:88). 

 

Vindförbergs udde: 
 

Gravfältet på Vindförbergs udde ligger upphöjt på en ås intill Oresjön i norra Dalarna. 
Besökare som kommer dit idag får se det rekonstruerade gravfältet. Gravfältet är daterat till 
yngre romersk-järnålder och folkvandringstid (Lipping, 1976:30). 

De tidigaste omnämningarna av gravfältet gjordes av snickaren A.J. Nilsson 1914 som då 
hade gått iland längs udden och hittat ben längs åskanten samt fynd av pilspetsar och en ring 
uppe på åsen. Året efter undersökte antikvarie O. Frödin en av gravarna. Mellan dessa 
observationer och totalundersökningen som började 1965 påträffades flera lösfynd längs 
åskanten vid stranden på grund av erosion av åsen där gravfältet ligger (Serning, 1966b:170). 

Gravfältet totalundersöktes mellan åren 1965 och 1968 av Inga Serning av anledningen 
att den kraftiga erosionen av åsen hotade att förstöra gravarna. Totalt grävdes 43 gravar ut och 
på grund av erosionen hade påverkat de yttersta gravarna närmast åskanten sållades 
rasbranten vilket resulterade i att ca 20 kg ben togs till vara. Under den markyta som gravarna 
anlagts på fanns ett tjockt sandlager med stenåldersfynd, Stenåldersfynd gjordes även i 
fyllning av gravarna (Lipping, 1976:6). En osteologisk analys av en grav utfördes i samband 
med utgrävningen. Gravfältet återställdes efter undersökningen till vad som tolkades som det 
originalutseendet. En osteologisk analys utfördes på djurbensmaterialet 1984 som en del av ett 
forskningsprojekt om arkeozoologi med inriktning på det tidiga Norrland (Ekman & Iregren, 
1984:48ff).   

Gravarna på Vindförberg bestod av runda till ovala stensättningar med kantkedja. I fyra 
av gravarna saknades kantkedja och åtta gravar hade dubbel eller trippel kantkedja. Själva 
gravskicket är uteslutande brandgravar och kvarlevorna har placerats i gravarna efter 
kremering. Det förekom gravar med fler än en individ och sex gravanläggningar som inte 
innehöll mänskligt material. De tomma gravarna skilde sig i övrigt inte från de innehållandes 
mänskliga kvarlevor (Lipping, 1976:7ff). Gravarna var påverkade av både erosion och 
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plundring (Serning, 1966:170). Flertalet arkeologiska fynd gjordes vid utgrävningen av 
Vindförberg vilket redogörs för nedan.  

Vapenfynd; spjutspetsar, lansspetsar, sköldbuckla och pilspetsar av järn samt 
svärdsknappar/rembeslag och pilspetsar av ben (Lipping, 1976:9ff).  

Smycken och dräkttillbehör; bågspänne, fibulor, armring, fingerringar av brons, remsölja, 
sölja, nålar, remändebeslag av järn samt beslag av järn och brons (Lipping, 1976:12ff).  

Redskap; mejsel av brons, sylar av järn, kniv och knivblad av järn, saxar av fårsaxstyp, 
sländtrissa samt eldslagningsten (Lipping 1976:16ff).  

Föremål av ben och horn; kammar av osammansatta enkelkammar och kammar med 
förstärkningsskenor, hänge samt mindre, fragmenterade benföremål med ornament (Lipping, 
19f).  

Övrigt; harstätning, järnnitar, delar av tånge samt en keramikskärva som troligtvis hör till 
stenåldern (Lipping, 1976:20f). 

Med hjälp av typologin på kammarna tolkas det som att gravfältet började på den södra 
delen av gravfältet och utvecklades norrut, vilket innebär att den södra delen är den äldre och 
den norra delen den yngre. (Lipping, 1976:21). 

Tidigare forskning:  
 

I Sverige är det, som nämnts innan, genom Gustaf Hallströms arkeologiska undersökningar 
som fångstmarksgravar blivit kända. Hallström utförde undersökningar i Dalarna och de södra 
norrlandslandskapen där han utskilde mellan två olika typer av gravfält som dyker upp i 
mitten av 1000-talet; en typ av gravfält nära bosättningar och av mellansvensk karaktär samt 
en typ av gravfält som låg till synes mitt ute i skogen. Hallström beskrev dessa gravfält som 
”de norrländska skogsrösena”. Gravskicket mellan de två gravfältstyperna är mycket lika och 
den största skillnaden mellan dem är placeringen i landskapet. Begreppet har ändrats sedan 
dess och idag kallas det i Sverige för insjögravar eller fångstmarksgravar. 

Den återkommande frågan vid forskning av fångstmarksgravar är vilken etnicitet 
människorna bakom dem tillhörde, och denna fråga tar upp stor del av diskussionerna kring 
gravtypen (Sundström, 1997:21f). Den teori som först presenterades av Hallström är att 
gravfälten tillhört bosättare från Mellansverige (Hallström, 1945:105f). Denna teori har bland 
annat arbetats vidare av Baudou och Selinge (Lekberg, 1990:7ff) Den andra teorin menar att 
fångstmarksgravarna har tillhört ett separat jakt och fångstfolk som genom kontakt med de 
södra områdena anammat gravskicket söderifrån (Serning, 1966b:106). Det finns ytterligare 
en tolkning av fångstmarksgravfält som tar utgångspunkt i den senast nämnda teorin. Ingrid 
Zachrisson menar att gravfälten ha tillhört en jakt och fångstkultur som mynnat ut till en del 
av dagens samiska kultur (Zachrisson. 1997:38). En av anledningarna till att diskussionen 
kring det etniska ursprunget finns kring gravtypen är att området som fångstmarksgravarna 
ligger i är omdebatterat då det ligger i det område ”kulturgränsen” mellan sydliga och 
nordliga kulturgrupperna (Zachrisson, 1997:10). Detta innebär att debatten kring 
fångstmarksgravar är känslig då området sammanfaller med den sydsamiska utbredningen 
(Sundin, 2011:18f). Anledningen till varför debatten är känslig har att göra med förtrycket den 
samiska befolkningen i Sverige har upplevt de senaste 100 åren. Baudou menar dock att i 
denna debatt kring fångstmarksgravar att det inte går att applicera dagens etniska begrepp 
”germaner” och ”samer” då kulturella och etniska grupper inte har varit konstanta över tid. 
Det som går att diskutera är förfäder till dagens ”germaner” och samer men det finns inga 
belägg för att en kultur har uppvisat en kontinuitet under flera hundra år i området (Baudou, 
1992:112f).  

I Dalarna har forskning på järnålderns gravfält främst utförts av Inga Serning och Åke 
Hyenstrand. Inga Serning har utfört undersökningar på större delen av Dalarnas kända 
gravfält från Järnåldern, gravfältet på Vindförbergs udde inräknat. 1966 publicerade Serning 
sin bok om Dalarnas Järnålder som innefattar alla kända järnåldersgravfält i Dalarna. Serning 
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diskuterar i sin avhandling hennes syn på fångstmarksgravarnas ursprung. Hennes tolkning är 
att fångstmarksgravarna sannolikt har tillhört en semi-permanent bosättning som livnärde sig 
främst på jakt och fiske. (Serning, 1966b:106). 

Åke Hyenstrand har främst arbetat med järntillverkningens utveckling i samband med 
Dalarnas bebyggelseutveckling. Hyenstrand diskuterar fångstmarksgravarnas relation med de 
fyndplatser där tecken på tidig och primitiv järnframställning eventuellt har funnits. Han 
menar att det svårt att se kontinuitet i ett område som är glest med fynd som Dalarna, men att 
det går att se en koppling mellan de enskilda fångstmarksgravar och tidig järnframställning. 
Hyenstrand tillägger även att det vara svårt att koppla fångstmarksgravarna samman med 
bebyggelse och det ska inte uteslutas att ett utomstående jakt-och-fiskefolk ligger bakom 
fångstmarksgravarna (Hyenstrand, 1974:202f).  

Tidigare forskning där gravfältet på Vindförbergs udde ingått är som nämnt innan i Inga 
Sernings avhandling från 1966. Gravfältet behandlades även i en studentuppsats från 1976. 
Magdalena Lipping från Stockholms universitet utför i uppsatsen en närmare datering av 
gravfältet med utgångspunkt i fyndmaterialet. Resultatet blev att gravfältet använd mellan år 
200 till 550 e. Kr (Lipping, 1976:21). Lipping drar även slutsatsen med hjälp av fyndens 
karaktär att kontakter har funnits både söderifrån och österifrån (Lipping, 1976:22). Hon 
diskuterar även vilken typ av samhällsstruktur de människor som anlade gravfältet hade. 
Genom att undersöka människans näringsbehov har hon tolkat att huvudnäringen bestod av 
jakt och fiske men att det sannolikt fanns behov för ett eller två tamboskap för att uppfylla 
näringsbehovet (Lipping, 1976:30). 

Material: 
 

Materialet kommer från Dalarnas största fångstmarksgravfält Vindförberg som ligger vid 
Oresjön i Ore socken, RAÄ 6, SHM 29117. Av gravfältets 43 gravar har 10 analyserats i den 
här uppsatsen. Samtliga gravar är brandgravar. Gravformen på gravfältet är tättliggande, 
cirkulära stensättningar som varierar från 3 till 6 meter i storlek. En osteologisk analys har 
tidigare gjorts på en av gravarna och på djurbensmaterialet. Resultatet av analysen av graven 
var en ung man samt en fiskkota (Gejvall, 1966:254). I analysen av djurbenen förekom 
arterna älg, björn, mård, bäver, flera arter av fågel samt flera arter av fisk (Ekman & Iregren, 
1984:49) 

Sammanlagt har cirka 9 kg brända ben på cirka 12 liter analyserats i uppsatsen. I tabell 1 
nedan går det att se en sammanställning över det analyserade materialet. Tre av gravarna 
består av mer än en fyndkontext. Gravarna är gravanläggning 3, gravanläggning 6 och 
gravanläggning 35. I tabell 2, tabell 3 och tabell 4 går det att se en sammanställning av de 
fyndkontexter de utgör respektive grav. All vikt och volym som nämns i tabellerna nedan är 
noterade innan osteologisk analys. 

Av benmaterialet som analyserats från Vindförberg innefattar analysen av grav 3 av 
betydligt mer material än övriga gravar. Detta beror på de brända benen som under den 
arkeologiska utgrävningen påträffades i fyllningen och stenålderslagret även har analyserats. 
Det är inte endast hos grav 3 fynd av brända ben förekommer i gravens fyllning och i lagren 
under graven. Liknande fynd påträffades enligt den arkeologiska rapporten i flera av de andra 
undersökta gravarna på platsen (Serning, 1965, 1966a). En fullständig plan över gravfältet går 
att se i figur 1. 
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Tabell 1: Sammanställning över materialet som analyserats  i uppsatsen. Stå = stenålder, Jäå =järnålder 

Fyndnr Grav Fyndpåse Vikt (gram) Volym (l) Datering 

Alla fyndnr tabell 2 
 

3 14 3829 4,7 Stå-jäå 

Alla fyndnr tabell 3 6 3 67 0,2 Jäå 

413740 8 1 662 0,9 Jäå 

414022 15 1 1045 1,5 Stå-jäå 

414027 16 1 1150 1,7 Jäå 

415155 24 1 515 0,7 Stå-jäå 

415154 30 1 429 0,5 Stå-jäå 

Alla fyndnr tabell 4 35 3 871 1,1 Stå-jäå 

414560 42 1 273 0,3 Jäå 

Totalt: - 27 9260 12,1 - 

 
 

Tabell 2: Sammanställning över fyndkontexterna i grav 3 Nedan i tabell 2 sammanställs grav 3. De 

gråmarkerade raderna är de stenålderslagren som inte innefattas i uppsatsen.  

Fyndnr Fyndkontext Vikt 
(gram) 

Volym (l) Datering 

414752  -  42 0,04 Stå-jäå 

414831 F30 288 0,35 Stå-jäå 

414843 SÖ Stå-lager 308  - Stå-jäå 

414846 F14 188 0,2 Stå-jäå 

414847 F4 592 0,5 Stå-jäå 

414848 F9 128 0,2 Stå-jäå 

414853 Fyllning NÖ 233 0,3 Stå-jäå 

414856 F29 768 0,95 Stå-jäå 

414857 NV fyllning 119 0,1 Stå-jäå 

414858 F19 31 0,01 Stå-jäå 

414859 NV 345  -  Stå-jäå 

414860 F31   685 0,8 Stå-jäå 

414861 F32 67 0,05 Stå-jäå 

414875 Fyllning SV 465 0,6 Stå-jäå 

414876 SV Stå-lager 612 0,7 Stå-jäå 

414998 NÖ stå-lager 110  -  Stå-jäå 

-   F31 "under stubbe 1  -  Stå-jäå 

 
 

Tabell 3: Sammanställning över fyndkontexterna i grav 6 

Fyndnr: Fyndkontext Vikt (gram) Volym (l) Datering 

413699 Fyllning söder 6 -  Jäå 

413714  34 0,1 Jäå 

413728 Såll rasbrant 27 0,1 Jäå 
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Figur 1: Översikt över gravarna på Vindförberg. De  rödmarkerade gravarna är de gravar som analyserats. 

Från Lipping (1976), modifierad av författare.   

 

 

 

 

Tabell 4: Sammanställning över fyndkontexerna i grav 35 

Fyndnr: Fyndkontext Vikt 
(gram) 

Volym 
(l) 

Datering 

414525 35a+b 50 0,05 jäå 

415148 35a 344 0,5 stå-jäå 

415153 35b 477 0,6 stå-jäå 
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Teori: 
 

Den teoretiska utgångspunkten som uppsatsen tar sin grund i är främst det post-processuella 
tankesättet där människan som individ är en komplex varelse med egen vilja och kapacitet till 
att påverka sin omgivning. Den post-processuella arkeologin tar avstamp i den processuella 
arkeologin där människan ansågs vara helt förutsägbar, som ett kugghjul i ett klocka som 
upprepar samma beteende i liknande situationer över hela världen (Renfrew & Bahn, 
2012:40). Detta synsätt kritiserades i den post-processuella arkeologin då den processuella 
arkeologin uteslöt människan som individer med fri vilja och förmågan att utföra handlingar 
som inte alltid var den mest logiska eller praktiska utan där aspekter som estetisk och egna 
preferenser spelar roll (Renfrew & Bahn, 2012:44). 

Enligt Voutsaki (2010:75) är det genom detta det går att undersöka en social struktur där 
hon menar att samhällets aspekter kan undersökas på en individuell nivå med hjälp av bland 
annat gravar och avbildningar. Detta genom att undersöka de kulturella tankarna, moraliska 
värdegrunder och köns/åldersstrukturen som grund för tolkningen av samhället genom de 
teoretiska begreppen agency och personhood. 

Agency syftar på den mänskliga individen som en egen aktör som kan påverka sin 
omgivning. Personhood syftar de mänskliga individernas relation till sin omgivning, till 
exempel kopplingen till andra människor i samhället, till det övernaturliga och objekten med 
mera. Voutsaki menar att det är vanligt inom post-processuella arkeologin att man överför en 
väldigt modernistiskt syn på den forntida människan i den aspekten att de hade en helt fri 
vilja, oberoende av sin omgivning. Personhood ska då användas för att sätta individen i ett 
perspektiv som är beroende av individens omgivning. Hon menar då att individen i sig måste 
ha en social kontext för annars är den oförestålig. Det går inte att separera individen som en 
egen drivande kraft helt bortkopplad från en kontext, alltså ett samhälle eller en kultur. 

 Genom att använda båda begreppen går det att få en bild av förhållandet mellan 
individen, samhället och det religiösa i ett forntida samhälle i vilket går att sammanfatta på 
följande sätt: 

Omgivning - > Individ < - > Tradition & kultur - > Samhällets struktur 
Till exempel under medeltiden när en kristen person dör, så vill personen jordfästas. 

Personen vill jordfästas inte för att hen specifikt vill det av ren princip, utan för att hen har 
vuxit upp i en kristen omgivning och därmed har en kristen världsbild. Den omgivningen har 
påverkat valet att jordfästas när personen dör. Den kollektiva viljan att jordfästas hos en 
kristen grupp bildar en tradition som sedan blir till en del av samhällsstrukturen.  

Denna teoretiska utgångspunkt gäller främst arkeologiska fynd och föremål men kan 
säkerligen appliceras på ett osteologiskt material. Genom att undersöka gravarnas 
osteologiska innehåll för att sedan få ut komponenter, till exempel skillnader mellan olika kön 
och åldrar, för den individuella graven för att sedan sätta det i ett större perspektiv med alla 
analyserade gravar från Vindförberg. Analysen har utförts med de utarbetade 
frågeställningarna färdigställda. 
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Metod: 
För att besvara frågeställningarna har materialet bedömts till art och benslag samt till det har 
relevanta osteologiska metoder, som åldersbedömningar och könsbedömningar har använts. 
Majoriteten av de osteologiska metoderna som användas är utarbetade för hela, obrända 
skelett vilket gör det svårt att applicera dem på ett kremerat material. De metoderna används 
därför främst som en indikation på kön och ålder istället för ett faktum  

Dokumentation:  
 

När materialet undersöktes användes de metoder som gäller vid underökningar av kremerat 
material. Först mäts volymen vilket anges i liter. Materialet undersöktes sedan okulärt för 
själva identifikationen av fragment med karaktärer som går att bedöma. Fragmenten räknas 
som identifierade endast om det går att bestämma både art och benslag. De identifierade 
fragmenten vägs artvis och fullständig benlista med antalet identifierade fragment nämns i 
tabell 52 i bilagan. De oidentifierade fragmenten räknas grovt och vägs efter analys för en 
procentuell beräkning av hur stor del av materialet som identifierades. Måtten för det största 
och medelstorleken i fyndpåsarna tas för en uppfattning över fragmenteringsgraden. 
Förbränningsgrad och färg kommer att bedömas för jämförelsesyfte.  

Minsta individantal (MIND beräkning) 
 

Minsta individantal används för att få en uppfattning av hur många individer som finns 
gravlagda i en grav. Till denna bedömning används benslag som endast förekommer opariga, 
exempel på detta är tandutskotten på andra halskotan. Individantal kan även fastställas med 
hjälp av åldersbedömningar i det fall två bedömningar har skett som visar två helt olika åldrar. 

Könsbedömning: 
 

Könsbedömningar har gått att utföra på fragment från människa och älg från materialet från 
Vindförberg. 

Könsbedömning av människa: 
Inom osteologin finns det flertalet metoder som används för bedömning av kön. De flesta är 
dock anpassade för hela benslag och det finns svårigheter att applicera dessa metoder på ett 
kremerat material. Könsbedömingar med hjälp av mätningar är också svåra att tillämpa då vid 
kremeringen krymper benen och kan beroende på temperatur bli deformerade.  

I materialet som har undersökts i denna uppsats har karaktärer på kraniet använts till 
könsbedömning. Metoden baseras på de morfologiska skillnaderna som går att utskilja på 
kraniet mellan de biologiska könen. Karaktärerna som bedöms är ögonbrynsbågen, 
underkäkens kraftighet, glabellans kraftighet, utskottet på tinningbenet samt utskottet på 
nackbenet (White et al. 2012:410f). Kraftigheten på dessa karaktärer bedöms på en 5-gradig 
skala där 1 är tydligt kvinna och grad 5 är tydligt manlig. Därefter står 2 för svagt kvinnlig 
karaktär och 4 för svagt manligt karaktär. Graden 3 innebär att karaktären inte går att 
könsbedöma då karaktären är androgyn. Tabell 5 visar indelningen. Metoden är utvecklad för 
en bedömning av hela kranier där bedömningarna av de enskilda karaktärer summeras till en 
slutpoäng som sedan utgör könsbedömningen. Detta går då inte i ett kremerat material utan 
endast den enskilda karaktären utgör könsbedömningen i denna uppsats. Denna aspekt är 
därför viktig att ha i åtanke när resultatet tolkas. 
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Tabell 5: Skalan för könsbedömning enligt White et al. (2012:410f) 

1 2 3 4 5 
Kvinna Kvinna? ? Man? Man 

 

Könsbedömning av djur: 
Hos djur har det endast gått att utföra könsbedömningar hos arten älg då det förekommer 
älghorn i materialet. Älghorn går att könsbedöma då horn endast förekommer hos tjurarna.  
(Fredga & Bengtsson, 1981:10f). 

Åldersbedömning: 
 

Ålderbedömningar har varit möjliga att utföra på det mänskliga materialet samt hos 
djurarterna hund och bäver. 

Åldersbedömning av människa: 
Åldersbedömningar är generellt enklare att utföra på kvarlevor från yngre individer då 
skelettet förändras i snabbt takt under de första 18-20 åren. Efter detta blir det allt svårare att 
bedöma ålder då kroppen i stort är färdigvuxen och inte i konstant förändring. Detta blir 
naturligtvis ännu svårare när kvarlevorna har blivit kremerade. I uppsatsen kommer 
åldersbedömningar delas in i olika kategorier enligt Sjøvold (1978) och går att se i tabell 6. 
 
Tabell 6: Åldersindelningen enligt Sjøvold (1978) (år) 

Infant: <1 Adultus: 18-44 
Infans I: 0-7 Maturus: 35-64 
Infans II: 5-14 Senilis: 50-89 
Juvenilis 10-24 Adultus: 20< 

 
Metoder som kommer användas i denna uppsats gällande åldersbedömningar är 

tandframbrott, fusionering av epifyser samt sutursammanväxningar. 
För åldersbedömning med hjälp av epifyser har skenbenet och lårbenet används. Som 

referens har en sammanställning av Brothwell (1981:66) används och går att se i tabell 7 för 
benelementen som det gäller. Benslag som är helt fusionerade räknas som vuxna individer. 
 
Tabell 7: Fusionering av epifyser hos lårben och skenben (år) enligt Brothwell 1981. 
Lårben: Proximal: 15-20 
 Distal: 16-23 
Skenben: Proximal 16-23 

 Distal: 16-20 
 
För metoden att bedöma ålder med hjälp av tandframbrott har en bildserie av Brothwell 

(1981:64) använts. Då tänderna förändras mycket under de första 15-20 åren så går det att 
bedöma mycket exakta åldrar om tänder förekommer i materialet. När alla tänder är 
frambrutna vid vuxen ålder blir det svårare då de inte förändras längre. Istället går det att 
bedöma åldrar med hjälp av tandslitage men då kronan där slitaget sker ofta är bortsprängd 
hos kremerade kvarlevor kan det vara svårt att applicera denna metod på material av den 
karaktären. Ett undantag är hos yngre individer där tänderna inte ännu brutit fram. När tanden 
ligger skyddad inuti käken påverkas den inte lika starkt av kremeringen och är vanligtvis 
bättre bevarad än de frambrutna tänderna (Lynnerup et al. 2008:399). 

Metoden som använder sig av sutursammanväxningar på obrända skelettmaterial (White 
et al. 2012:392) utgår från sju punkter längs neurokranies suturer. Suturerna bedöms på en 
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skala från 0-3 som summeras upp till en slutpoäng som sedan bedömer åldern. Graden 0 står 
för ej sammanväxta suturer och graden 3 står för helt sammanvuxna suturer. Problemet med 
att applicera denna metod på ett kremerat material är fragmenteringen. Det är mycket svårt att 
identifiera dessa sju punkter och summera upp resultatet till en ålder. Istället kan gradskalan 
användas som en indikation på ålder i ett kremerat material.  Denna metod är inte den ultimata 
för att utföra korrekta åldersbedömningar då sutursammanväxningar är högst individuellt och 
kan även påverkas av sjukdom som orsakar att de stänger tidigare eller senare än normalt 
(White et al. 2012:391). Enligt Holck (1997) så är det nödvändigt att använda sig av mindre 
säkra metoder för åldersbedömningar som suturer och skalltak vid bedömning av kremerade 
individer då dessa benelement oftast finns närvarande. (Holck, 1997:64). Det finns även en 
annan metod som enligt Holck går att använda med bra resultat på ett kremerat material och 
det är sammanväxningen av suturer sedd ur en inskärning. Denna metod utgår från att ju äldre 
individen blir desto mer diploë, som är det spongiösa materialet mellan tabula interna och 
tabula externa, förekommer mellan det inre och yttre skalltaket (se figur 2). Denna metod 
lämpar sig för kremerade material då suturer ofta sprängs isär vid kremeringen.  

 

Figur 2: Visar hur åldersbedömning enligt Holck (1997:) går till. Bild modifierad av författaren. 

 

Åldersbedömning av djur: 
För åldersbedömningar av djur kommer fusionering av epifyser att användas för arterna hund 
och bäver samt förekomsten av horn hos älg. Övriga djurarter som identifieras kommer det 
inte vara möjligt att utföra en närmare åldersbedömning än till adult vilket bedöms i de fall 
tydligt fusionerade benslag finns att observera i materialet. 

Åldersbedömningar var möjliga på ett mellanhandsben och en falang 1 för hund. För 
åldersbedömning med hjälp av fusionering av epifyser för hund har tabeller av Silver 
(1969:285) används. I tabell 8 går det att se vid vilka åldrar ovan nämnda ben fusionerar. Hos 
bäver förekommer det i materialet ofusionerade ben och epifyser som kan användas till en 
åldersbedömning. Dock har ingen metod funnits närvarande vid analys och därav har inga 
bedömningar kunnat utföras. Då åldrarna när benelementen fusioneras har varit okända nämns 
endast i resultatet att det finns ett ofusionerat eller en epifys av ett ben samt benämns endast 
som juvenil i åldersbedömningen. Hos älg har förekomsten av horn använts till 
åldersbedöming då älgtjuren får sina första horn vid 1 års ålder (Fredga & Bengtsson, 
1981:11).  
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Mellanhandsben: Proximal: Före födsel 

 Distal: 8 mån 
Falang 1: Proximal: 7 mån 

 Distal: Före födsel 
 

Patologier och skeletala förändringar: 
 

Förändringar som går att utskilja i benmaterialet kommer att noteras för att få sig en bild av 
hur levnadsstandarden såg ut hos de undersökta individerna. Förändringar som identifieras 
kommer att jämföras med en atlas över patalogier och skeletala förändringar skriven Baxarias 
och Herrerín (2008) och beskrivas närmare under respektive resultat. 

 

 Förbränningsgrad: 
 

Förbränningsgrad kommer att dokumenteras för att se skillnader mellan de olika 
benmaterialen när det kommer till kremeringen. Denna bedömning kommer att ske 
översiktligt och inbördes skillnader kommer endast att nämnas om det finns stora skillnader 
mellan förbränningen. Förbränningsgraden undersökts därför att skillnader mellan olika 
material kan indikera på att kremeringen har varit annorlunda. Det kan svara på om män, 
kvinnor och barn har fått olika behandling. Det kan även svara på om finns skillnader över 
kremeringsteknik över tid om ett material är sämre eller bättre kremerat.  

Förbränningsgraden kommer att bedömas enligt tabeller av Holck (1997:90, 99) i en 
femgradig skala från 0-4 där graden 0 är nästan obränt och graden 5 är starkt bränt. I tabell 9 
nedan går det att se en sammanfattning över hur de olika förbränningsgraderna ser ut i ett 
bränt material. 

 
Tabell 9: Sammanfattning av Holcks (1997:90, 99) tabeller om förbränningsgrad. 
Grad 0:  
(100°-200°) 

Ser obränt ut. Benen har inga synliga förändringar eller deformationer 

Grad 1:  
(200°-400°) 

Benytan har ett sotigt utseende som kan variera beroende på temperatur. 
Färgen kan variera från brun-brunsvart-svart. Måttlig minskning av vikt 
och volym 
 

Grad 2: 
(400°-775°) 

Benet är uppenbart bränt. De kan vara deformerade och det kan bildas 
sprickor i benytan. Färgen är ljust gråaktigt till gråaktigt. Skrapar man 
försiktigt på ytan lämnas inget eller mycket svagt märke. 
 

Grad 3:  
(775°-1100°) 

Utseendemässigt liknar benen grad 2 fast färgen är grå till vit. 
Ytterligare minskning av vikt och volym. Skrapar man på ytan lämnar 
ett tydligt märke. 
 

Grad 4:  
(1100°- 1300°) 

Färgen på benen är vit och har ett poröst samt nästan kritaktigt utseende 
och karaktär. 

 

Tabell 8: Fusionering av epifyser hos hund enligt Silver 1969:285. 
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Benslagsrepresentativitet av människa: 
 

I brandgravar är det vanligt att benmängden inte representerar en hel människa (Lynnerup et 
al. 2008:393). Av den anledningen är det vanligt att de identifierade benslagen från 
brandgravar sammanställs på ett vis som gör det enkelt att få en överblick av vilka delar som 
finns i materialet. I den här uppsatsen används en metod för bedömning av representativitet 
som delar in den mänskliga kroppens benslag i fyra delar; kranium, bål, övre extremiteter och 
nedre extremiteter (Sabine Sten, personlig kommunikation 2016-05-02). I tabell 10 nedan går 
det att se vilka benslag som går under respektive kategori. 
 
Tabell 10: Tabell över vilka benelement som faller under kategorierna kranium, bål, övre extremiteter och nedre 

extremiteter.  

Del Benelement 
Kranium Skalltak, kranium, tänder 

 
Bål Halskotor, bröstkotor, ländkotor, revben, bröstben, korsben 

 
Övre extremiteter Skulderblad, nyckelben, överarmsben, armbågsben, strålben, 

handrotsben, mellanhandsben, handfalanger 
 

Nedre extremiteter Bäckenben, lårben, skenben, vadben, hälben, språngben, fotrotsben, 
mellanfotsben, fotfalanger 

 
Benslag räknas som representerad om ett eller flera av ovannämnda benslag för 

respektive kategori identifieras i en grav. 
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Resultat: 
 

Analysen omfattar en stor mängd ben så har de enskilda bedömningarna och beskrivningarna 
av gravarna och fyndkontexterna lagts i bilagorna. Vid omnämning kommer hänvisning ske 
till de relevanta tabellerna i bilagan. Nedan kommer sammanställningar av resultatet att visas.  

Artfördelning och MIND: 
 

Nedan visas tabeller som sammanställer artförekomsten i gravarna. I tabell 11 går det att se 
för alla 10 gravar. Då grav 3 är så pass stor har artförekomsten i gravens olika fyndkontexter 
sammanställs i en egen tabell (tabell 12). 

 
Tabell 11: Artförekomsten räknat i minsta individantal i de analyserade gravarna. Parantes betyder att MIND 

är osäkert. 

Grav Människa Hund Björn Älg Bäver Fisk 

3 1 (3) 6 2 10 7 7 

6 1 - 1 - - - 

8 1 - - - - - 

14 1 - - - - - 

15 1 - 1 - - - 

16 1 - - - - - 
24 2 - - - - - 

30 1 - - - - - 

35 2 - - - - - 

42 1 - - - - - 

 
 

Tabell 12: Artförekomst i fyndkontexterna från grav 3. Parantes betyder att Mind är osäkert. 

Fyndkontext Människa Hund Björn Älg Bäver Fisk 

-  - - - 1 - - 

F30 (1) - 1 1 2 1 

F14 1 - - - 1 - 

F4 - - - 1 - - 

F9 - 1 - 1 - - 

Fyllning NÖ - 2 - 1 1 1 

F29 - - - 1 - 2 

NV fyllning (1) 1 - 1 2 1 

F19 - - 1 - - - 

F31   - - - 1 1 - 

F32 - - - - - - 

Fyllning SV - 1 - 1 - - 

SV Stå-lager - 1 - 1 1 1 

 
Människa är den enda art som förekommer i alla gravar. Förekomsten av björn i 

materialet sker ofta i samband med de mänskliga gravarna, med endast ett undantag i 
fyndkontext F19 i grav 3 där endast en falang 2 från björn identifierades. I grav 3 där 
förhållanden är annorlunda förekommer människa i tre fyndkontexter; F14, F30 och 
fyllningen i den nordvästra delen. F14 är den enda fyndkontexten i grav 3 (se tabell 12 i 
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bilagan) där mängden ben som identifierats till människa indikerar på att det är en grav. I de 
två andra kontexterna där det förekommer människa i grav 3 är det endast få fragment som 
har identifierats till människa.   

Det går att se en tydlig uppdelning bland de identifierade arterna. Människa och björn 
förekommer, som tidigare nämnts, i sammanhang med varandra. Arterna hund, älg, bäver och 
fisk förekommer endast i grav 3 i de fyndkontexter som inte är tydliga gravar. Ett undantag är 
fyndkontext F14 i grav 3 där det förekommer ett fragment av ett armbågsben från bäver (se 
tabell 3) där annars endast fragment av människa förekommer. 

Problematiken med att räkna minsta individantal i grav 3 är att det inte framgår exakt var 
i grav 3 fyndkontexterna låg i förhållande till varandra. Det är inte heller närmare beskrivet 
hur benfynden var placerade i grav 3, till exempel om de låg centrerade eller utspridda över en 
yta. Detta försvårar MIND-beräkningarna då det är mycket svårt att bedöma om 
fyndkontexterna bör räknas som samma individ. Därför har fyndkontexterna inom grav 3 
bedömts som egna och en MIND-beräkning sker separat per fyndkontext. Det är troligt att 
kontexter har blivit omrörda då det finns färgskillnader mellan fragmenten hos de 
identifierade arterna. Speciellt i de fyndkontexter där endast få fragment av människa (se grav 
3, F30 och grav 3, NV fyllning i bilaga) har identifierats. I MIND-beräkningen tas detta 
hänsyn till och markeras som att det är osäkert om fragmenten kan stå för en egen individ. 

Köns- och åldersbedömning: 
 

Under denna rubrik kommer de ålders- och könsbedömningar som gått att utföra både på det 
mänskliga materialet och på djurbensmaterialet att redovisas. 

Köns- och åldersbedömning hos människa: 
Nedan i tabell 13 går det att se de ålder-, och könsbedömingar som har utförts på det 
mänskliga materialet som identifierats. Sammanlagt identifierades människa i 14 
fyndkontexter. En närmare åldersbedömning har gått att utföra på fem av dem och hos sex av 
gravarna har det inte gått att utföra en närmare åldersbedömning än att bedöma dem till adult. 
I de gravar ingen närmare åldersbedömning har gjorts har bedömningen gjorts på om det finns 
fusionerade benslag i materialet, suturer och på storleken av fragmenten. 

På de individer där det gick att utföra en närmare åldersbedömning har en Infans II, en 
Juvenilis, två Adultus och en Maturus identifierats. 

Endast en könsbedömning har varit möjlig att utföra bland de mänskliga gravarna. Den 
gick att utföra på individen i grav 15 (se tabell 45 i bilaga) där ett fragment av pannbenet med 
ögonbrynsbågen fanns. Individen bedömdes till kvinna(?).  
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Tabell 13: Sammanställning över ålders- och könsbedömningar som utförts på det mänskliga materialet  

Grav: Ålder (enligt Sjøvold 1978) Kön 

3 F14 Infans II  - 

3 F30  -  - 

3  Fyllning 
NV 

Adult  - 

6 Adult  - 

8 Maturus  - 

14 Adult  - 

15 Adult Kvinna? 

16 Adult  - 

24 Adultus  - 

30 Adult  - 

35a+b  -  - 

35a Adultus  -  

35b Juvenilis  - 

42 -  - 

 
 

Köns- och åldersbedömning hos djur: 
På det identifierade djurbensmaterialet har det gått att utföra ålders – och könsbedömningar på 
få individer. En sammanställning över resultatet går att se i tabell 14. Könsbedömningar gått 
att utföra på älg där det förekommer horn i två fyndkontexter i grav 3. Horn förekommer 
endast hos älgtjurar därför har individerna i den omärkta fyndkontexten (se tabell 24 i bilaga) 
och F4 (se tabell 8 i bilaga) från grav 3 bedömts till hannar. På dessa två individer har det 
även gått att utföra de enda  åldersbedömningar på älg. Hornen börjar framträda vid 1 års 
ålder vilket utgör minimiålder för dessa individer. 

Hos hund identifierades en epifys från ett av mellanhandsbenen, en ofusionerad falang 1 
samt en svanskota där kotkroppen ännu inte fusionerats (Se tabell 13 i bilaga) vilket gav en 
ålder på högst 7 månader. Det förekom epifyser och ofusionerade ben från bäver (se tabell 6, 
tabell 8 och tabell 21 i bilaga). Då det inte gick att få tag på en bra metod för åldersbedömning 
med hjälp av fusionering har de endast noterats som unga individer. 

 
Tabell 14: Sammanställning över ålders- och könsbedömningar som utförts på det animaliska materialet 

Grav Fyndkontext Art Benelement Ålder Kön 

3 F4 Älg Horn 2< år Hane 

3 Omärkt fyndpåse Älg Horn 2< år Hane 

3 Fyllning NÖ Hund Svanskota, 
mellanhandsben, falang 
1 

<7 månader  - 

3 F30 Bäver Falang 2 Epifys  - 

3 Fyllning NV Bäver Strålben Epifys  
 - 

3 Stenålderslager SV Bäver Strålben Epifys  - 
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Patologier och skeletala förändringar: 
 

Några få patologier och skeletala förändringar kunde utskiljas i benmaterialet. Dessa 
sammanställs i tabell 15 nedan. Sammanlagt identifierades sju patologier och skeletala 
förändringar. De vanligaste var en förändring på kraniefragment i form av tätt sittande små 
hål som förekom i två gravar samt tydliga muskelfästen på handfalang 1 som även förekom i 
två gravar. Annars förekom en halskota med osteofyter samt ett fragment av revbens om 
uppvisade håligheter nära ledytan mot bröstkotan. Inga patologiska eller skeletala 
förändringar observerades i djurbensmaterialet. 

 
Tabell 15: Sammanställning över identifierade patologier och skeletala förändringar i materialet 

Grav Fyndkontext Benelement Förändring 

3 F14 Kranium Porositet. Har sannolikt orsakas av inflammation 

15  - Halskota Osteofyter. Degenerativ förändring där brosket 
mellan kotorna har försvunnit och nybildning av 
ben har skett längs kotkroppens kanter (se figur 
4). 

15  -  Revben  Håligheter nära ledytan mot bröstkota. Okänt 
ursprung (se figur 5) 

16  -  Tinningben Porositet på två fragment. Har sannolikt orsakats 
av inflammation 

16  -  Okben Porositet. Har sannolikt orsakas av inflammation 

16  -  Handfalang 1 Tydliga muskelfästen. Förändringen uppstår vid 
fysik aktivitet under lång tid 

35 35A Handfalang 1 Tydliga muskelfästen. Förändringen uppstår vid 
fysik aktivitet under lång tid 

 
 

Förbränningsgrad: 
 

I tabell 16 går det att se en sammanställning över förbränningsgrad och färg av alla gravar och 
fyndkontexter. Överlag är allt material väl bränt men undantag förekommer. Majoriteten av 
de mänskliga gravarna har bedömts till förbränningsgrad 2 medan majoriteten av 
djurbensmaterialet i grav 3 har bedömts till förbränningsgrad 3. I grav 3 där både människa 
och djur har identifierats går det att utskilja en viss skillnad i färgen på materialet. Detta syns i 
färgskillnaden mellan de fragment som identifierats till människa och björn från övriga arter i 
F30 och den nordvästra fyllningen (se tabell 19 i bilaga och figur 3). 
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Tabell 16: Sammanställning över resultatet av bedömningen av förbränningsgrad för alla gravar och 

fyndkontexter. 

Grav Fyndkontext Förbränningsgrad Färg Beskrivning 

3  -  3 Beige  

3 F30 3 Vit-beige-

ljusgrå 

Ej homogent bränt. 

3 F14 3 Vit Fragment med kritaktig struktur 

förekommer 

3 F4 1 Svart-

mörkgrå 

Det förekom 6 fragment med 

högre förbränningssgrad 

3 F9 2-4 Mörkgrå-vit Stora skillnader i 

förbränningsgrad. 

3 Fyllning NÖ 3 Vit-beige  

3 F29 3 Vit-beige  

3 NV fyllning 3 Vit-beige-

ljusgrå 

Ej homogent bränt. 

3 F19 3 Vit-beige  

3 F31   3 Vit-beige Fragment med kritaktig struktur 

förekommer 

3 F32 3 Vit-grå  

3 Fyllning SV 3 Vit-beige Fragment med kritaktig struktur 

förekommer 

3 SV Stå-lager 3 Vit-beige-grå Vissa fragment visar på lägre 

förbränningsgrad 

6 Fyllning söder 2 Ljusgrå-grå  

6  - 2 Ljusgrå-grå  

6 Såll rasbrant 2 Ljusgrå-grå  

8  - 2 Ljusgrå-vit  

14  - 3 Ljusgrå-grå Fragment med kritaktig struktur 

förekommer 

15  - 2 Ljusgrå-grå  

16  - 3 Vit Fragment med kritaktig struktur 

förekommer 

24  - 2 Ljusgrå  

30  - 2 Ljusgrå  

35 35a+b 2 Ljusgrå-vit  

35 35a 2 Ljusgrå-vit  

35 35b 2 Ljusgrå-vit  

42  - 2 Ljusgrå-grå  

 

 

Benslagsrepresentativitet av människa: 
  

I tabell 17 går det att se en sammanställning över representativiteten i de analyserade gravarna 
och fyndkontexter där människa har identifierats. Kranium finns representerade hos alla 
gravar och fyndkontexter och, i samtliga fall, är det benelement från kranium som är högst 
representerad från de olika delarna. En källkritisk aspekt att dela in på detta vis är att 
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uppdelningen kan bero på att det är lättare att identifiera kranium, skalltaksfragment och 
tänder är distinkta och lätta att se, medan de långa rörbenen på grund av sin storlek ofta 
fragmenteras i många, svåridentifierbara fragment. 

 
Tabell 17: Sammanställning av de representativa grupperna. X=närvarande i materialet. 

Grav Kranium Bål Övre 
extremiteter 

Nedre 
extremiteter 

Övrigt 

3 F14 X - - X  

3 F30 X - - - 4 fragment av människa 

3 Fyllning NV X - - - 1 skalltaksfragment 

6 X -  X -  

8 X X X -  

14 X X - X  

15 X X X X  

16 X X X X  

24 X X X X Minst 2 individer. 

30 X - - -  

35a+b X X - - Del av 35a och/eller 35b 

35a X X X -  

35b X X - -  

42 X X X X  
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Diskussion: 
 

Diskussion av resultatet:  
Det går inte att se på ett skelett vilken kultur eller vilken typ av samhälle de forntida 
människorna tillhörde. Skelettet är i stort sett likt hos alla mänskliga individer över hela 
världen. Det som däremot går att se är de aktiva valen som har skett vid begravningen: det går 
att se hur kvarlevorna har hanterats, det går att undersöka om djur har lagts med i graven och 
det går att undersöka om hela individen finns representerad i graven. Genom att undersöka de 
valen går det att utskilja en bild av det samhälle som gravarna härrör ifrån.   

Av materialet som analyserades i den här uppsatsen bestod grav 3 uteslutande av störst 
mängd ben. Detta berodde på att benmaterialet från fyllningen analyserades tillskillnad från 
de andra gravanläggningarna där endast gravgömmorna analyserades. Fynd av typiska 
stenåldersföremål i lagret under gravanläggningarnas anläggningsyta visar på att platsen har 
används långt innan gravfältet på Vindförberg anlades. Det innebär dock inte att det är samma 
kultur som levde på platsen på stenåldern som på järnåldern. Det är vanligt att människor 
återkommer till platser som var viktiga för en tidigare befolkning (Artelius & Lindqvist, 
2007:123). Att återkomma till och att återanvända platser är inte ovanligt, under 
kristendomens intåg i Skandinavien anlades kyrkor på äldre kultplatser och nu i modern tid 
återkommer vi till forntidens platser och monument. Intresset av vår historia finns i stort sett 
alla människor och troligtvis fanns det intresset i forntidens människor med. För att återgå till 
stenåldersfynden på gravfältet så är det är vanligt att hitta äldre stenåldersboplatser under 
fångstmarksgravar (Serning, 1966b:95ff) vilket innebär att placeringen av gravfälten är ett 
medvetet val som gjorts. Frågan är om det är en återkoppling till en äldre kultur eller 
minnesplats, eller om det har skett av rent praktiska skäl. För det sistnämnda påståendet 
skriver Magdalena Lipping i sin C-uppsats från 1972 att åsen gravfältet är anlagt på består av 
lucker isälvsand, vilket hon menar gjorde det lätt att begrava människor även på vintern då 
marken annars är djupfryst. Inga Serning menar också att en anledning till att 
fångstmarksgravar ligger på äldre stenåldersboplatser är att det är sannolikt att människor 
återkommer till bra jakt- och fiskeområden genom tiderna (Serning, 1966b:106) 

Analysen av benmaterialet från Vindförberg visar på att det har skett ett urval i 
benmaterialet vid gravläggning då representiviteten varierar stort mellan de olika gravarna. 
Däremot förekommer fragment från kranium i samtliga fall. Detta kan indikera på en tro där 
kvarlevorna fick en annan innebörd efter kremationen. Hur stor del av kvarlevorna som 
faktisk gravlagdes var inte speciellt viktigt så länge en del av individen begravdes. Däremot 
finns det en viss skillnad i vikt och representativet bland de olika gravarna. Två av gravarna 
(se grav 15 och grav 16 i bilaga) som analyserats utmärker sig då de består av betydligt mer 
material än övriga gravar i vikt och volym. 

Enligt Gejvall (Iregren 1972:26) har mänskliga kvarlevor efter kremering en volym 
mellan 2 till 3,5 liter, en mängd som ingen av de analyserade gravarna från Vindförberg 
uppnår. Det är även en stor variation i volym mellan de olika gravarna på gravfältet, i grav 15 
och 16 ligger volymen på 1,5 respektive 1,7 liter medan majoriteten av de undersökta 
gravarna har en volym runt 0,5 liter. I Anders Kaliffs Brandgravskick och föreställningsvärld 
(1992) diskuterar han bakgrunden till varför det finns stora skillnader i representativet i 
forntida brandgravar. Han menar att själva kremeringen är det viktiga, att kremeringen är 
själva ”begravningen”, och att efteråt är det inte viktigaste att allt benmaterial blir begravt då 
övergångsriten till andevärlden skedde under bränningen. Huvudsaken var att en mängd av 
benen begravdes för att symbolisera kroppen. En intressant aspekt med utgångspunkt i den 
teorin är om att vissa delar av kroppen var mer betydelsefulla. Inte alla gravar anses vara 
representativa bland materialet men i samtliga fall finns fragment av skalltak och kranium 
representerade. Kaliff nämner även att i de keltiska kulturerna symboliserade huvudet själens 
boning (Kaliff, 1992:90), kanske huvudet hade en viktig betydelse för människorna som 
anlade gravfältet på Vindförberg. 
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I majoriteten av de analyserade gravarna från Vindförberg har det begravts minst en 
individ. Endast en grav från Vindförberg skiljer sig i den aspekten. I en grav har minst två 
individer har gravlagts i en och samma gravgömma (se grav 24 i bilaga). Det finns flera 
tolkningar till varför fler än en individ begravs i samma grav. En tolkning av gravar med flera 
individer är att en den döde har begravts har fått med sig ett mänskligt offer eller tjänare på 
bålet. Detta förekommer i gravhögar från yngre järnåldern (Sten & Vretemark, 1988:149). 
Iregren (1972:37) diskuterar även fenomenet med dubbelbegravning där olika 
förklaringsmodeller är att dubbla begravningar troligtvis härrör från fall där flera individer 
dog samtidigt, till exempel vid epidemier, olyckshändelser eller strid (Iregren, 1972:37). 
Troligtvis är den senare tolkningen mest sannolik då en offrad människa sannolikt följer med i 
graven som en gravgåva vilket inte överensstämmer med gravarna från äldre järnålder där 
inga offer förekommer. 

Två av individerna som identifierats på gravfältet har bedömts till barn respektive 
tonåring i två olika gravanläggningar (se grav 3 F14 och grav 35b i bilaga). Det är även de 
individer som förekommit i de gravanläggningarna med fler än en gravgömma. Detta kan 
indikera på att yngre individer hade en annan social ställning där det innebär att de begravdes 
tillsammans med en äldre individ. I barngravar i arkeologiska sammanhang är fynd av barn 
och små barn relativt ovanliga. Detta har lett till att flera olika förklarningar, några exempel är 
att barnens ben bevaras sämre än vuxna, att barn var obetydliga så de begravdes inte på 
gravplatsen alternativt att barnen hade egna gravplatser samt att de begravdes med vuxna 
vilket ledde till att de lättare förbisågs (Hedelin, 2008:401ff). I gravanläggning 35 är den 
andra gravlagda individen mellan 20 och 40 år och centralgraven i gravanläggning 3 fanns 
tyvärr inte med i det material som analyserades i uppsatsen. Centralgraven analyserades inte 
på grund av att den inte fanns bland materialet som sändes från SHM. Benmängdens vikt på 
900 gram (Serning, 1965) indikerar på en vuxen människa om gravgömman liknar de andra 
analyserade gravarna i kremering och artförekomst. 

I flera kulturer/samhällen finns det så kallade ”sociala åldrar” vilket innebär att livet är 
indelat i olika steg, de sociala åldrarna, där varje steg innebär att individen har en speciell roll 
i samhället. Ofta delas dessa steg in när fysiologiska förändringar sker eller en social 
förändring. Till exempel puberteten innebär att kroppen förändras vilket startar ett nytt skede i 
livet samt vid giftermål då individen får en ny status i samhället (Fahlander, 2011:52ff). Det 
som däremot skiljer sig i gravarna är placeringen i gravanläggningen samt olika gravgåvor. I 
F14 påträffades endast ett bronsbeslag från ett knivskaft och graven har placerats i 
anläggningens norra del medan i 35B hittades en pilspets, sölja, och syl av järn och båda 
gravgömmorna är placerade i anläggningens mitt (Serning, 1965). Dessa skillnader skulle 
kunna tyda på att det fanns statusskillnader även hos yngre individer eller att det finns flera 
sociala åldrar för barn (Fahlander, 2011:54). Det skulle likaväl kunna indikera på att den 
tonåriga individen med järnfynd hade passerat en gräns från barndomen och räknades som 
vuxen och har placerats i anläggning 35 av helt andra orsaker. 

Utöver de förgående nämnda yngre individer så har en närmare åldersbedömning utförts 
på ytterligare tre individer. Två adultus (se gravanläggning 24 och 35A i bilaga) och en 
maturus (se gravanläggning 8 i bilaga). Det går inte att se en specifik gravläggning för dessa 
som med förgående nämnda individer dock är den ena adultus en av gravarna i anläggning 35. 
Gravfynden för adultus består av pilspetsar av ben i båda samt fragment av benkam i den ena. 
I graven där individen bedömdes till maturus var en av de rikare gravarna med bland annat en 
spjutspets och sköldbuckla. Det sistnämnda kan indikera på att denna äldre individ har haft en 
högre status, vilken även diskuteras nedan i samband med förekomsten av björnklor i 
materialet, eller eventuellt att dennes sociala ålder bestämmer gravgåvornas karaktär. 

I tre av gravarna identifierades björn utöver människa. I de tre gravarna identifierades 
inga ben från björn som kan representera en hel individ då det enda identifierade 
benelementet i gravarna var björnklor. Förekomsten av endast björnklor i ett material tolkas i 
arkeologiska sammanhang som att individen svepts in i en björnfäll eller att en björnfäll har 
varit en del av klädedräkten (Sigvallius, 1994:76). Problematiken med att identifiera resterna 
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efter björnfällar i materialet är att de enkelt kan bli underrepresenterade. Endast falang 3 finns 
kvar som indikation på att en fäll har funnits i graven vilket gör att svårt att få en 
sanningsenlig bild av förekomsten av björnfällar i gravar då det utgår från att klorna har 
bevarats i graven samt förutsätter att klorna inte tagits bort från fällen innan (Sigvallius, 
1994:76). 

Att djur inte har gravlagts med människor innebär att djur som gravgåvor inte har 
förekommit i de analyserade gravarna från Vindförberg. Det behöver inte betyda att djuren 
inte var viktiga vid begravningen. I Gualöv i nordöstra Skåne undersöktes ett intakt 
bronsåldersgravfält som inte förstörts av uppodling eller plundring där möjligheten fanns att 
undersöka både gravbål och gravplats. Det var möjligt att sammankoppla en bålplats med en 
grav där människan hade kremerats med en hund och ett lammskinn på bålplatsen. Hunden 
hade däremot inte fått följa med i själva graven utan låg kvar på den identifierade bålplatsen. I 
graven identifierades mellanfotsben från får vilket tolkades som att individen var täckt med ett 
lammskinn (Arcini, 2007:184f). Detta kan tolkas att det var kremeringen som var den 
viktigaste och inte gravläggningen som Kaliff (1992) menar. Mellanfotsben från får 
identifierades i över hälften av gravarna vilket kan tolkas som att det var en sedvana att 
begrava den döde i en fäll (Arcini, 2007:185). Denna tolkning är svår att applicera på 
materialet från Vindförberg då som nämnt innan björnklor förekommer i få gravar. Det är 
även en viss skillnad i att slakta ett tamdjur vid dödsfall än att använda sig att en fäll från ett 
vilt rovdjur som björn. Sedan går det inte att utesluta tolkningen då en fullständig analys inte 
utförts få alla gravar från Vindförberg, samt att det skett ett medvetet val av benslagen vid 
begravning. Det är en stor tids- och rumsmässig skillnad mellan gravfältet i Gualöv och 
Vindförberg vilket gör det omöjligt att kunna dra jämförelser mellan de olika gravfälten. 
Däremot kan detta tankesätt om att djuren bränns med den döde men inte begravs med dem 
finnas hos fler än en kultur och samhälle. 

Då björnklor inte identifierades i alla gravar, utan endast i gravanläggning 3, 6 och 8 som 
även är de största (se figur 1), kan det eventuellt tolkas som en statussymbol. Förekomsten av 
högstatusgravar visar på ett samhälle där sociala hierarkier har funnits och att det sannolikt 
har funnits ett högre samhällsskikt (Renfrew & Bahn, 2012:172ff). Fyndsammansättningen i 
gravarna skilde sig mellan de gravar björnklor förekom. Gravanläggning 6 var till stor del 
förstörd av erosion men fynd av benpilspetsar gjordes. Gravanläggning 3 har troligtvis blivit 
omrörd (se resultat Artförekomst och MIND) och vilket gör det svårt att koppla björnklorna 
till en specifik grav. Gravanläggningen bestod av två gravar där fynd av en harstätningsring i 
centralgraven och i den norra gravgömman gjordes ett fynd av bronsbeslag till knivskaft. 
Graven i gravanläggning 8 innehöll lans- och spjutspetsar, sköldbuckla, fingerring och 
fragment av benkam. Eftersom yttre omständigheter har påverkat gravanläggning 3 och 6 är 
det svårt att jämföra de med varandra och se en tydlig koppling mellan de tre gravar som kan 
tillhöra en högre social status. Däremot är gravanläggning 8 en av de rikare gravarna från 
Vindförberg 

För att sammanställa de aspekter som går att få ut från den osteologiska undersökningen 
av materialet från Vindförbergs udde. Utifrån materialet går det att säga:  

 
- Platsen har används under två olika tidsperioder. Människorna som anlade gravplatsen 

har återkommit till en stenåldersboplats.   
- Djur var inte viktiga i gravläggningen. 
- Det var inte viktigt att det gravlagda materialet representerade hela människan, dock 

kan skallen haft en större betydelse.  
- Det kan förekomma mer än en begravning i en gravanläggning. 
- Det kan gravläggas mer än en individ i en grav. 
- Barn har inte begravts i egna gravanläggningar. 
- Sociala åldrar och sociala hierarkier kan ha förekommit 
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Eftersom denna uppsats endast behandlar cirka en fjärdedel av de utgrävda gravarna från 
Vindförberg så går det inte att säga att dessa slutsatser gäller för hela det forntida samhället. 
Utan det är en tolkning utifrån det material som undersökts, så fastän det inte gäller hela 
gravfältet är det dock en indikation på hur samhället och den sociala strukturen kan ha sett ut 
för de som anlade gravarna på Vindförbergs udde. 

 

Jämförelse: 
I forskningen runt fångstmarksgravar i Dalarna och i hela dess spridningsområde är den 
tidigare diskussionerna kring etnicitet den mest återkommande. De två grupperna som 
gravarna tolkats härröra ifrån är ”germansk” ursprung eller ”samisk” ursprung (Lekberg, 
1990:8ff). Därför har gravfältet på Vindförberg jämförts med andra samtida gravfält i 
närliggande landskap för att få en överblick hur de förhåller sig till varandra i uppbyggnad. 
Totalt sex gravfält har jämförts med Vindförberg; gravfälten Bedsundsnästet och Hästudden i 
Transtrand, Dalarna, gravfältet Vårberg 35a i Huddinge, gravfälten Smalnäset och 
Krankmårtenhögen i Härjdalen som tolkas som fångstmarksgravar samt en fångstmarks grav i 
Norge.  

Inga Serning har som nämnts tidigare undersökt större delen av Dalarnas kända gravfält 
från järnåldern. En osteologisk analys av Nils-Gustaf Gejvall har bland annat gjorts på gravar 
från två gravfält: norra och södra Bredsundsnäset och Hästudden i Transtrand. Gravfält som 
tolkats som fångstmarksgravar. Gravskicket var brandgravar i runda stensättningar. Det har 
förekommit gravläggningar med fler än en individ. Fynden bestod bland annat av vapen och 
redskap i järn, pärlor, samt smycken och dräkttillbehör av brons (Serning, 1966b:211ff). I den 
osteologiska analysen identifierades utöver människa djur av arterna hund, älg, häst(?), och 
får/get. Materialen med djurben har inte samma förbränningsgrad som människobenen 
(Gejvall, 1966b:254) vilket kan indikera på att de inte hör till samma kontext. Stenföremål 
påträffades under och i fyllningen under en del gravar (Serning, 1966b:217). Både män och 
kvinnor bedömda till vuxen ålder identifierades i materialet (Gejvall, 1966b:254). 

Elisabeth Iregren gav 1972 ut en avhandling som behandlar det osteologiska materialet på 
järnålderns gravfält. Platsen avhandlingen utgår ifrån är Vårby och Vårberg, Huddinge 
socken, Stockholm. som har haft en kontinuitet från förromersk järnålder till vikingatid. Ett 
gravfält i Vårberg har dateringen till romersk järnålder (Iregren, 1972:17). Inga djurben 
förekommer i några av dessa gravar förutom en björnklo som här tolkats tillhörande en 
björnfäll (Iregren, 1972:77).  Dubbla begravningar förekom på den äldre delen av gravfältet 
av både vuxna individer tillsammans med barn och tillsammans med andra vuxna (Ferenius, 
1971:29; Iregren, 1972:186ff) 

Gravfälten vid Vårberg och Vårby bestod av flera gravfält med dateringar från romersk 
järnålder till folkvandringstid-vendeltid (Ferenius, 1971:22). Ett av gravfälten har en yngre 
och äldre del vilken romersk järnålder är dateringen på den äldre delen. Den äldre delen 
bestod av enbart brandgravar och det yttre gravskicket var runda eller nästan runda 
stensättningar. Det förekom även gravar utan stensättningar i mindre utsträckning som 
bedömts till flatmarksgravar. I större delen av gravarna har fynd av harstätning hittats vilket 
indikerar på att benen kan ha legat i en urna av biologiskt nedbrytbart material (Ferenius 
1971:29f).  Fyndmaterialet bestod av smycken i form av armringar och pärlor. Benkammar 
och keramik av mellansvensk karaktär identifierades (Ferenius 1971:35f). Inga fynd av 
järnföremål eller redskapsfynd gjordes. 

Två gravfält som bedömts att vara fångstmarksgravar och som det utförts en osteologisk 
bedömning på är Smalnäset och Krankmårtenshögen i Jämtland. Gravfältet från 
Krankmårtenshögen har en osäker datering men tolkas att ha varit i bruk under äldre järnålder. 
Gravfältet är anlagt på en stenåldersboplats och fynd av stenåldermaterial i fyllningen har 
tolkats som att fyllningen har tagits direkt från platsen. Djurben förekommer inte gravar där 
människa har identifierats  (Ambrosiani et al. 1984:57f). Det förekommer en dubbelgrav på 
gravfältet och individer av alla åldersindelningar finns närvarande i materialet (Ambrosiani et 
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al. 1984:41). Ett tunt kollager fanns under gravarna på gravfältet (Ambrosiani et al. 1984:18). 
Skillnader är att formen på stensättningen är tresidig samt att det deponerats obrända horn på 
gravarnas yta. I gravarna påträffades få arkeologiska fynd. Harstätning var det vanligaste 
fyndet. I en av gravarna påträffades en bronspärla och i två av gravarna påträffades 
järnfragment. I en depå på gravfältet innehöll däremot fynd av en holkyxa och knivblad, 
spjutspetsar, och pilspetsar av järn (Ambrosiani et al. 1984:51ff).  

Gravfältet på Smalnäset bestod av cirkulära och tresidiga stensättningar (Ambrosiani et 
al. 1984:24). Gravfältet har daterats till åren kring 100 e.Kr. Gravfältets karaktär liknar även 
de traditioner som fanns i Mellansverige och på det norska höglandet under perioden 
(Ambrosiani et al. 1984:56). Inga djurben identifierades i de gravar där människa 
identifierades. I den osteologiska analysen anmärktes det att människoben och djurben har 
olika färg. Det fanns en dubbelgrav och representation av flera ålderskategorier på gravfältet. 
Det finns inte ett kollager under gravarna (Ambrosiani et al. 1984:18ff). I båda fallen med 
Krankmårtenhögen och Smalnäset är att djurbenen och stenåldersföremålen uppträder i 
samband med varandra medan ben från människa saknas (Ambrosiani et al. 1984:58). Hos 
båda gravfälten förekommer gravgömmor där två individer har gravlagts. På Smalnäset 
påträffades få arkeologiska fynd. Benkammar var det vanligaste fyndet och det enda metall 
föremålet var en bronsspiral (Ambrosiani et al. 1984:23) 

I Norge har två gravar längs Renaälven i Østerdalen grävts ut. Dessa var inte en del av ett 
större gravfält (Bergstøl, 1997:64). Båda gravarna ligger på äldre stenåldersboplatser och är 
cirkulära stensättningar utan kantkedja. En av gravarna är daterat till 600-700 talet e.Kr. och 
den andra till 384-540 e. Kr. Djurben identifierades i båda gravarna dock så framgår det inte 
exakt hur människobenen och djurbenen förhåller sig till varandra (Bergstøl, 1997:69,75). Det 
har skett ingrepp i gravarna efter gravläggning som kan ha försvårat tolkningen av 
gravkontexterna. En osteologisk analys utfördes på en av gravarna vilket visade på att flera 
individer låg begravda i den äldre av gravarna. I den yngre finns endast belägg för minst en 
individ. Fynd i gravarna bestod av flera pärlor i den yngre graven och i den äldre påträffades 
järnföremål och fragment. På grund av plundring var gravarnas innehåll omrört och svårtolkat 
(Bergstøl, 1997:72,75).   

Vindförbergs udde har jämfört med ovan nämnda gravfält från romersk järnålder både 
likheter och skillnader.   

 
- Gravskicket är uteslutande brandgravar hos samtliga gravar och gravfält 
- Alla gravar består av stensättningar utom vissa i Vårberg.  
- Det förekommer skillnader i form och uppbyggnad av stensättningarna. 
- Alla gravfält och gravar utom Vårberg är anlagda på en äldre stenåldersboplatser. 
- Det förekommer inga djurben i samband med de mänskliga gravarna utom björnklor i 

fallen Vindförberg och Vårberg. Vid Transtraden och Hästnästet har djurben 
identifierats men osäkerhet finns om det tillhör samma kontext. 

- Dubbla begravningar förekommer hos samtliga gravfält. Dubbelgravarna kan bestå av 
både vuxen/barn och vuxen/vuxen. 

- Individer av varierande åldrar förekommer på alla gravfält. 
- Föremål av järn förekom endast i gravfältet på Vindförberg och på gravfälten i 

Transtrand. Fragment av järn i en grav från Krankmårtenshögen kan indikera på att det 
funnits i gravarna. På Krankmårtenshögen förekom dock järnfynd i depåer vid 
gravfältet. 

- Fynd av harstätning förekommer hos alla gravar som är en del av gravfält utom de från 
Transtrand. 

- Fynd av kamfragment gjordes på alla gravfält förutom Krankmårtenshögen.  
 

I inre gravskick liknar gravfälten varandra i uppbyggnad. Fynd av harstätning 
förekommer i gravar och fynd av djurben förekommer inte tillsammans med de mänskliga. 
Det förekommer även dubbelgravar och åldersfördelningen är varierad. De arkeologiska 
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fynden varierade något då redskap och järnföremål påträffades på Vindförberg och 
Krankmårtenhögen medan fynd i Vårberg bestod främst av smycken. 

De yttre gravskicken bestod av stensättningar på alla gravfält förutom på Vårberg 35A där 
cirka 10 gravar är flatmarksgravar. Formen och uppbyggnaden skiljer sig däremot mellan 
gravfälten. Den norska graven och stensättningarna på Vårbergs gravfält är runda 
stensättningar utan kantkedja, Vindförberg har runda stensättningar med kantkedja medan 
Krankmårtenhögen har triangulära stensättningar. Alla gravfält utom Vårberg har även anlagts 
på en äldre stenåldersboplats. 

Konklusion: 
Under denna rubrik kommer de resultat och slutsatser rörande frågeställningarna att 
presenteras.  
 

Vad går det att säga om samhällsstrukturen genom att tolka det osteologiska materialet 
från Vindförberg? 

 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det var möjligt att se sociala strukturer ur det 

osteologiska gravmaterialet. Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är att genom studera 
de enskilda individerna, med utgångspunkten att de är en produkt av sin omgivning, för att 
utskilja sociala strukturer. 

Det gick att diskutera flera olika aspekter om de människor som anlade gravfältet på 
Vindförberg men främst två gällde sociala strukturer, vilket var om social hierarki och social 
ålder. 

Det yttre gravskicket bland gravanläggningarna på Vindförberg är till stor del homogen. 
Det är runda, fyllda stensättningar med kantkedja. Det som varierar är diametern på 
stensättningarna där de största har en diameter på cirka 6 meter och de mindre en diameter på 
3 till 4 meter. Det är även i de tre största gravanläggningarna där det endast identifierades 
björnklor. Större gravanläggningar och björnklor kopplas ofta i arkeologiska sammanhang 
med en högre social status. Detta indikerar på att det eventuellt fanns en social hierarki bland 
befolkningen. 

Det inre gravskicket är även det i stort sett homogent hos alla gravar. Samtliga är 
brandgravar och vanligtvis är de centrerade i mitten av stensättningen. Det som skiljer sig i 
det inre gravskicket är att det kan förekomma fler än en begravning per stensättning och det 
kan förekomma fler individer i en grav. I två gravanläggningar förekom det mer än en grav 
och båda individer bedömdes till yngre, under 14 respektive 6 till 10 år. Det var även de enda 
barnen som identifierades i materialet. Detta kan indikera på att andra förhållanden gällde vid 
gravläggning av barn vilket kan innebära att det fanns sociala åldrar i det samhälle gravfältet 
härrör ifrån.  

 
Vad för likheter och skillnader finns det emellan gravarna från Vindförberg och andra, 

samtida gravfält i närliggande landskap? 
 
Jämförelsen av de olika gravfälten visade på att Vindförberg hade både likheter och 

olikheter med både fångstmarksgravfält och gravfält från Mälardalen. Vindförberg liknar mest 
andra fångstmarksgravar i fyndsammansättning och placering med bland annat fynd av 
järnföremål och placeringen på stenåldersboplatser men det yttre gravskicket var mycket likt 
både gravtyper. Det innebär att fångstmarksgravar väldigt heterogena i sina gravtyper och 
därmed skiljer sig väldigt mycket inom begreppet. 
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Framtida Forskning: 
 

En fullständigt osteologisk analys av alla gravar från Vindförberg är nästa steg i forskningen 
gällande gravfältet. Genom en totalundersökning av allt osteologiskt material från 
Vindförberg skapas en väl dokumenterad grund för att demografiska beräkningar kan utföras 
för ytterligare information om sociala strukturer och andra forskningsfrågor. 
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Sammanfattning: 
 

Uppsatsen behandlar fångstmarksgravfältet Vindförberg som grävdes ut mellan åren 1965 och 
1968 av Inga Serning. Grunden för uppsatsen är en analys som utfördes på 10 av gravfältets 
43 gravar. Sammanlagt analyserades 9,2 kilo och 12,1 liter brända ben.. Frågeställningarna i 
uppsatsen var att undersöka om det var möjligt att utskilja en social struktur med hjälp av det 
osteologiska materialet. Utöver förgående fråga har gravfältet jämförts översiktligt med andra 
samtida gravfält från andra landskap för att se hur de relaterar till varandra. 

Arterna som identifierades i materialet var människa, hund, björn, älg, bäver och fisk. 
Arterna hund, älg, bäver och fisk räknades att tillhöra stenåldersboplatsen som gravfältet är 
anlagt på. Materialet var relativt hårt fragmenterat och få fragment hade könskaraktärer som 
kunde könsbedömas. Endast en könsbedömning var möjlig till kvinna(?). Åldersbedömningar 
som utfördes var för ålderskategorierna infans II, juvenilus, adultus, maturus och adult. Av 
åldersbedömningarna var hälften omöjliga att göra en närmare åldersbedömning. På grund av 
få könsbedömningar och få närmre åldersbedömningar gick det inte att utföra en 
spridningsbild av gravfältet gällande kön och ålder. Beräkningen av minsta individantal 
visade att minst en grav innehöll minst två individer. Förbränningsgraden på det mänskliga 
materialet bedömdes huvudsakligen till grad 2 medan materialet från stenålderskontexterna 
bedömdes till förbränningsgrad 3. Få patologier och skeletala förändringar identifierades och 
de som identifierades var förändringar på kraniet, halskota, revben och falang 1.   

Resultatet av analysen av det osteologiska materialet och diskussionen visar på att det 
sannolikt har funnits en social hierarki samt sociala åldrar i det forntida samhälle som anlade 
Vindförberg. Detta grundar sig i att det förekommer gravar på Vindförberg som skiljer sig 
bland annat storlek och artförekomst, då björnklor har identifierats i dessa. De individer som 
har bedömts till barn har begravts i stensättningar som innehåller fler än en grav vilket har 
tolkats som att sociala åldrar har funnits i samhället. 
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Bilagor: 
I bilagan redovisas resultatet av den osteologiska analysen av gravarna från Vindförberg.  

Gravanläggning 3: 
Gravanläggning 3 innehåller mest benmaterial av de analyserade gravanläggningarna. Stor del 
av benmaterialet kommer ifrån lagret under själva gravanläggningen samt gravens fyllning 
där det tillvaratogs stora benmängder. I tabell 1 i bilaga redovisas en sammanställning över 
benmaterialet från grav 3, inklusive det material som inte analyserades i uppsatsen.  
Gravmaterialet skiljer sig från varandra i utseende och fyndområde samt framgår det inte i 
den utgrävningsrapporten hur fyndkontexterna i graven förhåller sig till varandra. Därav har 
alla fyndkontexter i grav 3 behandlats var för sig. Resultatet för de olika kontexterna 
redovisats under egna rubriker. 

Gravanläggningen är till stor del en bevarad stensättning med kantkedja på ca 5 x 6(?) 
meter i diameter och har en höjd på 0,2 till 0,3 meter. I gravens centrum fanns en grop med 
brända, rensade ben som inte fanns med i materialet som skickades till Campus Gotland från 
SMH och har därför inte analyserats. Det fanns ytterligare två koncentrationer med ben som 
tolkats som gravgömmor i den norra (fyndkontext F14) samt östra (fyndkontext F29) delen av 
graven. Det var rikt med stenåldersfynd både i gravens fyllning och i stenålderlagret under. 
Fynd som påträffades under graven och i fyllningen var avslag av flinta, asktuff, porfyr och 
kvarts. Även bearbetad flinta, asktuff och porfyr påträffades. Skärvsten och sandsten förekom 
också. Utöver stenföremål fanns det keramik i fyllningen och i stenålderslagret (Serning 
1965). 

 

Tabell 1:  Sammanställning över fyndkontexterna från grav 3. Vikten är vikten innan analys. De gråmarkerade 

raderna är de fyndkontexter som inte analyserats. 

Invr Fyndnr Fyndkontext Vikt (gram) Datering 

29117 414752 -  42 Stå-jäå 

29117 414831 F30 288 Stå-jäå 

29117 414843 SÖ Stå-lager 308 Stå-jäå 

29117 414846 F14 188 Stå-jäå 

29117 414847 F4 592 Stå-jäå 

29117 414848 F9 128 Stå-jäå 

29117 414853 Fyllning NÖ 233 Stå-jäå 

29117 414856 F29 768 Stå-jäå 

29117 414857 NV fyllning 119 Stå-jäå 

29117 414858 F19 31 Stå-jäå 

29117 414859 NV 345 Stå-jäå 

29117 414860 F31   685 Stå-jäå 

29117 414861 F32 67 Stå-jäå 

29117 414875 Fyllning SV 465 Stå-jäå 

29117 414876 SV Stå-lager 612 Stå-jäå 

29117 414998 NÖ stå-lager 110 Stå-jäå 

29117     -   F31 "under stubbe 1 Stå-jäå 

    17 4982   
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F14: 
Fyndkontext F14 grävdes ut i den norra delen av grav 3 och har tolkats som en bengömma. I 
graven identifierades minst en mänsklig individ mellan 5 och 14 år samt minst en bäver. I 
fyndpåsen fanns det mycket småsten  som avlägsnades under analysen. Detta har lett till att 
benvikten blev lägre än den tidigare registrerade vikten. 
 
Tabell 2: Sammanställning av resultatet från grav 3, F14 

Art: Människa, Bäver Vikt (gram): 146 

Kön:  -  Volym (liter): 0,2 

Ålder: Infans II Största/medel fragment (mm): 23,8 / 7x5 

MIND: 2 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

950 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

7,5 % / 21,2 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har vart möjlig att utföra. 
Åldersbedömning: En bedömning av ålder har främst kunnat utföras med hjälp av 

tandframbrott. En dåligt förbränd tand identifierades i det annars välbrända materialet vilket 
indikerade på att den låg skyddad i käken under kremeringen. Tandläkare Björn Lundberg, 
Visby identifierade tanden närmare till en permanent, oframbruten premolar 2, vilket ger en 
bra grund till en åldersbedömning mellan 6 till 10 år (Brothwell 1981:64).  

Suturerna visar  ingen sammanväxning, vilket tyder på en individ yngre än adult. Ett 
fragment av ett ofusionerat lårben och ett fragment av ett ofusionerat skenben, båda proximala 
ledändarna, visar en ålder yngre än 15 år. Ålderskategorin för individen i grav 3 F14  är Infans 
II.  

MIND: Antalet individer har bedömts med hjälp av artförekomsten. Graven innehåller 
minst 2 individer. Minst en människa och minst en bäver identifierades i materialet. 

Patologier och skeletala förändringar: På ett fragment bedöms tillhörande kranium fanns 
en förändring i form av porositet. Denna typ av förändring kan förekomma vid 
inflammationer (Baxarias & Herrerín, orange 1).  Dock går det inte att koppla förändringen 
till en specifik sjukdom då flera olika sjukdomar kan resultera i inflammationer.  

Förbränningsgrad: Materialet i grav 3 F14 är till färgen vit och vissa benfragment har en 
kritaktig struktur vilket indikerar på en hög men varierande förbränningsgrad då det inte är 
homogent bränt. Förbränningsgraden har bedömts till grad 3. 

Djurben: Av fragment av djurben identifierades endast ett armbågsben från bäver i 
materialet. 

Arkeologiska fynd: Ett fynd av ett beslag till knivskaft gjort av brons gjordes i 
fyndkontext F14 (Serning, 1965).  

 

 Tabell 3: Identifierade benelement i F14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Människa: Skalltak, klippben, pannben, okben, överkäke, underkäke, främre molar, 
tänder, lårben, skenben  

Bäver: Armbågsben 
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F29: 
Fyndkontext F29  i den östra delen av grav 3 och har tolkats som en gravgömma. I materialet 
har minst en älg, minst en karp och minst en gädda identifierats. 

 
Tabell 4: Sammanställning av resultatet från grav 3 F29 

Art: Älg, Karp, Gädda Vikt (gram): 672 

Kön:  -  Volym (liter): 0,95 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 44,5 / 5x5 

MIND: 3 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

1400 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

1,6 % / 11,3 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har kunnat göras på materialet. 
Åldersbedömning: Ingen närmare åldersbedömning har kunnat göras än att bedöma älgen 

till adult då falangerna är fusionerade vilket indikerar vuxen ålder. 
MIND: Det finns minst 3 individer i materialet från fyndkontext F29. Minst en älg, en 

karp och en gädda (Sabine Sten, muntlig kommunikation, 1-03-2016).  
Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar har 

påträffas i fyndkontext F29. 
Förbränningsgrad: Förbränningsgraden har bedömts till grad 3. Förbränningen är 

homogen och färgen på materialet är vitt till beige. 
Djurben: I materialet från grav 3 F29 identifierades endast djurben. Identifierade arter var 

älg, karp och gädda.  
Arkeologiska fynd: Fynd som påträffades under utgrävningen i fyndkontext F29 var 

avslag av askstuff samt avslag av annan bergart och en krukskärva (Serning, 1965). 
 

Tabell 5: Identifierade benelement i F29 

 
 
 
 

Stenålderlager SV. 
Denna fyndkontext är det sydvästra lagret under den äldre markyta som grav 3 anlades på. 
Detta lager har i rapporten tolkats som ett stenålderslager. I materialet identifierades arterna 
älg, bäver, hund och fisk med minst en individ av varje art. 
 
Tabell 6: Sammanställning över resultatet i grav 3 Sv. stenålderslager 

Art: Hund, Älg, Bäver. Fisk Vikt (gram): 584 

Kön:  -  Volym (liter): 0,7 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 32 / 5x4 

MIND: 4 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

1700 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

1,4 % / 3,8 
% 

   
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet i det sydvästra 

stenålderslagret. 
Åldersbedömning: Ingen närmare åldersbedömning har kunnat utföras utöver en 

bestämning till vuxna (adult) individer.  
MIND: Minsta individantal i det sydvästra stenålderslagret har bedömts efter antalet arter. 

I materialet finns minst en älg, minst en hund, minst en bäver och minst en fisk. 

Älg: Kranium, skenben, falang 1, falang 2, falang 3 

Karp: Ryggkota 

Gädda: Ryggkota 
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Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar har 
observerats i det sydvästra stenålderslagret. 

Förbränningsgrad: Förbränningsgraden har bedömts till grad 3. Färgen på benen är vit till 
beige. Vissa fragment har en lägre förbränningsgrad då vissa fragment skiftar till en mörkgrå 
nyans.   

Djurben: I materialet från det sydvästra stenålderslagret har endast djurben identifierats. 
Arterna är älg, hund, bäver och fisk. 

Arkeologiska fynd: Fynd som påträffades i det sydvästra stenålderslagret var skrapor av 
flinta, asktuff och porfyr. Avslag av dessa bergarter inklusive kvarts fanns även i materilet.  
Även en keramik skärva påträffades (Serning, 1965).   

 

Tabell 7: Identifierade benelement i grav 3 Sv. Stenålderslager 
 
 
 
 
 

F4 
Det framgår inte i utgrävningsrapporten var fyndkontexten F4 grävdes ut i grav 3. Det finns 
även oklarheter i rapporten gällande denna fyndkontext då det inte framgår att benfynd 
gjordes under utgrävningen då benfynden inte redovisas för i rapporten. Dock nämns det i 
gravbeskrivningen att älgben identifierades i fyllningens västra del vilket skulle kunna vara 
F4. Stor del av materialet från F4 bestod av horn och den enda art som identifierades var älg.  
 
Tabell 8: Sammanställning över resultatet i grav 3, F4 
Art: Älg Vikt (gram): 261 

Kön: Hane Volym (liter): 0,5 

Ålder: >1 år Största/medel fragment (mm): 49 / 9x8 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 1 

Antal 
fragment: 

300 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

29,6 % / 75 % 

 
Könsbedömning: Individen har bedömts till hane då endast älgtjuren har horn. 
Åldersbedömning: Individen har bedömts till att vara äldre än 1 år då det är vid den åldern 

älgtjuren utvecklarsina första horn (Fredga & Bengtsson, 1981:11). 
MIND: Ingen närmare MIND-beräkning har kunnat göras än att bedöma till minst en 

individ, en älg. Däremot fanns det i materialet ben från ett mindre djur. Benen hade 
fragmenterats på ett sätt där artindikerande karaktärer inte fanns kvar vilket gör det svårt att 
bedöma art. 

Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar 
påträffades i F4. 

Förbränningsgrad: Materialet var dåligt bränt och har bedömts till förbränningsgrad 1. 
Färgen på benen var mörkgrå till svart. Det förekom däremot sex fragment med en annan 
förbränningsgrad de var vita i färgen. 

Djurben: Endast djurben identifierades i F4. Den enda arten som identifierades var älg.  
Materialet innehöll större fragment som identifierades till älg tillhörande benelement i 
skelettet under kraniet då ben i den storleken sannolikt tillhör ett stort däggdjur. Tillsammans 
med förekomsten av horn tolkades  dessa ben som älg och räknas under kategorin post-
kranialt.  

Arkeologiska fynd: Fynd i F4 var ett bryne av sandsten (Serning, 1965). 
 

Hund Mellanhandsben, falang 1, falang 2, sesamben 

Älg: Falang 1, falang 2, falang 3, T2+3, sesamben 

Bäver Armbågsben, strålben 

Fisk Ryggkota 
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Tabell 9: Identifierade benelement i grav 3 F4 

 
 

F9 
Det finns inga närmare beskrivning om vilken del av graven F9 grävdes ut. I materialet 
identifierades älg och hund. Fyndpåsen innehöll mycket jord vilket har påverkat vikten. 
  
Tabell 10: Sammanställning över resultatet i grav 3 F9 
 
Art: Hund, Älg Vikt (gram): 106 

Kön:  - Volym (liter): 0,2 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 34 / 7x6 

MIND: 2 Förbränningsgrad: 2-4 

Antal 
fragment: 

410 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

1,2 % / 7,5 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har kunnat utföras på materialet i fyndkontext F9.  
Åldersbedömning: Ingen närmare åldersbedömning har kunnat utföras utöver en 

bedömning till en adult individ för både älg och hund. Bedömningen grundar sig på att 
falangerna är fusionerade. 

MIND:  Minsta individ-antal har bedömts med hjälp av artförekomst då det inte går att 
bedöma närmare med de identifierade benelementen. Det finns minst en älg och minst en 
hund i fyndkontext F9 från grav 3. 

Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar har 
observerats i materialet.  

Förbränningsgrad: Förbränningsgraden i materialet varierar stort. Vissa fragment är vita 
till färgen och uppvisar ett kritaktigt utseende medan andra fragment är svarta i färgen och 
sämre bränt. Förbränningsgraden har bedömts till 2 till 4.   

Djurben: Det identifierades endast djurben i fyndkontext F9. Arter var älg och hund. 
Arkeologiska fynd: Fynd som gjordes i materialet var från avslag av asktuff samt kol 

(Serning, 1965). Inga arkeologiska fynd gjordes i benmaterialet. 
 

Tabell 11: Identifierade benelement i grav 3 F9 

 
 
 

Fyllning NÖ 
I fyllningen i den nordöstra delen av grav 3 identifierades arterna älg, hund, bäver, karp samt 
fisk av oidentifierbar art. Det är minst en individ per art förutom hunden där det finns minst 
två individer. 
 
Tabell 12: Sammanställning av resultatet av grav 3 Fyllning NÖ  

Art: Hund, Älg, Bäver, Karp, 
Fisk 

Vikt (gram): 212 

Kön:  - Volym (liter): 0,3 

Ålder: Adult, 1 hund =<7 mån Största/medel fragment (mm): 31 / 5x7 

MIND: 5 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

670 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

3,6 % / 6,6 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet. 

Älg: Kranium, horn, post-kranium 

Älg: Falang 1, falang 2 

Hund Falang 1, sesamben 
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Åldersbedömning: På de identifierade fragmenten av älg, bäver och en av hundarna är 
benen fusionerade och har bedömts till adult. Två fragment (svanskota och falang 1) av hund 
är däremot inte fusionerade samt finns ett fragment av en ofusionerad epifys 
(mellanhandsben). Detta ger en ålder på under 7 månader för individen.  

MIND: I materialet förekommer det minst en individ av arterna älg, bäver och karp. Det 
identifierades även ryggkotor från fisk av obestämbar art som räknas in i minsta individantalet 
för karp då det inte går att utesluta att fragmenten tillhör arten. Av hund finns det minst 2 
individer då det förekommer fusionerade samt ofusionerade benslag för arten. Sammanlagt 
finns det minst 5 individer i grav 3 Fyllning NÖ. 

Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändring 
observerades i materialet. 

Förbränningsgrad: Materialet är väl kremerat och färgen på benen är vit till beigefärgade. 
Förbränningsgraden har bedömts till 3.  

Djurben: I materialet identifierades endast djurben. Identifierade arterna är älg, hund, 
bäver, karp och oidentifierad fisk. 

Arkeologiska fynd: I den arkeologiska utgrävningen förekom stenföremål av bergarterna 
flinta, asktuff, porfyr, skiffer och kvarts. Föremål var avslag, skrapor och pilspets. Utöver 
stenföremål påträffades keramik och delar av en benkam (Serning, 1965) I benmaterialet 
gjordes fynd av kol. 

 
Tabell 13: Identifierade benelement i Grav 3, fyllning NÖ 

  
 
 
 
 
 
 
 

F31 
består av två fyndpåsar, F31 samt F31 ”under stubbe”. Den sistnämnda är en fyndpåse på 1 
gram innehållandes tre oidentifierade rörbensfragment.  F31 grävdes ut i den nordvästra delen 
av grav 3.  Materialet överensstämmer inte med beskrivningen i rapporten där det står att det 
tillvaratogs ca 30 gram brända ben när fyndpåsen med material märkt med F31 hade en vikt 
på 685 gram innan analys. I materialet identifierades minst en individ av arterna älg, bäver 
och fisk. I benmaterialet påträffades även arkeologiska fynd i form av avslag och kol. I 
fyndpåsen benämnd 31 fanns även ytterligare en fyndpåse innehållande endast ett fragment 
som inte går att identifiera.  
 
Tabell 14:  Sammanfattning av resultatet från grav 3, F31 

Art: Älg, Bäver, Fisk Vikt (gram): 629 

Kön:  - Volym (liter): 0,8 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 44 / 7x7 

MIND: 3 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

1200 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

2,3 % / 10,8 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har kunnat utföras på materialet från fyndkontext 

F31. 
Åldersbedömning: Det har inte gått att utföra en närmare åldersbedömning på materialet 

från F31 än att adult för älg och bäver.   
MIND: En minsta individberäkning har gjorts med hjälp av artförekomsten i F31. I 

materialet finns minst en älg, minst en bäver och minst en fisk. 

Älg: Falang 1, falang 2 

Hund Svanskota, mellanhandsben, falang 1, falang 2, sesamben 

Bäver: Armbågsben, strålben 

Karp: Ryggkota 

Fisk: Ryggkota 
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Patologier och skeletala förändringar: Inga patologiska eller skeletala förändringar har 
observerats i materialet. 

Förbränningsgrad: Materialet är väl bränt. Färgen på benen är vit till beigefärgat och det 
förekommer fragment med en kritaktig struktur. Förbränningsgraden har bedömts till grad 3. 

Djurben: I F31 identifierades endast djurben. Arterna som identifierades var älg, bäver 
och fisk. Det gick inte att artidentifiera fiskkotorna då de var allt för fragmenterade.  

Arkeologiska fynd: Vid den arkeologiska utgrävningen påträffades avslag av bergarterna 
flinta, asktuff, porfyr, kvarts samt annan bergart. Även fynd av keramik och kol gjordes 
(Serning, 1965) I benmaterialet påträffades fynd av avslag av bergarterna flinta och kvarts 
samt två keramikskärvor och kol. 

 
Tabell 15: Identifierade element i grav 3 F31 
Älg: Mellanhandsben, mellanfotsben, T2+3, falang 1, falang 2, falang 3 

Bäver: Mellanhands - eller fotrotsben 

Fisk: Ryggkota 

 
Fyllning Sv. 
I den sydvästra fyllningen av grav 3 identifierades minst en individ av arterna hund och älg. 
De arkeologiska fynden bestod främst av redskap av sten. 
 
Tabell 16: Sammanställning över resultatet i grav 3, Fyllning Sv. 

Art: Hund, Älg Vikt (gram): 436 

Kön:  - Volym (liter): 0,6 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 27 / 9x7 

MIND: 2 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

1400 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

0,8 % / 3,7 % 

 

Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet i den sydvästra 
delen av fyllningen i grav 3. 

Åldersbedömning: Ingen närmare åldersbedömning har kunnat utföras på de identifierade 
arterna än adult. 

MIND: Minsta individantal har bedömts med hjälp av artförekomsten. Det finns minst en 
älg och minst en hund i materialet. 

Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar har 
observerats i materialet. 

Förbränningsgrad: Materialet är bra kremerat. Färgen på benen är vit till beigefärgade 
och vissa fragment har en kritaktigt struktur. Förbränningsgraden har bedömts till grad 3.  

Djurben: I materialet identifierades endast djurben. Arterna var älg och hund. 
Arkeologiska fynd: I den arkeologiska utgrävningen påträffades föremål av bergarterna 

flinta, asktuff, porfyr, skiffer, sandsten och kvarts. Föremål som fanns var skrapor, avslag 
samt bearbetade stycken. Utöver stenföremål påträffdes även keramik. (Serning, 1965) I 
benmaterialet gjordes fynd av kol. 

 

Tabell 17: Tabell över identifierade benslag i grav 3 Sv. Fyllning 

 
 
 

F30 
Exakt var fyndkontext F30 grävdes ut i grav 3 framgår inte i utgrävningsrapporten. Arter som 
identifieras i materialet är människa, älg, björn, bäver och fisk. Arkeologiska fynd vid 
utgrävningen samt i benmaterialet bestod av avslag och kol. 

Älg: Falang 2, falang 3 

Hund:  Sesamben 
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Tabell 18: Sammanställning över resultatet i grav 3 F30 

Art: Människa, Björn, Älg, 
Bäver, Fisk 

Vikt (gram): 259 

Kön:  - Volym (liter): 0,35 

Ålder: Adult, 1 bäver = juvenil Största/medel fragment (mm): 49 / 4x7 

MIND: 6 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

900 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

2 % / 2,3 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet. 
Åldersbedömning: Ingen närmare åldersbedömning har kunnat utföras på människa samt 

arterna älg, björn och en bäver. De identifierade fragmenten tyder dock på fullvuxna 
individer. En epifys från falang 2 hos bäver indikerar på en yngre individ. 

MIND: För arterna människa, björn, älg och fisk har minsta individantal bedömts med 
hjälp av artförekomst och det finns minst en av varje av nämnda arter. För bäver är minsta 
individantal två då det förekommer två individer av olika åldrar.  

Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar har 
observerats i materialet. 

Förbränningsgrad: Materialet i F30 är väl bränt och graden har bedömts till grad 3. 
Färgen på materialet är däremot inte homogen utan varierar från färgerna vit-beige till vit-
ljusgrå. Det går att utskilja en skillnad mellan de olika färgerna på benen och arterna (se tabell 
36 och figur 3) 

Djurben: Djurben av arterna älg, björn, bäver och fisk förekommer i F30. 
Arkeologiska fynd: I den arkeologiska undersökningen påträffades fynd av avslag från 

asktuff, porfyr och kvarts (Serning, 1965). I benmaterialet gjordes fynd av kol och avslag. 
 

 

 

Tabell 19: Tabell över färgskillnader i F30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 20: Identifierade benslag i grav 3 F30 

 

 
 

Färg: Art: 
Vit-beige Älg, Bäver, Fisk 
Vit-ljusgrå Människa, Björn 

Människa: Kranium, underkäke, tand 

Älg: Mellanfotsben 

Björn: Falang 3 

Bäver: Kranium, nackben, armbågsben, handrotsben (Cu), falang 2, falang 3 

Fisk: Underkäke 

Figur 3: Färgskillnaderna i det 

identifierade materialet. 
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Fyllning NV. 
I den nordvästra delen av fyllningen identifierades människa samt djurarterna älg, hund, bäver 
och fisk av oidentifierbar art. Det identifierades minst en individ per art förutom bäver där 
minsta individantal är två individer.  
 

Tabell 21: Sammanställning av resultatet feån grav 3, Fyllning Nv. 

Art: Människa, Hund, Älg, 
Bäver, Fisk 

Vikt (gram): 104 

Kön:  - Volym (liter): 0,1 

Ålder: Adult, Bäver = juvenil Största/medel fragment (mm): 21 / 11x6 

MIND: 6 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

600 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

2,8 % / 4,8 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har varit möjlig att utföra på materialet i den 

nordvästra fyllningen av grav 3. 
Åldersbedömning: Ingen närmare åldersbedömning har kunnat utföras på människa, älg, 

och hund men har bedömts till adult då de identifierade benslagen tyder på en vuxen individ. 
Hos bäver identifierades en distal epifys från strålbenet vilket indikerar på en yngre individ 
som bedömts till juvenil.  

MIND: Minsta individantal har bedömts med hjälp av artförekomst för människa, älg, 
hund och fisk. Det finns minst en människa, minst en älg, minst en hund, och minst en fisk i 
materialet. Minsta individantal för bäver är två individer då de identifierade fragmenten visar 
på olika åldrar.  

Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar har 
observerats i materialet. 

Förbränningsgrad: Materialet är väl kremerat och har en vit till beige färg. 
Förbränningsgraden har bedömts till grad 3. Ett undantag är det mänskliga 
skalltaksfragmenten som är vit till mörkgrå i färgen. 

Djurben: I materialet identifierades djurarterna älg, hund, bäver, samt fisk av 
oidentifierad art. 

Arkeologiska fynd: I den arkeologiska undersökningen påträffades avslag av asktuff, 
porfyr och kvarts samt annan bergart (Serning, 1965) Inga arkeologiska fynd gjordes i 
benmaterialet.  

 
Tabell 22: Identifierade benelement i grav 3, Fyllning Nv. 

Människa: Kranium 

Älg: Falang 1, falang 2 

Hund: Sesamben 

Bäver: Hjässben, överkäke, skulderblad, strålben, falang 3 

Fisk: Ryggkota 

 

F32 
Fyndkontexten F32 grävdes fram på nivå 152 men någon närmare beskrivning var i grav 3 
den grävdes ut framgår inte i utgrävningsrapporten. I materialet gick det inte bestämma art 
eller benslag. 
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Tabell 23: Sammanställning över resultatet i grav 3, F32 

Art: - Vikt (gram): 50 

Kön:  - Volym (liter): 0,05 

Ålder: - Största/medel fragment (mm): 29/ 9x4 

MIND: - Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

200 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

0 % / 0 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet i F32 
Åldersbedömning: Ingen åldersbedöming har gått att utföra på materialet i F32. 
MIND: Ingen MIND-beräkning har gått att utföra på materialet i F32. 
Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar går att 

observera i materialet. 
Förbränningsgrad: Materialet är väl bränt och färgen på fragmenten vit till ljus-mörkgrå. 

Förbränningsgraden har bedömts till grad 3. 
Djurben: Det gick varken att identifiera art eller benslag i materialet. 
Arkeologiska fynd: I den arkeologiska undersökningen påträffades avslag av bergarterna 

asktuff, kvarts och porfyr samt annan bergart (Serning, 1965). I benmaterialet gjordes fynd av 
kol. 

Ingen beskrivning 
På fyndpåsen finns ingen närmare beskrivning om vilken fyndkontext eller område från grav 
3 materialet inuti grävdes fram. I materialet identifierades endast horn från älg. 
 
Tabell 24: Sammanställning över resultatet av grav 3, ingen beskriving 

Art: Älg Vikt (gram): 38 

Kön: Hane Volym (liter): 0,04 

Ålder: >1 år Största/medel fragment (mm): 57 / 14x9 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

95 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

12,6 % / 44,7 % 

 
Könsbedömning: Hos älg förekommer horn endast hos tjuren så har individen bedömts till 

en hane. 
Åldersbedömning: Älgen är minst 1 år gammal då det förekommer horn i materialet 

(Fredga & Bengtsson, 1981:10). 
MIND: Minsta individantal har bedömts med hjälp av artförekomsten. Det finns minst en 

älg i materialet. 
Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar har 

observerats i materialet. 
Förbränningsgrad: Graden av förbränning har bedömts till grad 3. Färgen på materialet är 

ljust beige till beige.  
Djurben: Det identifierades endast djurben i materialet. Den enda arten som identifierades 

var älg. 
Arkeologiska fynd: Då denna fyndkontext inte benämns i den arkeologiska rapporten går 

det inte att koppla några arkeologiska fynd med kontexten.  
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Tabell 25: Identifierade benelement i grav 3 

Älg: Horn 
 
F19 
Det framgår inte exakt var i grav 3 fyndkontext F19 grävdes ut. I fyndkontext F19 är den enda 
identifierade arten björn. 
  
Tabell 26: Sammanställning av resultatet från grav 3 F19 

Art: Björn Vikt (gram): 30 

Kön:  - Volym (liter): 0,01 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 16 / 9x10 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

40 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

12,6 % / 44,7 %  

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet. 
Åldersbedömning: Ingen närmare åldersbedömning har gått att utföra än till vuxen då de 

identifierade benelementen är fusionerade. 
MIND: Minsta individantal har gjorts med hjälp av artförekomsten. Det finns minst en 

björn i materialet. 
Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar har 

observerats i materialet. 
Förbränningsgrad: Materialet är väl kremerat och färgen är vit till beige. 

Förbränningsgraden har bedömts till grad 3. 
Djurben: Endast djurben identifierades i materialet. Den enda identifierade arten var 

björn. 
Arkeologiska fynd: Fynd som gjordes under utgrävningen var redskapsfynd samt avslag 

av bergarterna porfyr, kvarts och annan bergart (Serning, 1965). Inga arkeologiska fynd 
gjordes i benmaterialet. 

 
Tabell 27: Identifierade benelement i grav 3 F19 

Björn: Falang 2 
 

Gravanläggning 6: 
Graven var en stensättning med kantkedja på 6 meter i diameter och intill 0,3 meter hög. På 
grund av erosion var endast ca ¾ bevarad av graven. På botten fanns det ett tunt oregelbunden 
kollager. Gravgömman var ej helt bevarad men enligt rapporten är de brända benen och 
fynden av benpilspetsar i den NÖ i (VÖ-profilen) delen av graven troligtvis en del av 
gravgömman. Det sållades även i den nedrasade branten vilket då även mer fynd av brända 
ben gjordes. Fynd i den kvarvarande bengömman bestod av brända ben och benpilspetsar. 

Grav 6 består gå grund av förstörelsen av tre kontexter på sammanlagt 54 gram som 
sammanfattas i tabell 45 nedan. Då graven var omrörd och till viss del förstörd har materialet 
behandlas som det är samma grav. 
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Tabell 28: Sammanställning av de kontexter som tillhör grav 6 

Fyndnr Fyndkontext Vikt (gram) 

413699 Fyllning 
söder 

6 

413714  34 

413728 Såll rasbrant 27 

 
 

Tabell 29: Sammanställning av resultatet från grav 6 

Art: Människa, Björn Vikt (gram): 54 

Kön:  - Volym (liter): 0,1 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 24 / 4x6  

MIND: 2 Förbränningsgrad: 2 

Antal 
fragment: 

220 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

14 % / 20,3 % 

 
Könsbedömning: Det har inte varit möjligt att utföra en könsbedömning i grav 6. 
Åldersbedömning: En närmare ålderbedömning har inte kunnat utföras men har bedömts 

till adult. 
MIND: Det finns mint en människa och minst en björn i materialet. 
Patologier och skeletala förändringar: Inga patologiska eller skeletala förändringar 

identifierades i materialet. 
Förbränningsgrad: Förbränningsgraden var homogen i alla tre kontexter och bedömdes 

till grad 2. Färgen på materialet var ljust grå till grå. 
Djurben: Två fragment av falang 3 tillhörande björn identifierades i grav 6. 
Arkeologiska fynd: Under den arkeologiska utgrävningen påträffades fynd av 

benpilspetsar (Serning, 1966a) 
 

Tabell 30: Identifierade benelement i grav 6 

 
 

Gravanläggning 8: 
Graven var en stensättning med kantkedja på 5,7 meter i diameter och ca 0,5 meter hög. I den 
NÖ kvadranten fanns en plundringsgrop med uppkastad sand intill.  Botten täckets av ett tunt 
lager kol. Gravgömman var en grop på 0,5 meters diameter och 0,3 meters djup. I botten av 
gravgömman fanns det ett lager kol och brända ben. Rikligt med stenåldersfynd identifierades 
under den SV kvadranten. I materialet identifierades en mänsklig individ bedömt till 
åldersgruppen maturus. 
 
Tabell 31: Sammanställning över resultatet i grav 8 

Art: Människa Vikt (gram): 614 

Kön:  - Volym (liter): 0,9 

Ålder: Maturus Största/medel fragment (mm): 37 / 4x5 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 2 

Antal 
fragment: 

2600 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

3,9 % / 12,5 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har varit möjlig på materialet från grav 8. 

Människa: Skalltak, pannben, överkäke, handfalang 3 

Björn: Falang 3 
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Åldersbedömning: En bedömning av ålder har kunnat göras med hjälp av 
sutursammanväxningar. Sammanväxta suturer indikerar på en äldre individ och vissa suturer 
hade inte blivit bortsprängda vid kremeringen och är fortfarande sammanvuxna. De suturer 
som fortfarande satt ihop bedömdes till grad 2 vilket minst indikerar på en adult individ. På de 
bortsprängda suturerna med tydlig tabula interna, diploë och tabula externa består till över 
hälften av diploë vilket indikerar på en högre ålder och faller inom åldersindelningen 
Maturus.     

MIND: Det finns inga indikationer på att det finns mer än en individ av människa i grav 
8. 

Patologier och skeletala förändringar: Inga patologiska eller skeletala förändringar 
påvisades i grav 8. 

Förbränningsgrad: Benmaterialet i grav 8 visar en förbränningsgrad 2  på Holcks skala. 
Färgen på benen är ljusgråa till vita. 

Djurben: Inga djurben identifierades i grav 8. 
Arkeologiska fynd:  Fynd som gjordes under den arkeologiska utgrävningen bestod av en 

lansspets av järn, en sköldbuckla av järn och en pilspets av järn. Även en järnnit, 4 
järnfragment samt en del av en fingerring och eventuellt en ornerad benbit. Utöver det 
påträffades stora mängder kol uppemot cirka 700 gram kol (Serning, 1966a) Även i 
benmaterialet påträffades kol. 

 
Tabell 32: Identifierade benelement i grav 8 

Människa: Skalltak, klippben, tinningsben, okben, överkäke, underkäke, tänder, axis, 
halskota, ryggkota, armbågsben, strålben, mellanhandsben, handfalang 3 

 

Gravanläggning 14: 
Graven var en stensättning med kantkedja på 3,5 meter i diameter och 0,3 meter hög. De 
brända benen låg i ett något kolhaltigt lager och gravgömman var tafonomiskt påverkad av 
trädrötter. Runt stubben var jorden sanden mycket beblandat med kol och det gick att utskilja 
ett tunt kollager i botten av graven. Gravgömman var 0,35 meter i diameter och 0,25 meter 
djup. Analysen visade på att minst en vuxen människa har blivit gravlagd i grav 14. 
 
Tabell 33: Sammanställning över resultatet av analysen på grav 14. 

Art: Människa Vikt (gram): 396 

Kön:  - Volym (liter): 0,5 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 28 / 11x5 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

2500 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

1,9 % / 6,8 % 

 
Könsbedömning: Det har inte gått att utföra en könsbedömning på materialet i grav 14. 
Åldersbedömning: Ett fragment av en fusionerad halskota finns i materialet från grav 14 

vilket indikerar på en vuxen individ. Få fragment av skalltak med suturer identifierades i grav 
14 och endast ett fragment hade tydligt tabula interna, diploë och tabula externa. Suturen har 
blivit bortsprängd på ett sätt som försvårar en åldersbedömning. Suturen är dock inte helt 
öppen och har korta trubbiga kanter vilket indikerar på en vuxen individ. Åldersbedömningen 
på individen i grav 14 är bedömt till adult.   

MIND: Det finns inga indikationer på att det finns mer än en mänsklig individ i grav 14. 
Patologier och skeletala förändringar: Inga patologiska eller skeletala förändringar har 

observerats i grav 14. 
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Förbränningsgrad: Graden på förbränningens har bedömts till grad 3. Det förekommer få 
fragment som har den karaktäriska kritaktiga strukturer men majoritet av materialet är inte av 
den karaktären varav förbränningsgraden bedömts till 3. Färgen på benen varierar från ljust 
grå till mörkt grå. 

Djurben: Inga djurben identifierades i materialet. 
Arkeologiska fynd: Under den arkeologiska utgrävningen påträffades kamfragment och 

föremål av ben eller horn i gravgömman. Enligt rapporten gjordes även fynd av 34 gram 
djurben i graven som inte fanns i benmaterialet som har analyserats i denna uppsats. I den 
sydvästra delen av grav 14 fanns det under gravens botten brända ben och stenålderfynd. Vad 
för stenåldersfynd som gjordes framgår inte i rapporten (Serning, 1966a). Arkeologiska fynd i 
benmaterialet var två kamfragment och kol. 

 
Tabell 34: Identifierade benelement i grav 14 

 

Gravanläggning 15: 
Grav 15 var en stensättning med kantkedja. Storleken var 3 meter i diameter och 0,3 meter 
hög. Graven var inte helt bevarad utan ca ¾ av den bestod. I centrum låg gravgömman på 0,3 
meter och 0,15 meters djup. Ett 0,1 m tjockt kollager fanns norr om gravgömman. 
Gravfynden bestod av dåligt bevarade järnföremål. Det förekom limmade fragment i 
materialet. 

Grav 15 är en av de större gravarna i materialet med en volym på 1,5 liter. I materialet 
identifierades en vuxen människa med könsbedömningen kvinna(?) samt en björn.  

 
Tabell 35: Sammanställning av resultatet från grav 15 

Art: Människa, Björn Vikt (gram): 1016 

Kön:  Kvinna? Volym (liter): 1,5 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 70 / 9x11 

MIND: 2 Förbränningsgrad: 2 

Antal 
fragment: 

4500 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

3,7 % / 15,2 % 

 
Könsbedömning: Ett fragment av pannbenet av delen ögonbrynsbågen (margo supbra-

orbitalis) identifierades i materialet. Denna del är det möjligt att utföra en könsbedömning på 
och har bedömts till grad 2 vilket är kvinna(?). Denna metod är in grunden anpassad för 
könsbedömningar av hela kranier vilket är värt att ha i åtanke när man tolkar resultatet. Tre 
fragment av höger underkäke visar på en liten och nättare underkäke vilket även det kan 
indikera på kvinna. 

Åldersbedömning: Åldersbedömningen har skett med hjälp av suturer. Endast fragment 
med sammanväxta suturer identifierades i materialet och dessa är väl sammanväxta att de är 
svåra att utskilja vilket indikerar minst på en vuxen individ. Indviden är troligtvis äldre men 
då inga fragment med tydligt tabula interna, diploë, och tabula externa identifierades samt att 
metoden med att användas sig av sutursammanväxningar är en av de mindre pålitliga 
metoderna har åldern bedömts till adult. Även förekomsten av osteofyter på kotor indikerar en 
högre ålder då detta är vanliga förslitningsskador. Dock kan osteofyter förekomma hos yngre 
indivder på grund av skador.   

MIND: Ett tandutskott från andra halskotan (axis) finns närvarande i materialet så minst 
en människa finns i grav 15. Fragment av björnklor finns även i materialet vilket ger minsta 
individantal för björn till minst en individ.  

Människa: Skalltak, okben, överkäke, underkäke, tand, halskota, ryggkota, revben, 
språngben 
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Patologier och skeletala förändringar: En kotkropp från en halskota uppvisar osteofyter 
(se figur 4) både caudalt och dorsalt. På ett fragment av revben förekommer det flera 
håligheter av okänt ursprung (se figur 5).  

Förbränningsgrad: Materialet från grav 15 är väl kremerat. Förbränningsgraden har 
bedömts till grad 2. Färgen på benen är ljusgrå-grå. 

Djurben: Utöver människa identifierades 8 fragment av björnklor i grav 15. 
Arkeologiska fynd: Under den arkeologiska utgrävningen gjordes fynd av järn och ben. 

Föremålen av järn var dåligt bevarande.  Fynden av järn bestod då av en spjutspets, en kniv, 
samt pilspetsar. Utöver detta påträffades en sax och ett 15-tal fragment av järn och rost. Även 
benpilsspetsar påträffades samt 1 kg kol (Serning. 1966a). I benmaterialet identifierades kol 
och en bit av flinta. 

 
 

Tabell 36: Identifierade benelement i grav 15 

 

Gravanläggning 16 
Grav 16 var en stensättning med kantkedja på 3 meter i diameter och 0,3 meter hög. 
Gravgömman låg centrerad i mitten och bestod av en flack grop. Det förekom limmade 
fragment i materialet. Graven är den största som behandlas i uppsatsen och har en volym på 
1,7 liter. Minst en vuxen människa identifierades i grav 16.  
 
Tabell 37: Sammanställning av resultatet från grav 16      

Art: Människa Vikt (gram): 1147 

Kön:  - Volym (liter): 1,7 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 44 / 6x7 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 3 

Antal 
fragment: 

5600 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

6,1 % / 16,1 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet. Det förekommer 

ett fragment av ögonbrynsbågen på pannbenet i materialet. Dock är fragmentet fragmenterat 
på det sätt att tjockleken är svår att bedöma vilket är anledningen till att en bedömning inte 
har skett med hjälp av fragmentet.  

Människa: Skalltak, tinningben, klippben, pannben, okben, överkäke, underkäke, tänder, 
atlaskota, axiskota, halskota, ryggkota, revben, armbågsben, strålben, lårben, skenben, 
falang 3 

Björn: Falang 3 

Figur 5: Benpålagringar på 

halskota i grav 15, caudal vy. 
Figur 4: Tättliggande håligheter på 

revbensfragment. 
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Åldersbedömning: Bland skalltaksfragmenten finns det få med tydlig tabula interna, 
diploë och tabula externa som även har suturer. De benslag som identifierats är fusionerade 
samt kan aktivitetsspåren indikera på att individen i grav 16 är vuxen. Åldersbedömningen är 
adult.   

MIND: Det finns inga indikationer på att det finns mer än en mänsklig individ i grav 16. 
Patologier och skeletala förändringar: På två fragment av tinningbenet ock ett fragment 

av okbenet finns det porösa ytor i området runt ögonhålan. Denna förändring kan bero på en 
inflammation. Orsaken till en inflammation är många och bör därför inte bedömas som 
symptom till en specifik sjukdom (Baxarias & Herrerín, 2008: orange 1). På ett fragment av 
handfalang 1 finns det tydliga aktivitetsspår längs diafysen. Aktivitetsspår uppkommer vid 
kraftigt fysisk aktivitet under längre perioder (Baxarias & Herrerín, 2008:grön 17).        

Förbränningsgrad: Materialet är väl kremerat och färgen på benen är vit. Det 
förekommer fragment med en kritaktig struktur. Förbränningsgraden har bedömts till grad 3.  

Djurben: Inga djurben identifierades i materialet. 
Arkeologiska fynd: Under den arkeologiska utgrävningen gjordes fynd av järn och 

benföremål. I gravens fyllning påträffades det enligt rapporten djurben. Fynden bestod av 
beslag och en fibula(?) av järn och fragment från kam och stödskenor till kam (Serning, 
1966a). I benmaterialet identifierades kol. 

 

Tabell 38: Identifierade benelement i grav 16 

 

Gravanläggning 24: 
Grav 24 är en stensättning på 4 meter i diameter och nära 0,4 meter hög med otydlig 
kantkedja. Graven var täckt med singel med en fördjupning i mitten. I centrum fanns en 
gravgömma på 0,7 x 0,5 meter i diameter och 0,32 meter djup.  Omkring graven fanns det 
spridda brända ben och djurbensfynd gjordes i gravens fyllning. I gravgömman fanns ca 80 
benpilsfragment och 0,65 kg brända ben. I materialet identifierades minst två mänskliga 
individer.  
 
Tabell 39: Sammanställning av resultatet från grav 24 

Art: Människa Vikt (gram): 478 

Kön:  - Volym (liter): 0,7 

Ålder: Adultus, Adult Största/medel fragment (mm): 30 / 11x9 

MIND: 2 Förbränningsgrad: 2 

Antal 
fragment: 

2100 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

2,8 % / 10,5 %  

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet i grav 24. 
Åldersbedömning: Det förekommer sammanväxta suturer i materialet som inte sprängts 

bort vid kremering. Dessa är helt sammanväxta vid tabula interna men tydliga suturer syns på 
tabula externa. Det förekommer även bortsprängda suturer som det går att utföra en 
åldersbedömning på. Enligt Holcks (1997:64) bildserie av sutursammanväxningar stämmer 
fragmenten in på en ålder mellan 27 till 35 år. Minst en av individerna i grav 24 har bedömts 
till adultus.         

MIND: I materialet finns två tandutskott från andra halskotan. Detta visar på att det finns 
minst två individer i grav 24 då tandutskottet är ett oparigt ben.  

Människa: Skalltak, tinningsben, klippben, okben, överkäke, underkäke, tänder, halsota, 
ryggkota, handfalang 1, handfalang 2, handfalang 3, bäcken,  lårben, språngben, 
månben 
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Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skelatala förändringar har 
observerats i materialet från grav 24. 

Förbränningsgrad: Benmaterialet är väl kremerat. Färgen på benen är ljusgrå och 
förbränningsgraden har bedömts till grad 2. 

Djurben: Inga djurben har identifierats i materialet från grav 24. 
Arkeologiska fynd: Arkeologiska fynd gjordes i både gravgömman och fyllningen. I 

gravgömman påträffades flera fragment av benpilspetsar. I fyllningen fanns det brända ben 
och benpilspetsar (Serning, 1965). I benmaterialet identifierades kol.  

 
Tabell 40: Identifierade benelement i grav 24.  

 
 

Gravanläggning 30: 
Grav 30 är en stensättning på 3,2 meter i diameter med kantkedja och intill 0,3 meter hög. 
Något vänster om centrum låg en gravgömman med brända ben på 0,5 kilo. Den var 0,4 meter 
i diameter och 0,13 meter djup. I grav 30 identifierades minst en mänsklig individ.  
 
Tabell 41: Sammanställning av resultatet från grav 30 

Art: Människa Vikt (gram): 391 

Kön:  - Volym (liter): 0,5 

Ålder: Adult Största/medel fragment (mm): 41 / 13x6 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 2 

Antal 
fragment: 

3100 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

1,8 % / 6,4 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet i grav 30. 
Åldersbedömning:  Det går inte att utföra en närmare åldersbedömning än adult. 

Sammanväxta suturer samt skalltaksfragment med suturer med korta och trubbiga kanter 
förekommer i materialet vilket indikerar på en vuxen.  

MIND: Det finns ingen indikation på att det finns mer än en mänsklig individ i grav 30. 
Patologier och skeletala förändringar: Det går inte att observera några patologiska eller 

skeletala förändringar i materialet. 
Förbränningsgrad: Materialet är väl och homogent kremerat. Färgen på benen är ljusgrå. 

Förbränningsgraden har bedömts till 2. 
Djurben: Det har inte identifierats djurben i materialet. 
Arkeologiska fynd: I gravens fyllning påträffades fynd av brända och obrända ben 

(Serning, 1965) I benmaterialet identifierades kol. 
 

Tabell 42: Identifierade benelement i grav 30 

 

Gravanläggning 35: 
Grav 35 var en stensättning med delvis dubbel kantkedja på 4,4 x 4,1 meter i diameter och 
intill 0,3 meter hög. På botten fanns det ett tunt kolhaltigt lager med stenåldersfynd. I centrum 
låg två gravgömmor intill varandra, gravgömma A på 0,5 meter i diameter och 14 cm djup 
och gravgömma B på 0,5 meter i diameter och 16 cm djup.  

Människa: Skalltak, klippben, pannben, okben, överkäke, underkäke, andra främre-
kindtanden, tänder, axiskota, ryggkota, strålben, hälben 

Människa: Skalltak, pannben, okben, överkäke, underkäke, första framtanden 
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Grav 35 består av tre fyndkontexter, 35A, 35B samt 35A+B som är ca 50 gram brända 
ben där det är osäkert om materialet tillhör gravgömma A eller B. Då det är olika 
gravgömmor behandlas materialet under sina egna rubriker. I materialet har endast människa 
identifierats. Sammanlagt finns det minst två individer gravlagda i separata gravgömmor. 

 
Tabell 43: Sammanställning av alla fyndpåsar från grav 35 som hanterats i uppsatsen. 
Fyndnr Fyndkontext Vikt (gram) 

414525 35a+b 50 

415148 35a 344 

415153 35b 477 

Gravgömma A: 
Tabell 44: Sammanställning över resultatet i grav 35A 

Art: Människa Vikt (gram): 322 

Kön:  - Volym (liter): 0,5 

Ålder: Adultus Största/medel fragment (mm): 34 / 11x8 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 2 

Antal 
fragment: 

2500 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

3 % / 9,6 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet. 
Åldersbedömning: I 35A har ingen närmare åldersbedömning kunnat göras. Det 

förekommer inga sammanväxta suturer ibland skalltaksfragmenten. Bland de fragmenten med 
bortsprängda suturer har ingen eller mycket lite sammanväxning vilket indikerar på en ung 
vuxen. Individen har bedömts till Adultus.     

MIND: I grav 35A finns det minst en mänsklig individ gravlagd. 
Patologier och skeletala förändringar: I grav 35A finns det kraftigare muskelfästen på 

diafysen hos ett fragment av handfalang 1 (se bild).  
Förbränningsgrad: Förbränningen är av samma grad och färg i alla tre fyndkontexter. 

Förbränningsgraden har bedömts till 2. Färgen på materialet är ljusgrå till vit. 
Djurben: Inga djurben identifierades i materialet. 
Arkeologiska fynd: I gravgömma A påträffades under den arkeologiska utgrävningen fynd 

av benkamsfragment, ett tjugotal fragment av benpilspetsar och 3 fragment av horn eller 
benföremål med hål i. I fyllningen till grav 35 påträffades fynd av brända ben (Serning, 1965) 
I benmaterialet identifierades flertalet bitar av kol. 

 
Tabell 45: Identifierade benslag i 35A 

 
 
Gravgömma B: 
Tabell 46: Sammanställning över resultatet från 35B 

Art: Människa Vikt (gram): 447 

Kön:  - Volym (liter): 0,6 

Ålder: Juvenilis Största/medel fragment (mm): 39 / 6x4 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 2 

Antal 
fragment: 

3700 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

2,3 % / 7,2 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra i materialet från gravgömma B. 

Människa: Skalltak, klippben, underkäke, tänder, ryggkota, handfalang 1 
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Åldersbedömning: I 35B identifierades ett oidentifierat fragment av rörbensfragment som 
inte är fusionerad. Eftersom benslaget inte är identifierat går det inte att göra en närmare 
åldersbedömning men då det inte är fusionerat indikerar den att individen i 35B är yngre. De 
flesta långa rörbenen fusionerar mellan 10 och 20 års ålder. Bland de identifierade 
skalltaksfragmenten finns inga sammanvuxna suturer.  På de skalltaksfragmenten med 
bortsprängda suturer indikerar på att en mycket liten sammanväxning har skett. Jämfört med 
Holcks (1997:64) bildserie så indikerar detta på en ålder under 27 år.  Åldersindelningen för 
individen är Juvenilis.  

MIND: I grav 35B finns det minst en mänsklig individ gravlagd. 
Patologier och skeletala förändringar: Inga patologiska eller skeletala förändringar har 

observerats i materialet. 
Förbränningsgrad: Förbränningen är av samma grad och färg i alla tre fyndkontexter. 

Förbränningsgraden har bedömts till 2. Färgen på materialet är ljusgrå till vit. 
Djurben: Inga djurben identifierades i materialet. 
Arkeologiska fynd: I gravgömma B påträffades under den arkeologiska undersökningen 

två pilspetsar av järn, en syl av järn, en sölja av järn och en järnit. . I fyllningen till grav 35 
påträffades fynd av brända ben (Serning, 1965) I benmaterialet identifierades stora mängder 
kol. 
 

Tabell 47: Identifierade benslag i grav 35B 

 

Gravgömma A+B 
Tabell 48: Sammanställning av resultatet från 35A+B 

Art: Människa Vikt (gram): 48 

Kön:  - Volym (liter): 0,05 

Ålder: - Största/medel fragment (mm): 23 / 7x7 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 2 

Antal 
fragment: 

200 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

16,5 % / 27 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet. 
Åldersbedömning: Då materialet kommer från gravgömma A eller B så har ingen 

åldersbedömning utförts på materialet från denna fyndkontext. Detta då åldersbedömningar 
redan utförts på dessa gravar samt saknas fragment för att göra en bedömning. 

MIND: Det finns minst en mänsklig individ i 35A+B. Då denna fyndkontext tillhör 
gravgömma A eller B i grav 35 blir den totala minsta individ beräkningen för 
gravanläggningen två individer.   

Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skeletala förändringar har 
observerats i materialet. 

Förbränningsgrad: Förbränningen är av samma grad och färg i alla tre fyndkontexter. 
Förbränningsgraden har bedömts till 2. Färgen på materialet är ljusgrå till vit. 

Djurben: Inga djurben identifierades i materialet. 
Arkeologiska fynd: Under den arkeologiska utgrävningen påträffades fynd av 

eldslagningsten. . I fyllningen till grav 35 gjordes fynd av brända ben (Serning, 1965) Inga 
fynd gjordes i benmaterialet. 

 
Tabell 49: Identifierade benslag i grav 35A+B 

 
 

Människa: Kranium, tänder, axiskota, ryggkota, revben 

Människa: Kranium, ryggkota, revben 
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Gravanläggning 42: 
 
Grav 42 var en stensättning med kantkedja på 3,65 x 3,4 meter i diameter och närmare 0,2 
meter hög. De brända benen låg i mitten av graven över ett område på 30 x 35 cm i diameter 
och nådde ända upp till ytan. Botten bestod av gul sand med stenåldersfynd. Fynden bestod av 
18 gram brända i södra gravhälften. Fynd i gravgömman var benpilspetsar. I graven 
identifierades minst en mänsklig individ. 

 
Tabell 50: Sammanställning av resultatet från grav 42 

Art: Människa Vikt (gram): 251 

Kön:  - Volym (liter): 0,3 

Ålder: - Största/medel fragment (mm): 30 / 12x8 

MIND: 1 Förbränningsgrad: 2 

Antal 
fragment: 

1600 Identifierade fragment i % 
(antal/vikt):  

1 % / 1,6 % 

 
Könsbedömning: Ingen könsbedömning har gått att utföra på materialet i grav 42. 
Åldersbedömning: Ingen åldersbedömning har gått att göra på materialet i grav 42. 
MIND: Det finns inga indikationer på att det ligger mer än en mänsklig individ gravlagd i 

grav 42. 
Patologier och skeletala förändringar: Inga patologier eller skelatala förändringar har 

observerats i materialet från grav 42. 
Förbränningsgrad: Materialet är väl kremerat med en färg från ljusgrå till grå. 

Förbränningsgraden har bedömts till grad 2. 
Djurben: Inga djurben identifierades i grav 42. 
Arkeologiska fynd:  Under den arkeologiska undersökningen påträffades stenåldersfynd i 

botten av graven. Vilka fynd framgår inte i rapporten. I graven fyllning påträffades fynd av 
brända ben. I gravgömman fanns fragment av benpilspetsar (Serning, 1966a) I benmaterialet 
identifierades kol. 

 
Tabell 51: Identifierade benslag i grav 42 

 
 

 

Människa: Skalltak, ryggkota, mellanhandsben V, handfalang 1, vadben 
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Tabell 52: Benlista över de analyserade gravarna. 

Fyndnr Grav Fyndkontext Art Benslag Sida Del Antal Övrigt 

413699 6 Fyllning söder Homo sapiens Phalang 3   1  

413714 6  -  Homo sapiens Crania   14  

413714 6  -  Homo sapiens Frontale   1 Crista frontalis 

413714 6  -  Homo sapiens Crania   5  

413714 6  - Ursus ursus Phalang 3   1  

413728 6 Såll rasbrant Homo sapiens Crania   7  

413728 6 Såll rasbrant Homo sapiens Maxilla   1  

413728 6 Såll rasbrant Ursus ursus Phalang 3   1  

413740 8  -  Homo sapiens Crania   55  

413740 8  -  Homo sapiens Crania   23 Med sutur 

413740 8  -  Homo sapiens Frontale   1 Crista frontalis 

413740 8  -  Homo sapiens Pars petrosa Sin.  1  

413740 8  -  Homo sapiens Temporale Dx.  1 Tuberculum articulare 

413740 8  -  Homo sapiens Zygomaticum Sin  1  

413740 8  -  Homo sapiens Maxilla   3  

413740 8  -  Homo sapiens Mandibula Dx  1 Fragment med kondyl 

413740 8  -  Homo sapiens Mandibula   1  

413740 8  -  Homo sapiens Dentes   1 Maxilla 

413740 8  -  Homo sapiens Dentes   1 Maxilla premolar 

413740 8  -  Homo sapiens Dentes   1 Mandibula incisiv 

413740 8  -  Homo sapiens Dentes   2  

413740 8  -  Homo sapiens Axis   1  

413740 8  -  Homo sapiens V. cervitale   1  

413740 8  -  Homo sapiens Vertebrae   3  

413740 8  -  Homo sapiens Ulna   1 Diafys 

413740 8  -  Homo sapiens Radius  Prox. 1  

413740 8  -  Homo sapiens Radius   1 Diafys 
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413740 8  -  Homo sapiens MC 1  Prox. 1  

413740 8  -  Homo sapiens Phalang 3   1 Manus 

413962 14  -  Homo sapiens Crania   21 Skalltak utan sutur 

413962 14  -  Homo sapiens Crania   2 Skalltak med sutur 

413962 14  -  Homo sapiens Crania   10 Kranie fragment 

413962 14  -  Homo sapiens Zygomaticum Dx.  1  

413962 14  -  Homo sapiens Maxilla   2 Alveolen syns 

413962 14  -  Homo sapiens Mandibula   1  

413962 14  -  Homo sapiens Dentes   1 Rot, premolar. 

413962 14  -  Homo sapiens V. cervitale   1  

413962 14  -  Homo sapiens Vertebrae   6  

413962 14  -  Homo sapiens Costae   1  

413962 14  -  Homo sapiens Talus   2  

414022 14  -  Homo sapiens Crania   90 Skalltak utan sutur 

414022 15  -  Homo sapiens Crania   5 Skalltak med sutur 

414022 15  -  Homo sapiens Crania   7 Kraniefragment 

414022 15  -  Homo sapiens Temporale   1 Sammanväxt sutur vid… 

414022 15  -  Homo sapiens Pars petrosa Sin.  1  

414022 15  -  Homo sapiens Frontale Sin.  1 Del av orbitale 

414022 15  -  Homo sapiens Frontale Dx.  1 Del av orbitale 

414022 15  -  Homo sapiens Frontale   1 Crista frontalis 

414022 15  -  Homo sapiens Zygomaticum Dx.  1  

414022 15  -  Homo sapiens Maxilla Sin.  1 Bihålan 

414022 15  -  Homo sapiens Mandibula Sin.  1  

414022 15  -  Homo sapiens Mandibula   2  

414022 15  -  Homo sapiens Mandibula Dx.  3  

414022 15  -  Homo sapiens Dentes   8 Fragment av molar 

414022 15  -  Homo sapiens Dentes   2 Fragment av premolar 

414022 15  -  Homo sapiens Dentes   1 Oid. Tandrot 
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414022 15  -  Homo sapiens Atlas   1 Ledyta mot axis 

414022 15  -  Homo sapiens Axis   1 Dens axis 

414022 15  -  Homo sapiens V. cervitale   1 Osteofyter 

414022 15  -  Homo sapiens Vertebrae   18  

414022 15  -  Homo sapiens Costae   6 1=närmast mot corpus, håligheter. 

414022 15  -  Homo sapiens Ulna   1 Diafys, blodkärlshål 

414022 15  -  Homo sapiens Radius   1 Muskelfäste. 

414022 15  -  Homo sapiens Femur   1  

414022 15  -  Homo sapiens Femur   1 Linea aspera 

414022 15  -  Homo sapiens Tibia Dx.  1  

414022 15  -  Homo sapiens Phalang 3   1  

414022 15  -  Ursus ursus Phalang 3   8 Minst 6 björnklor. 

414027 16  -  Homo sapiens Crania   54 Skalltak med sutur 

414027 16  -  Homo sapiens Crania   174 Skalltak utan sutur 

414027 16  -  Homo sapiens  Crania   10  

414027 16  -  Homo sapiens Temporale Sin.  1  

414027 16  -  Homo sapiens Temporale Dx.  1 Porös yta. 

414027 16  -  Homo sapiens Pars Petrosa Sin.  1 Som ovan 

414027 16  -  Homo sapiens Zygomaticum  1 Som ovan 

414027 16  -  Homo sapiens Maxilla   3 Alveolen syns 

414027 16  -  Homo sapiens Mandibula   8 Alveolen syns 

414027 16  -  Homo sapiens Mandibula Dx.  1  

414027 16  -  Homo sapiens Mandibula Sin.  1 Kondyl 

414027 16  -  Homo sapiens Dentes   2 Molar, Maxilla 

414027 16  -  Homo sapiens Dentes   1 Premolar, Mandibula 

414027 16  -  Homo sapiens Dentes   2 Insciviv, Maxilla 

414027 16  -  Homo sapiens Dentes   43 Oid.   

414027 16  -  Homo sapiens V. Cervitale   1 Kotkropp 

414027 16  -  Homo sapiens Vertebrae   19  
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414027 16  -  Homo sapiens Phalang 1  Dist. 5 Kraftiga muskelfästen 

414027 16  -  Homo sapiens Phalang 2  Dist. 1  

414027 16  -  Homo sapiens Phalang 3   3  

414027 16  -  Homo sapiens Coxae   1 Acetabulum 

414027 16  -  Homo sapiens Femur   2 Linea Aspera 

414027 16  -  Homo sapiens Femur   1 Linea Aspera 

414027 16  -  Homo sapiens Talus   1  

414027 16  -  Homo sapiens Lunatum Dx.  1  

414525 35 A+B Homo sapiens Crania   25 Skalltak utan sutur 

414525 35 A+B Homo sapiens Crania   2 Skalltak med sutur 

414525 35 A+B Homo sapiens Crania   1  

414525 35 A+B Homo sapiens Vertebrae   3  

414525 35 A+B Homo sapiens Costae   2  

414560 42  -  Homo sapiens Crania   11 Skalltak utan sutur 

414560 42  -  Homo sapiens Vertebrae   2  

414560 42  -  Homo sapiens Mc V  Dist. 1  

414560 42  -  Homo sapiens Phalang 1   1 Muskelfästet   

414560 42  -  Homo sapiens Fibula   1  

414752 3 Ingen beskrivning Alces alces Cornu   12  

414831 3 F30 Homo sapiens Crania   2 Skalltak 

414831 3 F30 Homo sapiens Mandibula   1  

414831 3 F30 Homo sapiens Dentes   1  

414831 3 F30 Alces alces MT  Dist. 1  

414831 3 F30 Castor fiber Occipitale Sin.  1 Kondyl 

414831 3 F30 Castor fiber Crania   1  

414831 3 F30 Castor fiber Ulna Sin.  1  

414831 3 F30 Castor fiber Ulna  Dist. 1  

414831 3 F30 Castor fiber CU  Hel 1  

414831 3 F30 Castor fiber Phalang 3   1  
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414831 3 F30 Castor fiber Phalang 2  Prox. 1 Epifys 

414831 3 F30 Ursus ursus Phalang 3   3  

414831 3 F30 Pisces Dentale   3  

414846 3 F14 Homo sapiens Crania   31 Skalltak utan sutur 

414846 3 F14 Homo sapiens Crania   11 Skalltak med sutur 

414846 3 F14 Homo sapiens Crania   6  

414846 3 F14 Homo sapiens Pars petrosa Sin  1  

414846 3 F14 Homo sapiens Pars petrosa Dx  1  

414846 3 F14 Homo sapiens Frontale   1 Crista frontalis. 

414846 3 F14 Homo sapiens Zygomaticum  1  

414846 3 F14 Homo sapiens Dentes   3 Permanent P2 i mand dx. Ej 
frambruten. 

414846 3 F14 Homo sapiens  Dentes   6 Fragment av krona 

414846 3 F14 Homo sapiens Dentes   1 Rot, Canini? 

414846 3 F14 Homo sapiens Femur  Prox. 1  

414846 3 F14 Homo sapiens Tibia  Prox. 1  

414846 3 F14 Homo sapiens Maxilla   1  

414846 3 F14 Homo sapiens Maxilla   1  

414846 3 F14 Homo sapiens Maxilla   1  

414846 3 F14 Homo sapiens Mandibula   1  

414846 3 F14 Homo sapiens Mandibula   1  

414846 3 F14 Castor fiber Ulna   1  

414847 3 F4 Alces alces Cornu   55  

414847 3 F4 Alces alces Crania   7  

414847 3 F4 Alces alces Sub-cranialt   27  

414848 3 F9 Alces alces Phalang 2  Prox. 1 Falangerna hade olika 
förbränningsgrad (Svart-mörkare) 

414848 3 F9 Alces alces Phalang 1  Dist. 2 (Vit-ljusare) 

414848 3 F9 Canis lupus f. familiaris Phalang 1  Dist. 1 2 i hoplimmade fragment 
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414848 3 F9 Canis lupus f. familiaris Sesamoid   1  

414853 3 Fyllning NÖ Alces alces Phalang 1  Prox. 1  

414853 3 Fyllning NÖ Alces alces Phalang 1  Dist. 2  

414853 3 Fyllning NÖ Alces alces Phalang 2  Dist. 2  

414853 3 Fyllning NÖ Canis lupus f. familiaris V. coccygis   1 Ofusionerad. 

414853 3 Fyllning NÖ Canis lupus f. familiaris Mc Sin Dist. 1  

414853 3 Fyllning NÖ Canis lupus f. familiaris Mc  Dist. 1  

414853 3 Fyllning NÖ Canis lupus f. familiaris Mc  Dist. 1 Epifys 

414853 3 Fyllning NÖ Canis lupus f. familiaris Phalang 1  Dist. 1  

414853 3 Fyllning NÖ Canis lupus f. familiaris Phalang 1  Prox. 1 Ofusionerad.   

414853 3 Fyllning NÖ Canis lupus f. familiaris Phalang 2  Dist. 1  

414853 3 Fyllning NÖ Canis lupus f. familiaris Sesamoid   1  

414853 3 Fyllning NÖ Castor fiber Ulna   1 Diafys 

414853 3 Fyllning NÖ Castor fiber Radius  Dist. 1  

414853 3 Fyllning NÖ Pisces Vertebrae   1 Art = karp 

414853 3 Fyllning NÖ Pisces sp. Vertebrae   8 Art = oidentifierad 

414856 3 F29 Alces alces Crania   1  

414856 3 F29 Alces alces Phalang 1  Dist. 4  

414856 3 F29 Alces alces Phalang 1  Prox. 1  

414856 3 F29 Alces alces Phalang 2  Dist. 2  

414856 3 F29 Alces alces Phalang 1/2   9  

414856 3 F29 Alces alces Phalang 3   2  

414856 3 F29 Alces alces Tibia   1  

414856 3 F29 Pisces Vertebrae   2 1 karp, 1 gädda 

414857 3 Fyllning NV Homo sapiens Crania   1 Skalltak 

414857 3 Fyllning NV Alces alces Phalang 1  Dist. 2  

414857 3 Fyllning NV Alces alces Phalang 2  Dist. 1  

414857 3 Fyllning NV Canis lupus f. familiaris Sesamoid   2  

414857 3 Fyllning NV Castor fiber Parietale   1  
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414857 3 Fyllning NV Castor fiber Maxilla   1 Alveolen syns 

414857 3 Fyllning NV Castor fiber Scapula Dx.  1  

414857 3 Fyllning NV Castor fiber Radius  Dist. 1 Epifys 

414857 3 Fyllning NV Castor fiber Phalang 3   1  

414857 3 Fyllning NV Pisces sp. Vertebrae   6  

414857 3 Fyllning NV Pisces sp. Oidentifierat   3 Tydliga ben från fisk 

414858 3 F19 Ursus ursus Phalang 1  Prox. 1 Ska kollas med refrens. 

414860 3 F31 Alces alces Phalang 1  Prox. 1  

414860 3 F31 Alces alces Phalang 1  Dist. 5  

414860 3 F31 Alces alces Phalang 1/2  Dist. 6  

414860 3 F31 Alces alces Phalang 2  Dist. 4  

414860 3 F31 Alces alces Phalang 3   7  

414860 3 F31 Alces alces T2+3   1  

414860 3 F31 Alces alces MC  Dist. 1  

414860 3 F31 Alces alces MT  Dist. 2  

414860 3 F31 Castor fiber MP   1  

414875 3 Fyllning SV Alces alces Phalang 2  Dist. 7  

414875 3 Fyllning SV Alces alces Phalang 3   3  

414875 3 Fyllning SV Canis lupus f. familiaris Sesamoid   1  

414876 3 Stenålderslager SV Alces alces Phalang 1  Dist. 4  

414876 3 Stenålderslager SV Alces alces Phalang 1  Prox. 1  

414876 3 Stenålderslager SV Alces alces Phalang 2  Dist. 1  

414876 3 Stenålderslager SV Alces alces Phalang 3  Prox. 3  

414876 3 Stenålderslager SV Alces alces Phalang 1/2  Dist. 2  

414876 3 Stenålderslager SV Alces alces T2+3   1  

414876 3 Stenålderslager SV Alces alces Sesamoid   1  

414876 3 Stenålderslager SV Canis lupus f. familiaris MC dx. Dist. 1  

414876 3 Stenålderslager SV Canis lupus f. familiaris Phalang 1  Dist. 3 Minst 2 individer. Ett fragment 
mindre i storlek 
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414876 3 Stenålderslager SV Canis lupus f. familiaris Phalang 2  Prox. 1 Stor 

414876 3 Stenålderslager SV Canis lupus f. familiaris Sesamoid   2  

414876 3 Stenålderslager SV Castor fiber Ulna Sin.  1  

414876 3 Stenålderslager SV Castor fiber Radius  Prox. 1 Epifys 

414876 3 Stenålderslager SV Pisces  sp- Vertebrae   1  

415148 3 35A Homo sapiens Crania   53 Skalltak utan sutur 

415148 3 35A Homo sapiens Crania   5 Skalltak med sutur 

415148 3 35A Homo sapiens Crania   4 Kraniefragment 

415148 3 35A Homo sapiens Pars petrosa   2 Fragment 

415148 3 35A Homo sapiens Mandibula   1 Alveolen syns 

415148 3 35A Homo sapiens Dentes   7  

415148 3 35A Homo sapiens Vertebrae   2  

415148 3 35A Homo sapiens Phalang 1   1 muskelfäste manus 

415153 3 35B Homo sapiens Crania   6 Skalltak med sutur 

415153 3 35B Homo sapiens Crania   50 Skalltak utan sutur 

415153 3 35B Homo sapiens Crania   3 Kraniefragment 

415153 3 35B Homo sapiens Dentes   6  

415153 3 35B Homo sapiens Axis   1 Dens axis 

415153 3 35B Homo sapiens Vertebrae   16  

415153 3 35B Homo sapiens Costae   3  

415154 30  -  Homo sapiens Crania   3 Skalltak med sutur 

415154 30  -  Homo sapiens Crania   40 Skalltak utan sutur 

415154 30  -  Homo sapiens Crania   3 Kraniefragment 

415154 30  -  Homo sapiens Frontale   1 Crista frontalis 

415154 30  -  Homo sapiens Zygomaticum  1  

415154 30  -  Homo sapiens Maxilla   1 Alveolen syns 

415154 30  -  Homo sapiens Mandibula   3 Alveolen syns 

415154 30  -  Homo sapiens Mandibula Dx.  1 Kondyl 

415154 30  -  Homo sapiens Mandibula Sin.  1 Området bakom m3 
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415154 30  -  Homo sapiens Mandibula   1  

415154 30  -  Homo sapiens Insiciv 1   1 Maxilla 

415155 24  -  Homo sapiens Crania   13 Skalltak med sutur 

415155 24  -  Homo sapiens Crania   42 Skalltak utan sutur 

415155 24  -  Homo sapiens Crania   1 Kraniefragmnet 

415155 24  -  Homo sapiens Pars petrosa Dx.  1  

415155 24  -  Homo sapiens Frontale   2 Crista frontalis 

415155 24  -  Homo sapiens Zygomaticum Sin.  1  

415155 24  -  Homo sapiens Zygomaticum  1  

415155 24  -  Homo sapiens Maxilla   1 Alveolen syns 

415155 24  -  Homo sapiens Mandibula   1 Alveolen syns 

415155 24  -  Homo sapiens Premolar 1   1 Maxilla 

415155 24  -  Homo sapiens Dentes   8 Tandfragment 

415155 24  -  Homo sapiens Axis   2 Dens axis. Minst 2 individer. 

415155 24  -  Homo sapiens Vertebrae   4  

415155 24  -  Homo sapiens Radius  Prox 1  

415155 24  -  Homo sapiens Calcaneus Sin.  1  
 


