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Abstract 

This essay, When women become men, is written with the intention of illustrating a way in 
which archaeologists and osteologists can work together to derive from the notion that men 
and women, and masculinity and femininity, are two rigid binary components which oppose 
each other. This is done on a practical level by analysing the graves from the Viking age 
burial site at Stora Hallvards, Silte parish, Gotland, Sweden. The analysis has been carried out 
through the means of osteological and archaeological sex assessments and osteological means 
of age assessment on the individuals. 

The main questions asked are how well the archaeological and osteological sex 
assessments correlate with each other, and what it means when they don’t; whether or not 
there is a difference in sex and gender based on age; and how the non-normative individuals 
in the materials can be reached. 

The essay has been written through intersectional feminist theoretical perspective with a 
base in queertheory, and an introduction has also been given to different views of, and ways 
in perceiving, sex and gender in different cultures around the world, with a broad time 
perspective to broaden the sex/gender discussion over time and space. The results of the 
analysis show that the archaeological and osteological sex assessments matched in 47,8% of 
the cases, and did not in 8,7% of the cases. The results are then discussed from a gender 
perspective, and it shows that there are differences between both children and adults, but also 
between adults, and between children. The difference can to some extent be linked to age. 

In this essay, it has been shown that it is fully possible to interpret the material based on 
more parameters than femininity and masculinity, and that this can only be achieved by seeing 
gender as the wide range of humanity that it actually includes, such as identity, status, 
sexuality, occupation and age. All that is required is that one is open to the idea that gender is 
not linked binary to biological sex. 
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1. Inledning 

Att kön och genus är viktiga debatter i dagens samhälle bör inte ha gått någon förbi. Många 
kämpar idag med synliggörandet av ickebinära personer, och andra individer vilka inte passar 
in i den rådande cis- och heteronormen i vårt samhälle. Kön och genus kan dock tyckas som 
ett tämligen svårt ämne att studera, särskilt på sådant material som arkeologer och osteologer 
arbetar med, det vill säga mänskliga kvarlevor och materiell kultur. Men en utmaning är en 
utmaning, och vårt jobb är att lyfta rösterna av de individer som inte längre kan tala för sig 
själva. 

1.1. Bakgrund 

Uppsatsen grundar sig främst i de gånger jag, under min utbildning, stött på fall där forskare 
applicerat sina egna samhällsideologier och normer på förhistoriskt material och på så sätt 
bidragit till att skapa en felaktig bild av historien. 

Titeln, När kvinnor blir män, är inspirerad av fallet med bäckaskogskvinnan, där hon 
utifrån de fynd hon fick med sig i graven i ett första skede, och i många år därefter, blev 
felaktigt könad som biologisk man (Sten et al. 2000: 81-83). 

Faktum är att problematiken med begränsningen i den arkeologiska könsbedömningen 
och hur den egentligen inte kan sägas representera det biologiska könet, har behandlats 
oerhört oproblematiskt. Det finns bland annat fall i andra, samtida kulturer i Indien, Nepal och 
Bangladesh där den gifta kvinnan lägger alla sina smycken på sin döda mans bröstkorg i 
samband med hans begravning eller kremering (Oestigaard 2005: 208), vilket i arkeologiska 
sammanhang skulle indikera att han var en kvinna. Alla dessa skeenden har fött en tanke om 
att ingen egentligen vet vad de arkeologiska artefakterna representerar, då det är olika från 
kultur till kultur, och över tid och rum, vad som ansett vara manligt och kvinnligt. Den 
stereotypa indelningen av manligt och kvinnligt enligt våra västerländska normer stjälper 
tolkningen av materialet, vilket innebär att vi missar många aspekter av vad som möjligtvis 
kan ha varit. 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att försöka lyfta vikten av samarbete mellan arkeologin och 
osteologin i fråga om kön och genus, och hur diskussionen om kön och genus kan utökas och 
fördjupas genom ett sådant samarbete. Detta eftersom det ofta händer att arkeologer 
diskrediterar osteologens könsbedömningar och talar för sin egen sak när resultaten från de 
olika disciplinerna inte korrelerar med varandra (Svenfelt 2009: 93, 99), vilket är väldigt 
tydligt i Agneta Bennetts avhandling Graven religiös och social symbol (1987) där hon vid ett 
flertal tillfällen påpekar att fyndmaterialet anses som en säkrare könsbedömningsmetod än de 
osteologiska (Bennett 1987: 102, 143). 

De metodologiska problemen inom både arkeologin och osteologin är självklart 
källkritiska problem som bör handskas med, men det är inte genom att klanka ned på varandra 
som diskussionen om kön och genus i forntiden kommer framåt. Det är istället genom att se 
värdet i resultaten från båda sidor samt diskussionen som kan uppstå när de inte korrelerar, 
och för all del även när de gör det. 
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1.3.  Frågeställning 

För att kunna undersöka kön och genus i forntiden, baserat på osteologiska och arkeologiska 
könsbedömnigar behöver nedanstående frågeställningar besvaras. 
 

 Hur väl korrelerar de arkeologiska och osteologiska könsbedömningarna med 

varandra, och vad betyder det när de inte gör det? 

 Finns det skillnader i kön och genus beroende på ålder? 

 Hur kommer man åt de normbrytande individerna i materialet? 

1.4.  Forskningsöversikt 

Det sägs ofta att forskningen speglar viktiga samhällsdebatter från samtiden. Det vill säga att 
det som är viktigt idag är viktigt i forskningen, och detta stämmer även för genusforskningen 
och dess uppkomst. 

Genusforskningen grundar sig i den feministiska rörelsen och kvinnorfrågor, som i sin tur 
syftade till att synliggöra kvinnorna i materialet (Skogstrand 2016: 5; Hjørungdal 1992: 37).  

När arkeologin tog fart under 1800-talet var det främst män som gjorde forskningen, och 
det var även män som blev representerade i materialet, men i början av 1900-talet kom fler 
kvinnliga forskare in i bilden, vilket medförde att kvinnor även blev mer synliga i forntiden 
(Hjørungdal 1992:35; Arwill-Nordbladh 2003: 23; Skogstrand 2016: 19-20). Arwill-
Nordbladh beskriver det som att det under 1900-talets första hälft överlag fokuserades på 
artefakter och andra kulturyttringar mer än själva människorna från den tiden, och när kvinnor 
faktiskt diskuterades från forntiden baserades tolkningarna mer på den dåvarande samtiden, 
än på den faktiska forntiden (Arwill-Nordbladh 2003: 25). 

Den andra vågen av kvinnoforskningen skedde under 1960-talet som en reaktion mot att 
kvinnor marginaliserades, och syftet var att lyfta fram kvinnan för att skapa en motvikt till 
den androcentriska historieskrivningen, vilket man hoppades skulle leda till en mer jämställd 
historia (Arwill-Nordbladh 2003: 26-27). Under 1970-talet extremiserades dock detta, och 
istället för att försöka föra in kvinnan i historien, lades fokus istället på kvinnan, vilket 
medförde en mer gynocentrisk feminism inom arkeologin (Arwill-Nordbladh 2003: 27). 

Genusforskningen som den ser ut idag dök upp inom arkeologin under 80-talet och 
vidareutvecklats därifrån. Det som oftast diskuteras inom dagens genusforskning är just synen 
på manligt och kvinnligt, genus utifrån åldersperspektiv, olika populationer, samt tid och rum; 
det vill säga hur synen på genus har ändrats över tidsperioder och platser runt om i världen 
(Arwill-Nordbladh 2003: 48-56). Idag har forskningen, istället för att rikta in sig på kvinnor 
specifikt, tagit avstånd från kvinnofrågorna och feminismen, och istället riktat in sig på 
regelrätta genusfrågor där bilden av män och kvinnor, manligt och kvinnligt, istället 
problematiseras och identifieras som en process med med flytande linjer (Milledge Nelson 
1997: 20, 30; Arwill-Nordbladh 2003: 32-33; Hjørungdal 1992: 38). Det är genom att ta 
avstånd från den polariserade bilden av manligt och kvinnligt, och istället öppna upp för andra 
tolkningar av män, kvinnor och andra genusordningar som man kan komma ett steg närmare 
forntiden (Milledge Nelson 1997: 20). 

Eftersom bilden av män och kvinnor var väldigt polariserad under 1800-talet, och män 
och kvinnor sågs som motpoler till varandra (Hjørungdal 1994: 145), speglade sig detta även i 
hur individer könsbedömdes. Könsbedömningarna, innan osteologin kom in i bilden, 
grundade sig enbart i artefakternas kvinnliga och manliga karaktärer, vilka, medvetet eller 
omedvetet, bedömdes utifrån dåvarande syn på manliga och kvinnliga roller (Arwill-
Nordbladh 2003: 18; Hjørungdal 1992: 34-35; Hjørungdal 1994: 146). Detta syns bland annat 
i den tidiga kategoriseringen av manliga och kvinnliga bronåldersgravar, där gravar med svärd 
blev könade som manliga, medan gravar med långa kläder och mycket smycken indikerade 
kvinnliga gravar, då kvinnorna i motsats till männen levde ett lugnt hemmaliv (Hjørungdal 
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1992: 34). Under denna tidiga kategorisering av manliga och kvinnliga gravar från 
bronsåldern stötte man dock ofta på problem i och med att många av de gravar man 
kategoriserat som kvinnliga innehöll dolkar, vilket då motsatte sig den rådande synen på 
kvinnor och kvinnorollen; en lugn, fredlig hemmafru (Hjørungdal 1992: 35). 
Bäckaskogskvinnan är ett typexempel på en individ som blivit felkönad när forskare tolkat 
gravgåvorna efter samtidens syn på manligt och kvinnligt, där hon i ett första skede blev 
könad som man utifrån de jaktredskap hon fick med sig i graven, eftersom jakt och fiske inte 
ansågs vara kvinnliga sysslor (Hjørungdal 1992: 36-37; Sten et al. 2000: 81-83). 

När osteologin började användas till könsbedömningar upptäcktes fall där 
könsbedömningarna inom arkeologin och osteologin motsade varandra, och de gånger de 
arkeologiska och ostelogiska könsbedömningarna har motsagt varandra har forskarna istället 
diskrediterat den andra disciplinens könsbedömning, eller så har osteologerna styrt sina 
bedömningar för att motsvara de arkeologiska (Fahlander 1995: 5; Hjørungdal 1992: 32). 
Ibland har även arkeologerna helt bortsett från den osteologiska könsbedömningen när den 
motsagt den arkeologiska (Svenfelt 2009: 93, 99; Hjøungdal 1991: 70; Bennett 1987: 102, 
143). 

Genusforskningen är relativt stor inom arkeologin, och det är några forskare som har 
genomfört liknande undersökningar som denna uppsats behandlar. Vissa fokuserar på 
kriterierna för arkeologiska och osteologiska könsbedömningar, bland annat Tove Hjørungdal 
med sin avhandling, Det skjulte kønn (1991), och Eva Lagerholm med sin kandidatuppsats, 
En pärla gör ingen kvinna (2009), där hon prövar pärlkriteriet, det vill säga att mer än 3 pärlor 
betyder kvinnograv, uppsatt av Bo Petré (Petré 1993: 151). Siri Sandquist har gått ett steg 
längre och har gjort en undersökning av dubbeltydiga gravar i sin kandidatuppsats I graven 
lagt (2010). Även Lisbeth Skogstrand har i sin avhandling, Warriors and other men (2016), 
undersökt och teoretiserat kring män och manlighet under sen bronsålder och tidig järnålder i 
skandinavien. 

1.5. Teori 

Uppsatsen och dess ämne angrips genom intersektionell feministisk syn med en bas i 
queerteori, som ifrågasätter den strikta indelningen av olika genusordningar, främst kring 
manligt och kvinnligt, vilka är ditplacerade av den rådande cis- och heteronormativiteten i det 
västerländska samhället (Butler 2007: 25-43). 

Judith Butler, en känd queerteoretiker trycker på vikten av att belysa de olika 
genusordningarna som finns bortom vad som är kvinnligt och manligt och ser istället till den 
individuellt skapade identiteten och genusordningarnas mångfald (Butler 2007: 49-89; 
Strassburg 1997: 92-94). Butler anser att även kön är en social konstruktion och att kön och 
genus inte bör separeras. Detta eftersom kön, enligt henne, inte är fast och oföränderlig, utan 
att det är en politisk konstruktion ditsatt av den rådande heteronormen, där kroppen utgör den 
performativa konstruktionen, vilken skapas av samhället (Butler 2007: 205-221). Vad hon 
menar med detta är att kroppen inte är en fast uppfattning, utan kan tolkas olika i olika 
sammanhang, och att heteronormativiteten skapat den binära mannen och kvinnan. 

Hennes definition av kön är dock inte helt likartad med min, då min baserar sig på de 
biologiska skillnaderna mellan de två biologiska könen, utöver intersex. Butlers aspekt av kön 
anser jag dock falla inom begreppet genus. Orden, man och kvinna, och dess outtalade 
innebörd vilka vi väljer att applicera på de två vanligaste biologiska könen, är förvisso socialt 
skapade, och bättre terminologi som är mer beskrivande för vad vi egentligen menar när vi 
talar om biologisk kön finns; bland annat äggbärare och spermiebärare (Strassburg 1997: 
94). 

Jag utgår från att det endast är genom att tydligt separera på begreppen biologiskt kön och 
genus som en möjlighet finns att komma åt dem i forntiden. Detta eftersom vi, arkeologer och 
osteologer, studerar utdöda kulturer, samhällen och individer som inte kan tala för sig själva, 
där osteologer oftast bara har en möjlighet att undersöka det biologiska könet hos en individ, 
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med några undantag som bland annat slipade tänder, medan en arkeolog endast kan undersöka 
det sociala och kulturellt betingade könet – genus. Man bör därför inte anta att det ena 
utesluter det andra, utan istället aktivt se på relationen mellan dessa. 

1.6.  Definitioner 

I kön- och genusdebatten är det svårt att finna en enhetlig definition och innebörd av 
nedanstående ord. Därför är det av vikt att definiera dessa utifrån hur jag ser på orden och 
deras innebörd. 

Biologiskt kön – syftar till de reproduktionsorgan en individ innehar. I uppsatsen används 
benämningarna man respektive kvinna för de två vanligaste biologiska könen, trots att annan 
terminologi som exempelvis spermiebärare och äggbärare finns, och att benämningarna man 
och kvinna per denna definition inte är representativt och inkluderande för de olika aspekterna 
av män och kvinnor. Detta för att minska förvirringen med könsbedömningarna och de 
fackliga uttrycken för dessa metoder. Det finns även fler biologiska kön än det som i 
uppsatsen definieras som man och kvinna – bland annat intersex. 

Genus – syftar till det sociala och kulturella könet, även könsroller. I följande uppsats 
används bland annat orden manligt och kvinnligt för att beskriva genus i relation till biologisk 
kön. Genus är oberoende av biologiskt kön, och en individ med en kvinnokropp, en 
äggbärare, kan därmed vara man inom alla aspekter förutom just biologiskt. 

Normer – syftar till de sociala förväntningarna placerade på individer baserat på vad de 
har för biologiskt kön och genus. När ordet normer används i följande uppsats, syftas det till 
de västerländska normerna kring vad som är typiskt manligt och kvinnligt, sett utifrån 
manliga och kvinnliga kroppar. Detta kallas även cis- och heteronormativitet. 

 

1.7. Material 

Uppsatsens syfte och frågeställningar krävde ett primärkällsmaterial med gravar vilka är 
könsbedömningsbara både utifrån en osteologisk synvinkel, med skeletala könskaraktärer; 
men också utifrån en arkeologisk synvinkel, med gravgåvor. 

Materialet består av skelettgravarna från det vikingatida gravfältet Stora Hallvards, Silte 
socken, Gotland. Dessa är utgrävda i tre olika omgångar mellan 1938 och 1948 och innehar 
SHMnr 22087; 22353 samt 22939. I materialet är det, enligt rapporteringen, sammanlagt 17 
gravanläggningar, med anläggningsnummer 1-14 och 16-18. Anläggning 15 är inte en grav 
och har därmed inte inkluderats i studien. Anläggning 12 är också bortvald från studien då 
denna är en kremationsgrav från bronsåldern. Några av anläggningarna som är undersökta 
saknar anläggningsnummer på grund av diverse ihopblandningar. Dessa är dock inkluderade i 
studien, då några av anläggningarna saknar skelett vilka eventuellt kan härröras till de skelett 
som saknar anläggningsnummer. Mer om detta under källkritik (se kapitel 1.10. Källkritik). 

Även primärkällor i form av rapportering till ATA från utgrävningarna utförda av Mårten 
Stenberger (1938; 1939; 1942) samt planritningar över anläggningarna gjorda av Mårten 
Stenberger (1938; 1942) och Holger Arbman (1939) är använda för att komplettera med 
kringliggande information om gravarna, som exempelvs position i graven och huvudets 
orientering i graven. 

1.8.  Metod 

Under analysens gång har ett antal metoder applicerats för att kunna besvara 
frågeställningarna. Dessa metoder består av osteologiska köns- och 
åldersbedömningsmetoder, både morfologiska och metriska, samt av arkeologiska 



 

5 
 

könsbedömningsmetoder med hjälp av bland annat gravgåvor, gravkonstruktion och position i 
graven. 

En introduktion ges även till olika syn på kön och genus, och olika aspekter av begreppen, 
(se kapitel 2. Genus), där exemplen ges utifrån ett stort geografiskt område, med stor 
spridning över tidsperioder. Spridningen syftar till att trycka på kulturella skillnader i hur 
människor ser och uppfattar kön och genus, över både tid och rum, utifrån ett 
könsrollsperspektiv och även utifrån status och makt. 

När könsbedömningarna är utförda, enligt båda dicipliners metoder slås dessa ihop och 
jämförs för att se hur väl de korrelerar med varandra. Därefter diskuteras resultaten utifrån ett 
genusperspektiv. 

1.8.1. Osteologisk köns- och åldersbedömning 

För att kunna undersöka kön och ålder på skelettmaterialet har ett antal osteologiska metoder 
applicerats. Dessa inkluderar både morfologiska och metriska könsbedömningsmetoder samt 
olika sorters metoder för åldersbedömning. Vilka metoder som används är beroende av vilka 
benslag och karaktärer som finns kvar hos de olika individerna. Samtliga nedan uppräknade 
osteologiska metoder har använts hos individerna när de relevanta benen och karaktärerna 
funnits tillgängliga. Vid sammanställd osteologisk könsbedömning har en sammanslagning av 
samtliga osteologiska metoders utfall gjorts, dock med en något större vikt vid de metriska då 
dessa är mindre subjektiva än de morfologiska. Mer om detta under källkritik. 

Könsbedömningarna är utförda enligt skalan kvinna (F) – osäker kvinna (F?) – osäker 
bedömning (?) – osäker man (M?) – man (M). Individernas ålder är, efter en mer sepcifik 
åldersbedömning, indelade i åldersgrupperna barn (<17) – ung vuxen (17-25) – vuxen (25-35) 
– äldre vuxen (>35), där åldersgrupperna är baserade på Brothwells tandslitagekarta 
(Brothwell 1965, i Bass 2005: 299). De individer som, på grund av bland annat 
fragmentering, inte kunnat bedömas närmare än till vuxna har placerats i åldersgruppen 
vuxen. 

Följande osteologiska köns- och åldersbedömnigsmetoder har använts vid analysen: 
Morfologiska könsbedömningar 
Nuchal crest, mastoid process, supra-orbital margin, supra-orbital ridge/glabella, samt 

mental eminence är samtliga bedömda enligt Acsadi & Nemeskeri 1970, i Buikstra & 
Ubelaker (1994: 20). Greater sciatic notch är bedömd enligt Buikstra & Ubelaker (1994: 18). 

Metriska könsbedömningar 
Vertikal diameter av överarmens caput (caput humeri) är bedömd enligt Stewart 1979, i 

Bass (2005: 152). Transversal diameter av överarmens caput (caput humeri) enligt Dittrick 
1979, combined horizon, i Bass (2005: 158). Vertikal diameter av lårbenets caput (caput 
femoris) enligt Stewart 1979, i Bass (2005: 231). Distal bredd på lårbenet (distal femur, 
bicondylar width) enligt Pearson 1917-1919, i Bass (2005: 230). 

Ålder 
Slitage av tänder (dentes) är bedömd enligt Brothwell 1965 i Bass (2005: 299). 

Sutursammanväxningar, (vault) enligt Buikstra & Ubelaker (1994:32-38). Symfysfogens 
utseende (facies symphysialis) enligt Todd 1920, i White, Black & Folkens (2012: 396-97), 
samt fusionering av de olika benen enligt Buikstra & Ubelaker (1994: 43). 

Barn 
Barn är annorlunda från de vuxna individerna och bör inte könsbedömas eftersom de 

biologiska skillnaderna först framträder i samband med puberteten (Buikstra & Ubelaker 
1994: 16; Arwill-Nordbladh 2003: 7). Åldersbedömningen är också annorlunda eftersom barn 
inte är färdigvuxna. Vid åldersbedömning av barn har följande metoder använts: 

Längd på strålbenet (radius), armbågsbenet (ulna), samt lårbenet (femur) är samtliga 
bedömda enligt Johnston 1962, i Bass (2005: 172, 165, 228). Tandframbrott är bedömd enligt 
Buikstra & Ubelaker (1994: 51), och utformningen av hörselgången på klippbenet (pars 
petrosa) enligt Scheuer & Black (2007: 78). 
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1.8.2. Arkeolgisk könsbedömning 

Den arkeologiska könsbedömningen grundar sig i studier av de könsindikerande gravgåvorna, 
men även gravkonstruktion och individens position i gravarna. Med gravgåvor syftas till de 
fynd som funnits i graven. Dessa kan vara en del av klädesdräkten eller nedlagda, lösa 
föremål. Kriterierna för de könsindikerande gravgåvorna är hämtade från en rad författare 
som fastställt könsindikerande artefakter från järnåldern; däribland Carlsson (1983; 1988), 
Bennett (1987; 1988), Hjørungdal (1991), Jesch (1991) samt Petré (1993). 

Gravbeskrivningarna är hämtade från Mårten Stenbergers rapportering till ATA 
(Stenberger 1938; 1939; 1942), och beskrivning av gravgåvorna är hämtade från SHMs 
databas, järnålderskatalogen (SHM 22087; 22353; 22939). 

1.8.3. Litteraturstudier  

För att kunna diskutera det svåra ämnet kön och genus, har även litteraturstudier utförts. 
Dessa är genomförda på böcker om kön och genus, både generellt, men också inom 
arkeologin specifikt.  

Några av de böcker som studerats om kön och genus på ett allmänt plan är bland annat 
Mulinari et al, Mer än bara kvinnor och män – feministiska perspektiv på genus (2003) samt 
Judith Butlers Könet brinner! (2005), Genus ogjort (2006) och Genustrubbel (2007). De 
böcker som riktar in sig på arkeologi och genus är bland annat Johnsen & Welinders 
samlingsverk Gender och arkeologi (1997); Milledge Nelsons Gender in archaeology (1997); 
Moore & Scotts samlingsverk Invisible people and processes (1997); samt Sweelys 
samlingsverk Manifesting power (1999).  

1.9. Avgränsning 

Gravfältet har totalt 17 gravanläggningar registrerade, vilka erhållit anläggningsnummer 
mellan 1-14 och 16-18. Anläggningar som inte är inkluderade i studien är anl. 15, vilken inte 
är en gravanläggning, samt anl. 12, vilken är en kremationsgrav från bronsåldern och därmed 
inte intressant för studien. Som synes i uppsatsen, saknar några av individerna 
gravanläggning, och några av gravanläggningarna saknar kvarlevor, vilket förklaras med 
diverse hopblandningar. Dessa individer är dock inkluderade i studien då de eventuellt kan 
sammankopplas med varandra. 

Uppsatsen berör även, förutom det vikingatida gravfältet Stora Hallvards, Silte socken, 
Gotland, ett stort geografiskt och tidsmässigt område kring synen på kön och genus. Detta för 
att presentera den skillnad i uppfattningen av kön och genus som finns både över tid och rum. 

1.10. Källkritik 

När forskare arbetar med ett material, både primär och sekundärmaterial, bör de alltid förhålla 
sig kritisk till de metoder och de resultat de kommer fram till via dessa. De bör även förhålla 
sig kritisk till hur materialet ser ut, och den begränsning materialet därmed innehar. Det 
kritiska förhållningssättet till materialet gäller även vid val av metoder samt val av applicerad 
litteratur. 

Gravfältet Stora Hallvards, Silte socken, Gotland verkar vid första anblick vara ett 
gravfält med god dokumentation och väldefinierade gravar. Detta har dock inte varit hela 
sanningen. Gravfältet Stora Hallvards är stundvis oerhört hopblandat, och det har både 
kommit bort, samt tillkommit skelett som inte funnits med i orginalbeskrivningarna, vilket 
såklart tillfört ett oerhört stort källkritiskt problem då information går förlorad och resultaten 
blir svårtydda och i vissa fall även möjligtvis felaktiga. Även fragmentering av delar av 
materialet försvårar den osteologiska köns- och åldersbedömningen, och man bör även ta 
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hänsyn till att de olika metoderna, och karaktärerna som metoderna appliceras på innehar 
olika grad av tillförlitlighet. 

De osteologiska metodernas brister ligger främst i subjektiviteten hos de morfologiska 
metoderna och variationen mellan olika populationer hos de metriska. Därför är det i den här 
analysen applicerat så många metoder som möjligt för att få en bättre indikation och säkerhet i 
bedömningarna. 

Ännu en källkritisk aspekt på analysen är den valda indelningen av åldersgrupper, barn 
(<17) – ung vuxen (17-25) – vuxen (25-35) – äldre vuxen (>35), då det självklart kan finnas 
individer vilka i livet har överlappat dessa strikta indelningar. Resonemanget blir dock inte 
särskilt annorlunda om en individ varit 16 istället för 18, när den är bedömd till exempelvis 
barn (<17). 

De arkeologiska metoderna har en annan sorts problematik, bland annat det faktumet att 
de arkeologiska föremålen per definition inte ens behöver representera individen, utan lika 
gärna kan representera de sörjande eller samhället i stort (Petré 1993: 150), vilket gör att vi 
inte vet vilka omständigheter som leder till att en viss individ får med sig vissa specifika 
föremål. För uppsatsens genomförande har dock gravgåvorna tolkats tillhöra individen de är 
nedlagda tillsammans med. 

En annan del av problematiken med de arkeologiska könsbedömningsmetoderna är att 
vissa av kriterierna för könsindikerande artefakter skiljer sig åt mellan de olika författarna. 
Jesch säger exempelvis att kammar är vanliga gravgåvor hos båda könen (Jesch 1991: 14), 
medan Bennett skriver att kammar främst är manliga (Bennett 1988: 76). Skillnaderna måste 
dock förstås utifrån ett tidsperspektiv, då de olika författarna undersöker olika delar av 
järnåldern. 

Litteraturen är vald efter ämnesområdet kön och genus, men samtidigt är det ofrånkomligt 
att litteraturen är vinklad utifrån särskilda perspektiv, och därför är det viktigt att man 
använder det på ett kritiskt och adekvat sätt. Litteraturen är vald utifrån den debatt som förs 
inom genusarkeologin idag, vilket har gjorts i syfte att väga upp mot den strikta indelningen 
av manligt och kvinnligt som arkeologin och osteologin frambringar.  
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2. Genus 

Följande kapitel tar upp vad genus är, vad det finns för olika aspekter av genus och hur 
genusordningar skiljer sig över världen. Kapitlet är menat att försöka lista olika aspekter av 
kön och genus, både i arkeologiskt och etnografiskt material. 

2.1. Genus i det västerländska samhället 

Genus, i vårt västerländska samhälle, är ett förkroppsligande av de normer vi fäster vid en 
speciell grupp av människor baserat på deras reproduktionsorgan, och är, enligt denna 
definition, ett annat sätt att säga man eller kvinna (Arwill-Nordbladh 2003: 29-31; Strömberg 
2015: 46-47). Genus är det sociala och kulturella könet som tar sig uttryck i bland annat 
klädsel, yrke och beteende (Arwill-Nordbladh 2003: 35; Strömberg 2015: 55-57).  

I västvärlden är bilden av kön och genus oerhört polariserad. Antingen är du biologisk 
man, och ska då följa de sociala koder samhället har utsatt för dig; det manliga genuset. Eller 
så är du biologisk kvinna, och ska då följa de kvinnliga dito (Strömberg 2015: 53). Dessa 
klassificeringar kallas även för cis- och heteronormativitet (Lundin, Strömberg & Fuentes 
Araya 2015 :17). 

Sedan finns även de normbrytande individerna i vårt samhälle, de individer som inte 
följer de cis- och heteronormativa koder som samhället satt upp (Arwill-Nordbladh 2003: 37; 
Strömberg 2015: 53-54). Dessa individer innefattar likväl de som korrigerar sitt kön, de som 
inte använder pronomet hon eller han, de som är sexuellt intresserade av någon av samma 
kön, som de kvinnor som väljer att ta ett typiskt ”manligt” yrke, eller tvärt om, de män som 
väljer att ta ett typiskt ”kvinnligt” yrke (Strömberg 2015: 55-57). Vissa blir hyllade, andra blir 
diskriminerade. Gemensamt för dem är dock att de sticker ut. De passar inte in i mallen vårt 
västerländska samhälle satt upp. 

I vårt samhälle blir en individ en del av en specifik genuskategori redan när individen 
föds (Strömberg 2015: 46). Antingen föds en som flicka, och förväntas då passa in i det 
kvinnliga genuset, eller så föds en som pojke, och förväntas passa in i det manliga genuset 
(Strömberg 2015: 55-56). Samhället kodar och kategoriserar individer med hjälp av bland 
annat färger och form på klädesplagg, och sedan formar samhället individerna med de de 
normer som följer med det biologiska kön individerna föds med, och det genus de tilldelats på 
grund av detta (Strömberg 2015: 55-57). 

2.2. Aspekter på genus 

För att förstå sig på uppdelningen av genus inom olika aspekter bör en även förstå att det 
manliga och kvinnliga genuset ofta har ställts emot varandra och setts som varandras 
motsatser, där kvinnan och det kvinnliga genuset, och därmed även kvinnans roll i samhället, 
varit underställd mannen och det manliga genuset (Bevan 1997: 83). Men inkluderar genus 
bara det som vi i vårt västerländska samhälle kallar manligt och kvinnligt? Och är de manliga 
och kvinnliga könsrollerna så polariserade som vi vill tro? Finns det andra genusordningar än 
de vi känner till? Nedan ges en kort sammanställning av olika aspekter på kön och genus 
tolkade ur etnografiska och arkeologiska sammanhang.  
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2.2.1. Yrke, arbetsfördelning och genus 

När en arkeolog undersökt arbetsfördelningen i forntida samhällen har denne applicerat de 
egna uppfattningarna om vad som ses som manligt och kvinnligt. Forskaren har utgått från 
den heteronormativa synen på relationen mellan biologiska kvinnor och män, där kvinnans 
främsta roll är den av en moder, och att hon därför varit bunden till hemmet och dess närhet 
för att kunna ta hand om barnen (Derevenski 1997: 192). Mannen, som antagits inte vara en 
del av uppfostran av de riktig små barnen, har istället setts tillhöra den yttre sfären, där han 
haft plats att utöva de aktiviteter som anses manliga, bland annat jakt och redskapstillverkning 
(Milledge Nelson 1997: 85-92; 131-132). Det har även antagits att dessa 
sysselsättningsuppdelningar varit fasta och oföränderliga, det vill säga att de varit könsbundna 
till den grad att kvinnor inte kunnat genomföra det som sett som manliga sysselsättningar, och 
män inte kunnat utföra det som sett som kvinnliga sysselsättningar (Millege Nelson 1997: 86). 

Utöver detta är det inte alla kvinnor som får barn, och mödraskapet har även olika 
innebörd i olika kulturer, där individerna i vissa kulturer ibland hjälps åt att ta hand om barnen 
(Milledge Nelson 1997: 125). Med tanke på att barnen växer upp är det nog också orimligt att 
anta att alla kvinnor varit fast i hemmets vrår livet ut tillsammans med sina barn (Milledge 
Nelson 1997: 125).  

Många etnografiska studer har påvisat att det finns ett flertal kulturer där fördelningen av 
kvinnliga och manliga yrken varit flytande. Bland annat har forskare studerat aboriginer i 
Australien och funnit att kvinnor både skapar redskap och jagar (Milledge Nelson 1997: 92-
93), och även entografiska studier i Afrika har påvisat kvinnors roll i tillskaffandet av kött 
(Milledge Nelson 1997: 98-99). Tillverkningen av keramik är även den studerad av 
etnografer, och även fast det är överhängande många av kvinnligt kön som utför denna 
tillverkning, har det även studerats ett flertal fall där kvinnor och män samarbetat vid 
tillverkningen (Milledge Nelson 1997: 106). Handels- och krigsyrken är något som oftast ses 
som manligt, men även här finns etnografiska och arkeologiska belägg för att det skulle ha 
inkluderat kvinnor till en viss del också (Milledge Nelson 1997: 136-141). 

2.2.2. Ålder och genus 

Att människor går igenom vissa fasta punkter under uppväxten är givet. Vi föds, går igenom 
puberteten, blir vuxna, kanske gifter oss och skaffar barn. Till sist blir vi gamla och sedan dör 
vi. Dessa olika punkter i våra liv påverkar oss, och även hur vi ses av samhället. Men finns det 
en uppdelning av ålder och genus? Blir genusgränserna mer flytande vid äldre ålder? Anses 
barn tillhöra en egen genuskategori? 

Ålder och genus tycks vara relativt lika över tid och rum när man ser till barnen, där barn 
i den samtida kulturen, !Kung, i Afrika inte blir könsdiffererade i hur de uppfostras förrän de 
äntrar puberteten (Lesick 1997: 35). En differentiering av barn kan även skönjas i engelska 
medeltida material i Holywell Row, Suffolk, där endast män över tolv års ålder har spjut i 
gravarna (Gilchrist 1997: 47-49). Studier av mellanneoltiska platser på Gotland har även dem 
påvisat en skillnad mellan barn, där de från och med 2-3 års ålder börjat introducerats i den 
vuxna begravningspraxisen (Welinder 1997: 74-75). I takt med att åldern ökar gör även 
mängden gravgåvor det, och vilka sorters gravgåvor som följer med i graven ändrar även 
karaktär, där man först från ungefär 12 års ålder kan se att redskapsuppsättningar dyker upp i 
gravarna (Welinder 1997: 75). 

En differentiering kring biologiskt kön, genus och ålder tycks även finnas hos äldre män 
och kvinnor från !Kung-kulturen, där kvinnor som genomgått klimakteriet oftare ses utöva 
aktiviteter som tidigare varit ”manliga”, och de äldre männen tycks stanna mer hemmavid och 
hjälpa till med barnen, matlagning och liknande, vilka oftast ses som kvinnliga aktiviteter 
(Lesick 1997: 36). Även i medeltida Danmark tycks det finnas en differentiering av biologiskt 
kön, genus och ålder bland vuxna där man ser rikare gravgåvor i ålderdomliga kvinnors 
gravar, medan männens gravgåvor minskade med ålder (Gilchrist 1997: 47). 
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2.2.3. Status, makt och genus 

Gravgåvor har, förutom användningen av dem som könsindikerande artefakter, oftast setts i 
relation till staus och makt i samhällen, och att ju rikare grav, desto högre status misstänks 
individen haft (Gilchrist 1997: 47). Status och makt är ord som har många sidor, och det kan 
innebära status och makt inom en politisk, ekonomisk, social eller religiös aspekt. Många av 
dessa positioner har dock ansetts vara manliga då etnografer applicerat de egna synen på 
manligt som starkt och kvinnligt som svagt (Kent 1999: 30-33). Synen på den hierarkiska 
ordningen i relation till biologiskt kön har visats sig vara oerhört problematiskt då även 
arkeologer haft en tendens att se den kvinnliga rikedomen som ett resultat av giftemål med en 
man av hög social status (Rega 1997: 241-242). 

Att kvinnor är den som gifts in i status och makt kan dock inte ses som en regel, då det i 
beskrivningar av det keltiska folket bland annat beskrivs hur det är kvinnans position som 
gjorde att mannen kunde regera som kung (Milledge Nelson 1997: 147). Men vad är det som 
avgör status och makt inom en population? Finns det yrken vilka ses mer statuspräglade än 
andra? Vi har nu gått runt i resonemanget och talar återigen om arbetsfördelning och yrke. 
Det är ett cirkelresonemang utan slut, och det man kan ta med sig ifrån detta är att genus inte 
enbart är uppbyggt av den polariserade bilden av manligt och kvinnligt. Genus, och hur det 
uttrycks, består av ett spektrum av bland annat identitet, ålder, status, sexualitet, och även till 
viss del biologiskt kön. 

2.3. Kön och genus i olika kulturer 

Att biologiskt kön och tillhörande kvinnliga och manliga genus är binärt sammankopplade 
överallt i världen är en västerländsk fantasi, vilket man ser på de många olika 
genusordningarna inom andra kulturer runt om i världen (Nanda 1999: 128-149). Nedan ges 
en kort introduktion till två av dem; hijras och berdache. 

2.3.1. Hijras 

Hijras är en grupp människor i framförallt Indien vilka föds som biologiska män eller 
intersexpersoner, och som kastrerar sig och hänger sitt liv till religionen och gudinnan 
Bahuchara Mata (Nanda 1999: 24). Trots hijras-individernas oförmåga att själva producera 
avkommor, på grund av avlägsnandet av deras könsorgan, ses dem som individer med 
fruktbarhetskrafter och uppträder ofta med dans och sång vid bröllop och födelsefester för att 
välsigna bröllopsparet eller barnet med fertilitet (Nanda 1999: 1-12). Det är dock först när den 
40-dagar långa ritualen kring avlägsnandet av könsorganet är över som hijras erhåller sina 
krafter från gudinnan Bahuchara Mata, vilka inkluderar förmågan att välsigna med fertilitet 
eller förbanna med utebliven sådan (Nanda 1999: 28-29). Hijras beskriver ofta sig själva som 
varken man eller kvinna, men använder oftast kvinnliga pronomen och klär sig i 
”kvinnokläder”, smycken och smink (Nanda 1999: 11-17). Det absolut viktigaste är dock att 
individen inte längre har kvar sitt könsorgan och att håret är långt (Nanda 1999: 11-17). 

Skillnaden mellan hijras och män som klär sig som kvinnor i Indien är oerhört stor, och 
ligger främst i huruvida individen har kvar sitt könsorgan eller inte. De män som klär sig som 
kvinnor och härmar hijras, med att närvara vid ceremonier och liknande, utan att ha avlägsnat 
sitt könsorgan och utan den religiösa kopplingen till Bahuchara Mata, kallas för ”falska” 
hijras, vilka ofta blir straffade och förlorar all respekt (Nanda 1999: 11-12). Hijras har en flera 
tusen år lång kulturell kontinuitet, och spår av detta finns redan i mytologierna (Nanda 1999: 
13-37). Idag, efter många års kamp, är hijras erkänt som ett tredje juridiskt kön i Indien 
(Mendel Westberg 2015, SVT.se).  



 

11 
 

2.3.2. Berdache 

Berdache är ett samlingsnamn för könsöverskridande individer, det vill säga vad vi i vårt 
västerländska samhälle kallar icke-binära eller transpersoner, i främst den nordamerikanska 
ursprungsbefolkningen, men forskare har funnit exempel på liknande individer över hela 
världen (Kessler & McKenna 1985: 25). Berdache har beskrivits, av etnografer, som 
homosexuella, transvestiter, flytande mellan gränsen av kvinnligt och manligt eller kvinnor 
och män samtidigt, och det är tydligt att etnograferna applicerat sin egna syn på kön och 
genusrelationer när de tolkat sina studier. Detta visas bland annat i hur berdache-individerna 
beskrivits som män i kvinnokläder, män som utför kvinnosysslor eller män som har sex med 
andra män (Kessler & McKenna 1985: 25-36). Det vill säga att forskarna inte kunnat se dessa 
relationer, beteenden och aktiviteter utanför den binära kön- och genusrelationen vi oftast ser i 
vårt västerländska samhälle, utan istället tolkat det som män i kvinnoroller, vilket kanske inte 
alls speglar hur individerna och samhället de lever i uppfattat dem. 

Berdache-individerna har, av etnograferna, beskrivits inneha olika ställningar i olika 
kulturer; i vissa har berdache varit högt uppsatta, i andra har de haft längre ställning. Vissa har 
blivit accepterade, andra gjorda till åtlöje. Vissa har setts som lyckobringare, andra har bringat 
rädsla (Kessler & McKenna 1985: 26; 29). Utifrån dessa beskrivningar av etnograferna kan 
man anta att dessa individer, oavsett vad de ansetts tillhöra för genusorning inom sin egna 
kultur, i alla fall varit speciella.  
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3. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras den osteologiska analysen av gravanläggningarna från Stora 
Hallvards, Silte socken. Nedan följer en sammanfattning av den osteologiska köns- och 
åldersbedömningen av gravarna från Stora Hallvards, tillsammans med gravbeskrivning och 
gravgåvor. För den osteologiska grunddatan till könsbedömningarna av samtliga 
anläggningar, se appendix 1; och för åldersbedömningarna, se appendix 2. 

3.1. Anläggning 1 (SHM 22087) 

Överlag är kvarlevorna från denna anläggning fragmenterade, men benfragment med 
könskaraktärer finns kvar. Bäckenbenet (coxae) har dock varit för fragmenterad för att kunna 
användas till könsbedömningen. Individen i anläggningen är osteologiskt bedömd till man i 
åldersgruppen ung vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
rygg och haft huvudet åt syd-sydväst (Stenberger 1938: 1-2, ATA). Gravgåvorna består av två 
ringspännen i brons, en med upprullade ändar och en med vallmoknoppformade ändar; ett 
remändesbeslag av bronsbleck samt en remsölja av brons (SHM databas, järnålderskatalogen, 
SHM 22087). Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en man. 

3.2. Anläggning 2 (SHM 22087) 

Anläggningen består av två individer, båda väldigt fragmenterade. 
Individ A hade inga hela ben, bäst bevarat var kotorna (vertebrae). Individen hade läkt 

tandlossning på alla kindtänder (dentes molares) i underkäken (mandibula) och kraftigt slitage 
på tänderna (dentes) som fortfarande satt kvar. Individen är osteologiskt bedömd till osäker 
man i åldersgruppen äldre vuxen. 

Individ B, (påse 10596:6), bestod av små och få fragment av ett barn. En närmare 
åldersbedömning har ej varit möjlig att utföra. En osteologisk könsbedömning har ej varit 
möjlig. Individen placeras i åldersgruppen barn. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
rygg med huvudet åt söder (Stenberger 1938: 2-3, ATA). Gravgåvorna består av ett 
fragmenterat, grovt, lerkärl; ett remändbeslag; fem rembeslag i olika utföranden; en remsölja; 
en remdelare; järnkniv; delar av kam med fodral; samt två ringspännen i olika utföranden 
(SHM databas, järnålderskatalogen, SHM 22087). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en man. Gravbeskrivningen nämner dock 
inget barn, men det är möjligt att det har missats vid en arkeologisk utgrävningen, med tanke 
på fragmentens storlek. 

3.3. Anläggning 3 (SHM 22087) 

Individen i anläggningen var relativt välbevarad, och könskaraktärer finns kvar. Individen är 
osteologiskt bedömd som man i åldersgruppen äldre vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
rygg med huvudet åt sydväst (Stenberger 1938: 3, ATA). Gravgåvorna består av en järnkniv; 
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ett ringspänne av brons; en remsölja; samt träfragment efter en kista som mest troligt omgivit 
individen (SHM databas, järnålderskatalogen, SHM 22087). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en man. 

3.4. Anläggning 4 (SHM 22087) 

Anläggningen är komplicerad då den är hopblandad med anl. 8 och 7. Endast kvarlevorna 
som är specifikt märkta med anl. 4 ingår i den osteologiska undersökningen av denna 
anläggning. För resterande individer, se anl. 4-8; 4-8 A; 4-8 B; 4-8 C; 4,8; 4,8 A+C; 7; samt 8. 

Individen märkt med anl. 4 är ett relativt välbevarat barn i åldern 3-5 år. Ingen osteologisk 
könsbedömning har varit möjlig.  

Individen är, efter noggrann undersökning och jämförelse med gravritningarna, bedömd 
vara kvarlevorna från anl.7. Individen ingår i åldersgrupperingen barn. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en vuxen individ och ett barn. Den 
vuxna individen ska ha legat på höger sida med uppdragna ben och huvudet åt söder 
(Stenberger 1938: 3-4, ATA). Gravgåvorna består av fyra pärlor; en benring; ett ringspänne 
av brons; lerkärlsfragment; ett djurhuvudformat dosformigt bronsspänne; samt en 
fragmenterad järnnål (SHM databas, järnålderskatalogen, SHM 22087). Stenberger har gjort 
tolkningen att pärlorna och benringen är gravgåvor tillhörande barnet som är beskrivet i 
anläggningen (Stenberger 1938: 3-4, ATA). Mer om detta i diskussionen. 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar både man och kvinna. 

3.5. Anläggning 4-8 (SHM 22087) 

Anläggningen är komplicerad då det är en hopblandning mellan anl. 4 och 8. Endast 
kvarlevorna som är specifikt märkta med anl. 4-8 ingår i den osteologiska undersökningen av 
denna anläggning. För resterande individer, se anl. 4; 4-8 A; 4-8 B; 4-8 C; 4,8; 4,8 A+C; samt 
8. 

Individen märkt med anl. 4-8 består av kraniefragment och mandibula. Individen är 
osteologiskt bedömd till osäker man i åldersgruppen äldre vuxen. 

För anläggningsbeskrivning och gravgåvor, se anl. 4 och 8. 

3.6. Anläggning 4-8 A (SHM 22087) 

Anläggningen är komplicerad då det är en hopblandning mellan anl. 4 och 8. Endast 
kvarlevorna som är specifikt märkta med anl. 4-8 A ingår i den osteologiska undersökningen 
av denna anläggning. För resterande individer, se anl. 4; 4-8; 4-8 B; 4-8 C; 4,8; 4,8 A+C; samt 
8. 

Individen märkt med anl. 4-8 A är väldigt fragmenterad, och består endast av rörben (ossa 
longa) och fotben (ossa pedis). Inga hela ben. Baserat på storleken av benen är individen 
åldersbedömd till åldersgruppen vuxen. Ingen osteologisk könsbedömning har varit möjlig. 

För anläggningsbeskrivning och gravgåvor, se anl.4 och 8. 

3.7. Anläggning 4-8 B (SHM 22087) 

Anläggningen är komplicerad då det är en hopblandning mellan anl. 4 och 8. Endast 
kvarlevorna som är specifikt märkta med anl. 4-8 B ingår i den osteologiska undersökningen 
av denna anläggning. För resterande individer, se anl. 4; 4-8; 4-8 A; 4-8 C; 4,8; 4,8 A+C; 
samt 8. 

Individen märkt med anl. 4-8 B är relativt välbevarad och är åldersbedömd till ungefär 1 
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år, vilket placerar individen i åldersgruppen barn. Ingen osteologisk könsbedömning har varit 
möjlig.  

Individ märkt med anl. 4-8 B är, efter noggrann undersökning och jämförelse med 
gravritningarna, bedömd vara barnet som beskrivs i gravbeskrivningen under anl. 4. 

För anläggningsbeskrivning och gravgåvor se, anl. 4 och 8. 

3.8. Anläggning 4-8 C (SHM 22087) 

Anläggningen är komplicerad då det är en hopblandning mellan anl. 4 och 8. Endast 
kvarlevorna som är specifikt märkta med anl. 4-8 C ingår i den osteologiska undersökningen 
av denna anläggning. För resterande individer, se anl. 4; 4-8; 4-8 A; 4-8 B; 4,8; 4,8 A+C; 
samt 8. 

Individen märkt med anl. 4-8 C innehar enbart extremiteter (ossa longa) och falanger 
(phalanx). Dessa är väldigt gracila. Individen är osteologiskt bedömd som kvinna, och baserat 
på benens storlek och fusioneringen bedöms individen tillhöra åldersgruppen vuxen. 

Individ märkt med anl. 4-8 C är, efter noggrann undersökning och jämförelse med 
gravritningarna, bedömd vara den vuxna individen som beskrivs i gravbeskrivningen under 
anl. 4. 

För anläggningsbeskrivning och gravgåvor, se anl. 4 och 8. 

3.9. Anläggning 4,8 (SHM 22087) 

Anläggningen är komplicerad då det är en hopblandning mellan anl. 4 och 8. Endast 
kvarlevorna som är specifikt märkta med anl. 4,8 ingår i den osteologiska undersökningen av 
denna anläggning. För resterande individer, se anl. 4; 4-8; 4-8 A; 4-8 B; 4-8 C; 4,8 A+C; samt 
8. 

Individen märkt med anl. 4,8 innehåller enbart små fragment. Ingen osteologisk köns- 
eller åldersbedömning har varit möjlig. 

För anläggningsbeskrivning och gravgåvor, se anl. 4 och 8. 

3.10. Anläggning 4,8 A+C (SHM 22087) 

Anläggningen är komplicerad då det är en hopblandning mellan anl. 4 och 8. Endast 
kvarlevorna som är specifikt märkta med anl. 4,8 A+C ingår i den osteologiska 
undersökningen av denna anläggning. För resterande individer, se anl. 4; 4-8; 4-8 A; 4-8 B; 4-
8 C; 4,8; samt 8. 

Anläggningen består av fragment av bäckenben (coxae), fotben (ossa pedis) och kotor 
(vertebrae). Baserat på utseendet av dessa tycks det vara minst två individer. 

Individ A innehar fragment av bäckenben, vilket var det enda bedömningsbara benet i 
hela anläggningen. Bäckenbenet är packat särskilt i en påse i påse 10595:11 och är 
osteologiskt bedömd till osäker kvinna i åldersgruppen vuxen. Bäckenbenet tycks tillhöra 
individen i anl. 4-8 C. 

Individ B går ej riktigt att urskilja ur materialet då benen är blandade och det är utseendet 
på benen i blandningen som gjort att det tolkas som två individer. De blandade benen går 
dock inte att koppla till en specifik individ. Ingen osteologisk köns- eller åldersbedömning har 
varit möjlig. 

För anläggningsbeskrivning och gravgåvor, se anl. 4 och 8.  
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3.11. Anläggning 5 (SHM 22087) 

Individen i anläggningen har välbevarat kranium (cranium) och tänder (dentes). Bäckenbenet 
är fragmenterat, men könskaraktärer finns kvar. Alla rörben saknar proximala ändar. 
Individen är osteologiskt bedömd som man i åldersgruppen vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
rygg med huvudet åt syd-sydväst (Stenberger 1938: 4, ATA). Gravgåvorna består av ett 
skifferbryne; två ringspännen av brons i olika utföranden; en spjutspets av järn; samt en 
järnkniv (SHM databas, järnålderskatalogen, SHM 22087). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en man. 

3.12. Anläggning 6 (SHM 22087) 

Individen i anläggningen har ett kraftigt deformerat kranium på grund av tafonomiska 
processer. Bäckenet är alldeles för fragmenterat för att användas. Rörbenen saknar proximala 
och distala ändar. Suturerna är helt ihopvuxna på insidan av kraniet. Individen är osteologiskt 
bedömd som osäker bedömning i åldersgruppen äldre vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
rygg med huvudet åt syd-sydost (Stenberger 1938: 5, ATA). Gravgåvorna består av ett 
ringspänne i brons; en järnkniv; fragment av en läderpung innehållande: fragment av tre 
kufiska mynt, tre silverbleck i myntliknande form, fragment av en armbygel i silver, silverten; 
blyvikt; bronsvikt; bronsbleck; två järnvikter samt ett obestämt järnföremål (SHM databas, 
järnålderskatalogen, SHM 22087). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar både man och kvinna. 

3.13. Anläggning 7 (SHM 22087) 

Anläggningen är komplicerad då den är hopblandad med anl. 4. Inget skelettmaterial finns 
registrerat under anl. 7.  

Individ märkt med anl. 4 är, efter nogrann undersökning och jämförelse med 
gravritningarna, bedömd vara den saknade individen i anl. 7, (se anl. 4). 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
höger sida med uppdragna ben med huvudet åt norr (Stenberger 1938: 5, ATA). Inga 
gravgåvor fanns i graven (SHM databas, järnålderskatalogen, SHM 22087), och därmed har 
ingen arkeologisk könsbedömning varit möjlig. 

3.14. Anläggning 8 (SHM 22087) 

Anläggningen är komplicerad då det är en hopblandning mellan anläggning 4 och 8. Endast 
kvarlevorna som är specifikt märkta med anl. 8 ingår i den osteologiska undersökningen. För 
resterande individer, se anläggning 4; 4-8; 4-8 A; 4-8 B; 4-8 C; 4,8; samt 4,8 A+C. 

Individen märkt med anl. 8 innehar endast fragment av kranium (cranium), tänder 
(dentes), fragment av underkäke (mandibula) samt fragment av två skenben (tibia). Individen 
är osteologiskt bedömd till osäker man i åldersgruppen äldre vuxen. Individen har även 
modifierade tänder i överkäken (maxilla). 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
rygg med huvudet åt syd-sydväst (Stenberger 1938: 5-6, ATA). Gravgåvorna består av ett 
ringspänne av brons; en remsölja av brons; ett remändsbeslag av brons; samt en järnkniv 
(SHM databas, järnålderskatalogen, SHM 22087). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en man. 
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3.15. Anläggning 9 (SHM 22087) 

Individens kranium (cranium) och bäckenben (coxae) är väldigt fragmenterat, men viktiga 
könskaraktärer finns kvar. Individen är osteologiskt bedömd som osäker man i åldersgruppen 
ung vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
rygg med huvudet åt söder (Stenberger 1938: 6, ATA). Gravgåvorna består av ett grovt 
lerkärl; två ringspännen av brons; två kantbeslag till träkärl; fragment av remändsbeslag av 
brons; 11 halvklotformiga bronsskållor; remdelare av brons; remsölja av brons; två beslag av 
bronsbleck; järnyxa (skäggyxa); järnkniv; tre pärlor (SHM databas, järnålderskatalogen, 
SHM 22087). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en man. 

3.16. Anläggning 10 (SHM 22353) 

Anläggningen är komplicerad då det skett en hopblandning mellan anl. 10(a), 13 och 
eventuellt 11. Samt att barnet som är registrerat under anläggningen är uttagen till osteologisk 
referenssamling KO-928 (SHM databas, SHM 22353, föremålsidentitet 1139363). 
Anläggningen består därför för närvarande av två individer. 

Individ A består av en välbevarad, kraftig individ. Kraniumet utgörs dock endast av små 
fragment. Individen är osteologiskt bedömd som man i åldersgruppen vuxen. Största delen av 
skelettmaterialet från individen låg märkt som utan anläggning eller felmärkt som anl. 11, 
men alla benen tycks stämma ihop till en och samma individ enligt osteologerna som 
packeterade om materialet (SHM databas, SHM 22353, föremålsidentitet 428312). 

Anl. 10(a) är, efter noggrann undersökning och jämförelse med gravritningarna, bedömd 
vara den saknade individen i anl. 13. Även det lösa kraniumet (Kranium + mandibula, shm 
22353) är, efter noggrann undersökning och jämförelse med gravritningarna, bedömd tillhöra 
den här individen. 

Individ B består av ett barn, och är mest troligt individen som beskrivs i 
gravbeskrivningen av anl. 10. Individen är observerad, men ingår i osteologisk 
referenssamling (KO-928) på Historiska Museet i Stockholm, vilket gör att ingen närmare 
osteologisk köns- och åldersbedömning kunnat utföras. Individen bedöms vara i 
åldersgruppen barn. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav av ett barn där 
individen legat med uppdragna knän med huvudet mot norr (Stenberger 1939: 1, ATA). 
Gravgåvorna består av fragment av ett lerkärl; en liten bronsarmring; samt en hornkam (SHM 
databas, järnålderskatalogen, SHM 22353). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar kvinna. 

3.17. Anläggning 11 (SHM 22353) 

Individen i anläggningen är oerhört fragmenterad, men könskaraktärer i kraniet (cranium) och 
bäckenbenet (coxae) finns fortfarande kvar. Enda hela benet är ett strålben (radius). Individen 
är osteologiskt bedömd som man i åldersgruppen äldre vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat 
utsträckt på vänster sida, med huvudet åt väst (Stenberger 1939: 1-2, ATA). Gravgåvorna 
består av en bältessölja i brons; två fragment av dubbelsidig hornkam; samt fragment av en 
järnkniv (SHM databas, järnålderskatalogen, SHM 22353). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en man.  
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3.18. Anläggning 13 (SHM 22353) 

Anläggningen är komplicerad då det eventuellt är en hopblandning mellan anläggning 10(a) 
och 13. Inget skelettmaterial finns registrerat under anl. 13.  

Anläggning 10(a) är, efter noggrann undersökning och jämförelse med gravritningarna, 
bedömd vara den saknade individen i anl. 13. Även det lösa kraniumet (Kranium + 
mandibula, shm 22353) är, efter noggrann undersökning och jämförelse med gravritningarna, 
bedömd tillhöra anl. 13. Se anläggning 10(a) och Kranium+mandibula (SHM 22353). 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
rygg med huvudet åt sydväst (Stenberger 1939: 2-3, ATA). Gravgåvorna består av en 
bältessölja av brons; en tresidig doppsko till kniv; dubbelvikt bronsbleck till knivslidan; ett 
rembeslag av brons; tre fragment av järnkniv; samt en hornkam med fodral (SHM databas, 
järnålderskatalogen, SHM 22353). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en man. 

3.19. Anläggning 14 (SHM 22353) 

Individen i anläggningen är oerhört fragmenterad. Endast delar av kranium (cranium), 
underkäke (mandibula) samt fragment av andra ben finns. Individen har blivit osteologiskt 
bedömd till osäker man i åldersgruppen äldre vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
höger sida med uppdragna knän och huvudet åt söder (Stenberger 1939: 3-4, ATA). 
Gravgåvorna består av ett stort och ett litet ringspänne; fragment av en kam; en liten järnring; 
järnkniv; samt tre järnnitar (SHM databas, järnålderskatalogen, SHM 22353).  

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en man. 

3.20. Anläggning 16 (SHM 22939) 

Anläggningen innehåller två individer. 
Individ A är fragmenterad, men med många könskaraktärer kvar. Individen är 

osteologiskt bedömd som man i åldersgruppen äldre vuxen. 
Individ B består endast av två skenben (tibia), vilka är gracilare än resterande kvarlevor i 

anläggning 16. Ingen osteologisk könsbedömning har kunnat genomföras, men storleken på 
benen placerar individen i åldersgruppen vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
vänster sida med uppdragna ben och huvudet åt syd-sydväst (Stenberger 1942: 1-2, ATA). 
Gravgåvorna består av en bottenplatta till ett djurhuvudformigt bronsspänne; en öppen 
armring av bronsten; järnkniv; samt två fragment av hornkam (SHM databas, 
järnålderskatalogen, SHM 22939). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en kvinna. 

3.21. Anläggning 17 (SHM 22939) 

Individen i anläggningen är väldigt fragmenterad, men med förvånansvärt välbevarat 
bäckenben (coxae) och lårben (femur). Individen har blivit osteologiskt bedömd till man i 
åldersgruppen äldre vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen haft 
uppdragna ben och huvudet åt syd-sydväst (Stenberger 1942: 2-3, ATA). Gravgåvorna består 
av en remsölja; samt ett mindre skinnstycke (SHM databas, järnålderskatalogen, SHM 22939). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar man. 
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3.22. Anläggning 18 (SHM 22939) 

Individen i anläggningen har väldigt fragmenterat kranium (cranium) och bäckenben (coxae), 
men med förvånansvärt välbevarade rörben (ossa longa) trots övrig fragmentering. Individen 
är osteologiskt bedömd som kvinna i åldersgruppen vuxen. 

Anläggningen innehåller, enligt gravbeskrivningen, en skelettgrav där individen legat på 
vänster sida med uppdragna ben och huvudet åt ost-sydost (Stenberger 1942: 3-4, ATA). 
Gravgåvorna består av två dräktnålar i olika utföranden (SHM databas, järnålderskatalogen, 
SHM 22939). 

Den arkeologiska könsbedömningen indikerar en kvinna. 

3.23. Utan anl.nr. (SHM 22087) 

Anläggning utan anl.nr. (a+b & c) härstammar från påse 10595:18 och innehåller 
kvarlevorna från tre barn. 

Individ A+B består av få, men relativt välbevarade skelettfragment av två barn i åldern 
0,5 år. Dessa ingår i åldersgruppen barn. Ingen osteologiskt könsbedömning har varit möjlig. 

Individ C är för fragmenterad att närmare åldersbedöma. Individen har blivit bedömd till 
åldersgruppen barn. Ingen osteologiskt könsbedömning har varit möjlig. 

Anläggningen har ingen tillhörande grav. Ingen arkeologisk könsbedömning har därför 
kunnat genomföras. 

3.24. Utan anl.nr. 1 (SHM 22087) 

Individen i anläggningen är väldigt fragmenterad. Inga identifierbara kranie- bäcken- och 
rörben. Kotor (vertebrae), revben (costae) samt några finger- /tåben (phalanx manus/pedis) 
finns. Finger-/tåben och kotor är kraftiga. Ingen osteologisk könsbedömning har kunnat göras. 
Storleken på benen placerar individen i åldersgruppen vuxen. 

Anläggningen har ingen tillhörande grav. Ingen arkeologisk könsbedömning har därför 
kunnat genomföras. 

3.25. Utan anl.nr. 2 (SMH 22087) 

Individen i anläggningen är väldigt välbevarad, och uppvisar förändringar på pannbenet 
(frontale) på grund av trauma, samt innehar även en patologiskt förändring i form av spina 
bifida. Individen är osteologiskt bedömd till man i åldersgruppen ung vuxen. 

Anläggningen har ingen tillhörande grav. Ingen arkeologisk könsbedömning har därför 
kunnat genomföras. 

4.26. Kranium + mandibula (SHM 22353) 

Välbevarat kranium (cranium) och underkäke (mandibula). Dessa hör dock inte ihop vilket är 
tydligt när ihopsättning ej är möjlig. Denna anläggning innehåller därför två individer. 

Individ A utgörs av kraniet, och har fått den osteologiska bedömningen osäker man i 
åldersgruppen vuxen.  

Kraniet är efter noggrann undersökning och jämförelse med gravbeskrivningen, bedömd 
tillhöra skelettet under anläggning 10(a). Se anläggning 10(a) och 13. 

Individ B utgörs av underkäken, vilken har fått den osteologiska bedömningen osäker 
kvinna i åldersgruppen äldre vuxen. 

Anläggningen har ingen tillhörande grav. Ingen arkeologisk könsbedömning har därför 
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kunnat genomföras. 

3.27. Sammanfattning och tolkning av anläggningarna 

 
Av samtliga undersökta anläggningar, både de med och utan anläggningsnummer, rör det sig 
totalt om minst 23 individer, där åtta av dem är osteologiskt bedömda som män; fem som 
osäkra män; en osäker bedömning; två bedömda som kvinnor; samt sju stycken barn (se 
tabell 1). För sammanställning av samtliga individer med osteologisk och arkeologisk 
könsbedömning, position i gravarna samt vilka individer som är inräknade i minst antal 
individer, se appendix 3. 

Några av individerna har tolkats tillhöra en annan gravanläggning än den de är märkta 
med, dessa individer är följande: 

 Individ under anl. 4 är, efter nogrann undersökning och jämförelse med 
gravritningarna, bedömd vara den saknade individen i anl. 7. 

 Individ under anl. 4-8 B är, efter noggrann undersökning och jämförelse med 
gravritningarna, bedömd vara barnet som beskrivs i gravbeskrivningen under 
anläggning 4. 

 Individ under anl. 4-8 C är, efter noggrann undersökning och jämförelse med 
gravritningarna, bedömd vara den vuxna individen som beskrivs i 
gravbeskrivningen under anläggning 4. 

 Bäckenben packat särskilt under anl. 4-8 A+C, är efter noggrann undersökning, 
bedömd tillhöra individ 4-8 C. 

 Individ under anl. 10(a) är, efter noggrann undersökning och jämförelse med 
gravritningarna, bedömd vara den saknade individen i anl. 13. Även det lösa 
kraniumet (SHM 22087) är, efter noggrann undersökning och jämförelse med 
gravritningarna, bedömd tillhöra anl. 13. 

Samtliga ovan, uppräknade individer är justerade att korrelera med de gravanläggningar 
jag tolkat att dem tillhör. Exempelvis har anl. 10(a) placerats tillsammans med anl. 13 under 
den arkeologiska könsbedömningen (se tabell 2). 
 
Tabell 1. En sammanfattande tabell över den osteologiska köns- och åldersfördelningen av gravfältet. 

  

Osteologi

Kön Barn Ung vuxen Vuxen Äldre vuxen

M 2 2 4

M? 1 4

? 1

F?

F 2

Ej möjlig 7



 

20 
 

Tabell 2. En sammanfattande tabell över den arkeologiska könsfördelningen i relation till den 

osteologiska åldersfördelningen av gravfältet. I tabellen är samtliga skelett och anläggningar justerade 

efter hur jag tolkat dem. Exempelvis är skelettet från anl 10(a) här placerat tillsammans med den 

arkeologiska bedömningen från anl. 13.  

 
 
Resultaten visar att de osteologiska och arkeologiska könsbedömningarna inte korrelerar i 

samtliga fall. Av totalt 23 inkluderade individer är det 11 individer (47,8 %) där den 
arkeologiska och osteologiska könsbedömningen korrelerar, och två individer (8,7%) där de 
inte gör det. Resterande individer utgörs av fem individer som varken kunnat bedömas 
osteologiskt eller arkeologiskt (21,7%), två individer som endast kunnat bedömas osteologiskt 
(8,7%), samt tre individer som endast kunnat bedömas arkeologiskt (13,04%). 

Av de två individer där den arkeologiska och osteologiska könsbedömnigen ej korrelerat, 
utgörs en av anl. 4-8 C, vilken är bedömd vara den vuxna individen i anl.4. Gravgåvorna i 
anläggningen indikerar både man och kvinna eftersom det finns gravgåvor av både kvinnlig 
och manlig karaktär. Den andra individen där den arkeologiska och osteologiska 
könsbedömningen inte korrelerar utgörs av anl. 16(a), där den osteologiska bedömningen är 
man och den arkeologiska bedömningen är kvinna. 

Av de fem individer som varken kunnat bedömas arkeologiskt eller osteologiskt utgörs 
samtliga av barn, av vilka tre stycken saknar gravar; utan anl.nr. (a+b) och utan anl.nr. (c). 
De andra två barnen utgörs av anl. 2(b) samt anl. 4 (eg. anl. 7). 

Av de två individerna som endast kunnat bedömas osteologiskt ugörs en av dem av anl. 
4-8 vilken är bedömd som osäker man i åldersgruppen äldre vuxen. Den andra individen 
utgörs av utan anl.nr. 2, vilken är osteologiskt bedömd som man i åldersgruppen ung vuxen. 

Av de tre individerna som endast kunnat bedömas arkeologiskt utgörs två stycken av 
barn; anl. 4-8 B och anl. 10(b), vilka båda fått den arkeologiska könsbedömningen kvinna. 
Den tredje individen, anl. 6 utgörs av en äldre vuxen individ med den osteologiska 
könsbedömningen osäker bedömning och den arkeologiska könsbedömningen man och 
kvinna, eftersom det finns gravgåvor av både manlig och kvinnlig karaktär.  

Arkeologi

Kön Barn Ung vuxen Vuxen Äldre vuxen

Man 2 2 6

Man/kvinna 1 1

Kvinna 2 1 1

Ej möjlig 5 1 1
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4.  Diskussion 

Utifrån samtliga undersökta gravanläggningar är det några vilka är av särskilt intresse för 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa diskuteras nedan. 

Anläggning 4 innehöll enligt gravbeskrivningen en vuxen individ och ett barn, dock är 
denna anläggning ihopblandad med anl. 7 och 8 vilket resulterat i ett flertal 
anläggningsnummer (4; 4-8; 4-8 A; 4-8 B; 4-8 C; 4,8; 4,8 A+C; 7; och 8). Anl. 4-8 C är 
tolkad att vara den vuxna individen i anl. 4, och anl. 4-8 B är tolkad att vara barnet som 
beskrivs i anl. 4. Barnet registrerat under anl. 4 är tolkad vara barnet som beskrivs i anl. 7, (se 
anl. 7). Den vuxne individen i graven har, enligt fyndbeskrivningen fått kvinnliga föremål 
som dosformigt spänne och en järnnål, men även ett ringspänne, vilket generellt brukar ses 
som ett manligt föremål (Carlsson 1988: 81-83). Carlsson påpekar dock att ringspännen blir 
vanligare i vikingatida kvinnogravar mot slutet av vikingatiden (Carlsson 1988: 81-83). 
Barnet har tolkats få egna gravgåvor, och dessa består av fyra pärlor och en benring. Antalet 
pärlor i graven (>3) är, enligt Petré, könsindikerande mot det kvinnliga hållet (Petré 1993: 
151). Just pärlmängden i relation till kön är dock hårt debatterat, och Eva Lagerholm har i sin 
uppsats, En pärla gör ingen kvinna, motbevisat Petrés hårda och snäva pärlgräns mellan 
biologiska kvinnor och män (Lagerholm 2009: 15-20). 

Hela anläggningen försvåras även av att det finns kraniefragment och en underkäke 
tillhörande en vuxen individ, osteologiskt könsbedömd som osäker man, registrerad under 
anl. 4-8, där det är osäkert vilken anläggning individen hör till. Individen kan höra till anl. 4, 
anl. 8, eller eventuellt en helt annan anläggning. 

Om individen i anl. 4-8 hör till anl. 4 kanske det ger en annan innebörd av ringspännet i 
graven. Tillhör individen istället anl. 8 indikerar det att två män begravts tillsammans. Som 
sagt kan dock indviden även höra till en helt annan anläggning, och det inte finns några 
direkta belägg i varken ritningar eller gravbeskrivning på fler än en vuxen individ i vardera 
anläggning. Ringspännet bör därför ses tillhöra kvinnan i anl. 4, det vill säga individen under 
anl. 4-8 C. Men vad innebär det att ett föremål ändrar karaktär från att vara manligt, till att 
succesivt introduceras i även den kvinnliga sfären? Är det att normerna förändras, eller är det 
att dessa biologiska kvinnor med ringspännen utmärkt sig på något sätt under sin levnadstid? 

Anläggning 5 innehöll en individ som är osteologiskt bedömd som man i åldersgruppen 
vuxen, där den arekologiska bedömningen även indikerar man. Individen är dock den enda på 
hela gravfältet vilken erhållit en spjutspets. Spjutspetsar ses ofta som ett manligt föremål 
(Jesch 1991: 14), men i och med att individen är den enda på gravfältet som erhållit en 
spjutspets, kanske det indikerar yrke, sysselsättning eller status, snarare än kön. 

Anläggning 6 innehöll en individ osteologiskt åldersbedömd som äldre vuxen med en 
könsbedömning som osäker bedömning, och artefakterna indikerar både man och kvinna, där 
ringspännet ses som ett manligt föremål, och armbygeln som ett kvinnligt (Jesch 1991: 14). 
Huruvida armbygeln kan ses i ljuset av ett kvinnligt föremål i denna kontext är dock 
svårtolkat, eftersom vikterna och de utländska mynten indikerar ett handelsyrke, och 
armbygeln låg i läderpungen. Kanske var detta bara en handelsvara? Eller så var föremålen i 
läderpungen högst personliga föremål, och inte alls knutna till handelsyrket som sådant. Även 
ringspännet är diskutablelt om det egentligen kan indikera kön, då dessa även förekommer i 
kvinnogravar senare under vikingatiden (Carlsson 1988: 81-83). Individen tillhör 
åldersgruppen äldre vuxen, och kanske detta indikerar en annan genusordning hos äldre, som 
tar sig i uttryck av exempelvis status då individen är den enda på hela gravfältet som har mynt 
och vikter med sig i graven. 

Anläggning 7 innehöll, enligt gravbeskrivningen ett barn, men inget skelettmaterial hade 
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registrerats under anläggningen. Dock är individen som är registrerad under anl.4, efter 
osteologiska undersökningar, tolkad vara individen från anl. 7. Barnet från anl.7 (se anl. 4) är 
den enda individen på hela gravfältet som med säkerhet saknade gravgåvor. Om detta är på 
grund av förmultningen av organiska gåvor, eller helt enkelt på frånvaron av gravgåvor helt 
och hållet är svårt att veta. Men vad kan frånvarandet av gravgåvor indikera? Har barnet 
tillhört en lägre samhällsklass än de andra, eller är det åldern på individen som är avgörande 
för vilka föremål barnet får med sig i graven? Individen, med en ålder på 3-5 år, är det äldsta 
bedömda barnet på hela gravfältet, och är även ett av de två barnen som begravts separat 
medan resterande barn på gravfältet ingått i en vuxengrav. Båda dessa ensamt liggande barn 
hade huvudet vänt åt norr, vilket indikerar en skillnad barnen emellan. 

Anläggning 9 innehöll en individ som är osteologiskt bedömd som osäker man i 
åldergruppen äldre vuxen. Anläggningen innehöll även rika gravgåvor i form av ringspännen, 
många bältesdeltaljer som remdelare och remsöljor, tre pärlor och ett flertal bronsskållor, men 
det mest häpnandsväckande av gravgåvorna är skäggyxan. Alla dessa föremål är av de 
manliga slaget (Jesch 1991: 14; Petré 1993: 151). Yxor är dock ett föremål som kan ha haft 
många användningsområden, utöver vapen som är det mest uppenbara. De kan bland annat 
även ha använts som redskap av olika slag (Hjørungdal 1991: 72). Förutom att yxan kanske 
indikerar ett yrke eller en aktivitet mer än ett biologiskt kön, är individen även den enda på 
hela gravfältet som fått med sig en yxa i graven, vilket i samband med de rika bältesdetaljerna 
indikerar att yxan kanske haft att göra mer med status än något annat. 

Anläggning 10 (b) innehöll ett barn, som enligt gravbeskrivningen fått med sig en 
armring i graven, vilka oftast ses som kvinnliga föremål (Jesch 1991: 14). Vad är det som gör 
att just det här barnet har fått en könsindikerande armring? Är det ålders- eller statusrelaterat? 

Individen är den andra av två barn på gravfältet som legat med huvudet åt norr, men 
skiljer sig från den andra individen (se anl. 7) på grund av närvarandet av gravgåvor, vilket 
antyder ännu en differentiering mellan barnen. 

Anläggning 16 (a) innehöll en individ som är osteologiskt bedömd som man, men 
arkeologiskt bedömd som kvinna baserat på förekomsten av en bottenplatta till ett 
djurhuvudformigt spänne (Carlsson 1983: 13), samt en armring (Jesch 1991: 14). Det 
djurhuvudformiga spännet är dock svårtolkat om det skall ses i ljuset av ett kvinnligt föremål, 
då det endast är en del av den kvar, och arkeologen tolkat det som ett återbruk i form av ett 
smycke (Stenberger 1942: 2). Vad är det i så fall som gör att ett föremål förlorar sin 
könsindikerande status? Är det när den görs om? Eller har detta varit ett sätt för den här 
individen att märka ut sig från de andra, med ett föremål som inte längre är kvinnligt, men 
inte heller manligt. Har individen, eller samhället, sett individen som inte riktigt kvinna, men 
inte heller man? Eller representerar det här omgjorda djurhuvudformiga spännet något helt 
annat? 

Anl. 6 och anl. 9 tycks vara de rikaste gravarna på gravfältet, dels med tanke på mängden 
gravgåvor, men också det speciella med dem. Anl. 6 är den enda gravanläggningen som 
innehåller vikter och mynt; medan anl. 9 är den enda som innehåller en yxa och rika 
bältesdetaljer. Vad är speciellt med dessa individer? De skiljer sig från varandra, både i vilka 
gravgåvor de fått med sig, och i vilka åldersgrupper de tillhör. Gravgåvorna indikerar två 
olika yrken eller sysselsättningar, där den ena indikerar mer ett handelsyrke, och det andra ett 
yrke med kopplingar till jakt eller liknande. Även anl. 5 innehar gravgåvor vilka kan indikera 
yrke eller annan sysselsättning, i detta fall en spjutspets. 

En yxa eller en spjutspets behöver dock inte bara indikera jakt, utan kan lika gärna 
indikera ett en helt annan sysselsättning. Eller så är det bara ett föremål som uppvisar en 
högre social status, vilket de rika bältesdetaljerna i anl. 9 snarare talar för. Det enda dessa tre 
individer egentligen har gemensamt är det faktum att de är de enda på gravfältet som erhållit 
dessa sorters gravgåvor, vilket troligtvis indikerar status och position i samhället mer än något 
annat. Yrke eller annan sysselsättning kan dock lika gärna vara kopplat till status och position. 

Anl. 7 och anl. 10(b) är de enda gravarna vilka endast innehåller barn, och det är även de 
enda individerna på hela gravfältet som är lagda med huvudet åt norr. Det finns inte bara en 
särskiljning av dessa gravar från resterande på gravfältet, utan även dessa två barngravar 
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emellan, där den ena, anl. 7, inte hade några gravgåvor överhuvudtaget, medan den andra, anl. 
10(b), inte bara hade gravgåvor, utan även könsindikerande sådana. Anl. 7 är det äldsta 
osteologiskt bedömda barnet på gravfältet, och tyvärr kunde ingen närmare åldersbedömning 
utföras på individen i anl. 10(b), då denna är uttagen för osteologisk referens. Detta gör att 
diskussionen om differentiering barnen emellan, i relation till ålder, blir oerhört svår. Stig 
Welinder har dock undersökt mellanneolitiska boplatser på Gotland, och ett liknande mönster 
av differentiering mellan barn uppenbarar sig även där, där individer från och med ungefär 2-
3 års ålder, mer och mer börjar begravas enligt de seder och bruk som är gällande för vuxna 
(Welinder 1997: 74-75). 

Endast två av barnen har fått könsindikerande gravgåvor med sig; anl. 4-8 B och anl. 
10(b). Mellan dessa barn finns det en stor skillnad i att en av dem, anl. 10(b) är gravlagd 
enskilt, medan anl. 4-8 B är gravlagd tillsammans med en vuxen individ. En viss osäkerhet 
finns dock i om pärlorna och benringen i anl. 4 verkligen härrör till barnet (anl. 4-8 B), men 
det är tolkat på det sättet av arkeologen, Mårten Stenberger (Stenberger 1938: 3-4, ATA). 

Varför är dessa barn de enda barnen på gravfältet som fått med sig könsindikerande 
artefakter i graven? Är artefakterna verkligen könsindikerande i det fallet, eller indikerar de 
snarare status eller något annat? Petré är inne på att barn går att könsbedömas utifrån 
gravkonstruktion och gravgåvor (Petré 1993: 151), men barnen kanske inte haft ett tydligt 
manligt eller kvinnligt genus, vilket gör att vi i så fall misstolkar föremålen och 
gravkonstruktionen, och läser in något som kanske inte ens finns där. 

Många av individerna har fått en järnkniv, och/eller en kam, med sig i graven, vilka inte 
är kopplade till ett specifikt kön (Jesch 1991: 14). Intressant är dock att det endast är ett fåtal 
individer, anl. 5, 6 och 9, som fått med sig föremål vilka eventuellt kunnat kopplas till ett visst 
yrke eller sysselsättning. Föremålen och det faktum att de endast är funna i dessa tre gravar 
indikerar en differentiering av dessa individer från resterande på gravfältet, men vad 
differentieringen beror på är svårare att utläsa. 

Resterande individer tycks endast ha gravgåvor vilka mest troligt varit en del av 
klädesdräkten. Indikerar detta att aktiviteterna var jämt fördelade bland befolkningen, och inte 
alls särskilt könsbetingade? Frågan vi måste ställa oss är huruvida det verkligen är så viktigt 
att vi diskuterar individerna utifrån vilket kön de har, istället för att se till position och status i 
samhället. Är det inte viktigare att diskutera vad individerna har haft för yrke eller vilken 
övrig aktivitet den utfört, huruvida individen haft hög eller låg status – och vad det egentligen 
innebär? 

Något som ibland förbises är barnens roll i samhället, och deras relation till både de 
vuxna och de andra barnen (Derevenski 1997: 193-194). Petré anser bland annat att barnen 
har ett genus som är binärt kopplat till det biologiska könet, vilket han tydliggör när han 
skriver att det är möjligt att arkeolgiskt könsbedöma barngravar via gravgåvorna och 
gravkonstruktionen (Petré 1993: 151). Men så enkelt är det inte, och det finns en viss skillnad 
mellan barnen på det undersökta gravfältet, där några tycks erhålla könsindikerande 
artefakter, och andra inte. Det finns även en skillnad i hur barnen begravts, om det är i 
samband med en vuxen eller om de nedlagts i en ensam grav. Riktningen av graven skiljer 
även de två ensamliggande barnen åt från resterande individer på gravfältet, både vuxna och 
barn. 

Genom att tänka bortom ramarna för kvinnligt och manligt, öppnar vi upp för att istället 
tänka kring yrken och sysselsättningar, status och makt, och blir därför inte heller låsta i våra 
tolkningar när det visar sig att en biologisk man utövat ett typiskt ”kvinnligt” yrke. För precis 
som etnograferna i nordamerika, går vi in med förutfattade meningar om vad som är kvinnligt 
och manligt, och stänger därmed ute andra tolkningar av resultaten. Vi måste diskutera vad de 
”motsägande” resultaten egentligen säger, och tillåta oss själva gå bortom de fixerade ramarna 
av manligt och kvinnligt, och hur vi än gör, kommer vi inte ifrån det faktum att det som 
placerats i graven tillsammans med den döde, är ditlagt av de efterlevande. Vad de ansett varit 
viktigt att lägga ned, kan spegla den gravlagde idividen, och gör mest troligt det till en viss 
del, med det kan lika gärna inte göra det.  
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5. Slutsats 

Genom undersökningen av det vikingatida gravfältet i Stora Hallvards, Silte socken, Gotland 
har det framkommit att antalet individer som finns registrerade och packeterade uppgår till 
minst 23, med överhängande andel biologiska män. 

Av de undersökta individerna korrelerar de arkeologiska och osteologiska 
könsbedömningarna i 47,8% av fallen, och i 8,7% av fallen gör de inte det. De resterande 
procenten utgörs mest av individer vilka inte kunnat könsbedömas antingen arkeologiskt eller 
osteologiskt, eller i vissa fall inte kunnat könsbedömas alls, vilket till störst del beror på att 
det finns individer i materialet vilka inte kunnat kopplas till en specifik gravanläggning. 

Både när den arkeologiska och osteologiska könsbedömningen korrelerar, och när den 
inte gör det, bör man i ett första skede fråga sig varför resultaten ser ut som de gör, och om 
det finns andra tolkningar av resultaten mer än att ”de korrelerar” och ”de inte korrelerar”. 
Forskare bör bland annat räkna med faktorn att gravgåvorna inte behöver vara kopplade till 
individerna, även om de är tolkade på så sätt. 

Av de underökta individerna från gravfältet Stora Hallvards, uppfattas en viss 
differentiering mellan kön och genus beroende på ålder, men då främst bland barnen, där det 
är tydligt i bland annat hur man begravt dem, men också i vilka gravgåvor de fått med sig, att 
en skillnad finns. De vuxna är däremot svårare att uttala sig om då endast tre individer fått 
gravgåvor med sig vilka kan tolkas representera yrke eller status. Dessa är spridda över 
åldersgrupperna. Däremot indikerar gravgåvorna till dessa tre individer, tre skilda positioner i 
samhället, antingen yrkesmässiga positioner eller status. Kanske till och med båda. 

Utifrån analysen av gravanläggningarna från Stora Hallvards, Silte socken, Gotland är det 
rimligt att säga, att när resultaten får tala för sig själva, är det fullt möjligt att öppna upp för 
andra tolkningar av materialet än den polariserade bilden av de binära rollerna mellan män 
och kvinnor. Genom att ge utrymme för resultaten att tala för sig själv kan man analysera och 
tänka kring det från nya perspektiv, och även komma åt de normbrytande individerna i 
materialet, samt även synen på barn i relation till både varandra och till de vuxna. Det är när 
forskare låser sig vid en idé och förnekar resultat vilka skulle kunna inbringa nytt ljus på 
materialet som de gör forntiden orättvisa, inte när det öppnas upp för nya 
tolkningsmöjligheter. 

Mycket av det som vi anser är manligt och kvinnligt är skapat från vår egen syn på dito, 
men vi måste sluta tro att världen är uppdelad i svart och vitt, kvinnlig och manlig. Genus är 
inte bara olika aspekter av manligt och kvinnlig, utan det innefattar all sorts kategorisering av 
människor; hög status – låg status, heterosexuell – homosexuell, religiös – icke religiös, 
samlare – jägare, gammal – ung. När vi slutar se på kön och genus som fast bindande 
komponeneter och istället ser den oerhört flytande och flexibla linjen som aldrig egentligen 
stannar upp, det är först då vi kan nå de mänskliga tolkningarna av individerna. En individ är 
mer än en jägare eller samlare, och det är de olika delarna av våra liv som gör oss till dem vi 
är. Människan är inte simpel, och därför bör vår tolkning av mänskligheten inte heller vara 
det. 

Uppsatsen inleddes med orden ”[...]vårt jobb är att lyfta rösterna av de individer som inte 
längre kan tala för sig själva.”, men det är även lika viktigt att vi inte stoppar orden i deras 
mun och tvingar in dem i en roll de inte tillhörde. Genusfrågorna inom arkeologin är på intet 
sätt avklarade, och mycket mer forskning inom ämnet behövs. Öppnar vi dock våra sinnen, 
istället för att stänga dem, kan vi kanske komma ett steg närmare människan.  
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6. Sammanfattning 

Uppsatsen, När kvinnor blir män, är skriven med syftet att belysa hur man genom 
samarbete arkeologer och osteologer emellan, kan öppna upp för andra tolkningar av 
förhistorien än den polariserade bilden av män och kvinnor samt manligt och kvinnligt, som 
ofta framkommer i tolkningarna av arkeologiskt och osteologiskt material. Frågeställningarna 
som uppsatsen försökt besvara är; hur väl de arkeologiska och osteologiska 
könsbedömningarna korrelerar med varandra och vad det betyder när de inte gör det; huruvida 
det finns en skillnad i kön och genus beroende på ålder; samt hur man kommer åt de 
normbrytande individerna i materialet.  

Uppsatsen har angripits via ett intersektionellt feministiskt teoretiskt perspektiv med bas i 
queerteori, vilken ifrågasätter det normativa antagandet av manliga och kvinnliga kroppar. 
Analysen har genomförts via osteologiska köns- och ålderbedömingar samt arkeologiska 
könsbedömningar av individerna från det vikingatida gravfältet Stora Hallvards, Silte socken, 
Gotland, och resultaten har därefter diskuterats utifrån ett genusperspektiv. En introduktion 
har även getts till olika syn på, och sätt att uppfatta, kön och genus inom olika kulturer i 
världen, med ett brett tidsperspektiv för att vidga kön och genusdiskussionen över tid och 
rum. 

Resultaten av analysen visar att de arkeologiska och osteologiska könsbedömningarna 
överrensstämde i 47,8% av fallen, och att de inte gjorde det i 8,7% av fallen. Det har även 
framkommit att det funnits en differentiering både mellan barn och vuxna, men även vuxna 
emellan och barn emellan. Denna skillnad kan till viss del kopplas till ålder. 

Uppsatsen har visat att det är fullt möjligt att tolka materialet utifrån fler parametrar än 
kvinnligt och manligt, och att detta enbart kan uppnås genom att se genus som det breda 
spektrum av mänskligheten som det faktiskt innefattar - bland annat identitet, status, 
sexualitet, yrke och ålder. Det enda som krävs är att man är öppen för tanken om att genus 
inte är binärt sammankopplat med biologisk kön.  
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8. Appendix 

8.1. Appendix 1.  

Visar de osteologiska könsbedömningarna på samtliga bedömningsbara karaktärer hos varje anläggning. Anläggningarna med bokstäver inom 
parentes syftar till olika individer inom den anläggningen. Samtliga mått är i millimeter. B, under kön, står för barn.  

Anläggning 
Nuchal 
crest 

Mastoid 
process 

Supra-
orbital 
margin 

Supra-orbital 
ridge/glabella 

Mental 
eminence 

Greater 
sciatic 
notch 

Humerus, 
vertikal 

diameter, 
caput 

Humerus, 
transversal 
diameter, 

caput 

Femur 
head, 

vertical 
diameter 

Femur, 
distal 
bredd Kön Anmärkning 

1 - sin: 4 3 2-3 4 - 

sin 
(trasig): 

47,6 
(>47=M) - - 

dx 
(trasig): 

78,3 
(>78=M) M   

2 (a) - - - - 3-4 sin: 5 - - - - M?   

2 (b) - - - - - - - - - - B Barn 

3 3-4 
dx: 3 / 
sin: 3 2-3 - 3-4 sin: 3-4 - - 

dx: 53,3 / 
sin: 52,55 
(>45,5=M) 

sin 
(trasig): 
79,38 

(>78=M) M   

4 - - - - - - - - - - B Barn, tillhör anl. 7 

4-8 - sin: 3 
dx: 4 / 
sin: 4 - 5 - - - - - M? 

Kraniefragment + 
mand. 

4-8 A - - - - - - - - - - - 

Ej 
bedömningsbart, 
för fragmenterat 

4-8 B - - - - - - - - - - B Barn, tillhör anl. 4 
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4-8 C - - - - - - 
sin: 40,32 
(<43=F) 

sin: 34,08 
(<41,2=F) 

sin: 40,30 
(<42,5=F) 

sin: 
72,20 
(72-

74=F?) F 

Bara extremiteter 
& falanger, tillhör 

anl. 4 

4,8 - - - - - - - - - - - 

Ej 
bedömningsbart., 
för fragmenterat 

4,8 A+C (a) - - - - - sin: 2 - - - - F? 

Fragment av 
coxae, tillhör 4-8 

C 

4,8 A+C (b) - - - - - - - - - - - 

Fragment av 
coxae och 

falanger. Ej 
bedömningsbart 

5 - dx: 4 3-4 4 - 
dx: 5 / 
sin: 5 - - - 

dx: 
83,59 / 

sin 
(trasig): 
75,72 

(>78=M) M   

6 - dx: 2 3 - 3 - - - - - ?   

7 - - - - - - - - - - B Barn, se anl. 4 

8 3 - 5 4 2-3 - - - - - M?   

9 4 - 3 - 3-4 
dx: 4 / 
sin:3 - - - 

dx 
(trasig): 
76,94 / 

sin 
(trasig): 
77,07 
(76-

78=M?) M?   

10 (a) - - - - - dx: 5 / dx: 49,07 dx: 45,07 / dx: 51,50 / dx: M tillhör anl.13 
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sin: 5 / sin: 
49,07 

(>47=M) 

sin: 45,80 
(>41,2=M) 

sin: 51,50 
(> 

45,5=M) 

81,30 / 
sin: 

81,79 
(>78=M) 

10 (b) - - - - - - - - - - B 

Barn, uttaget för 
ost. Ref. 

(historiska 
museet, sthlm) 

11 - dx: 5 4-5 - 5 - - - - - M   

13 - - - - - - - - - - - Skelett saknas 

14 - - 4 5 - - - - - - M?   

16 (a) 2 dx: 4 4 3 3 4 
dx: 47,5 
(>47=M) 

dx: 43,2 (> 
41,2=M) - - M   

16 (b) - - - - - - - - - - - 

Två 
fragmenterade 

tibia. Hör ej ihop 
med resterande 
benelement från 

anläggningen.  

17 - 

dx 
(trasig): 

3 3 - 4 4 - - 

dx: 51,11 / 
sin: 51,03 
(>47,5=M) 

sin: 
87,33 

(>78=M) M   

18 - - 2 - 2-3 1-2 

dx: 42,8 / 
sin: 40,57 
(<43=F) 

dx: 39,3 / 
sin: 36,35 
(<42,8=F) 

dx: 43,7 
(43,5-

46,5=?) / 
sin: 42,67 

(42,5-
43,5=F?) 

dx: 76,7 
(76-

78=M?) F   

utan anl.nr. 
(a+b) - - - - - - - - - - B 

Två stycken barn 
(samma ålder, går 

ej att särskilja) 

utan anl.nr. - - - - - - - - -   B Barn 
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(c) 

utan anl.nr. 
1 - - - - - - - - - - - 

Ej 
bedömningsbart, 
för fragmenterat 

utan anl.nr. 
2 2-3 

dx: 3 / 
sin: 3 2-3 3 3-4 

dx: 3 / 
sin: 3 

dx: 45,4 - 
trasig (44-

46=?) / 
sin: 48,5 
(>47=M) 

sin: 45,6 
(>41,2=M) 

dx: 50,8 / 
sin: 52,7 

(>47,5=M) 

dx: 
87,46 / 

sin: 
87,55 

(>78=M) M   

Kranium + 
mandibula 

(a) 5 
dx: 4-5 / 
sin: 4-5 3 4 - - - - - - M? 

Kranium, tillhör 
anl 10(a) 

Kranium + 
mandibula 

(b) - - - - 1-2 - - - - - F? Mandibula 

 

9.2. Appendix 2. 

Visar den osteologiska åldersbedömningen. Anläggningar med bokstäver inom parentes syftar till olika individer inom den anläggningen. Samtliga 
mått är i millimeter. 

Anläggning Dentes 
Suturer, 

vault Symfysfog Fusionering 
Längd femur 

(barn) 
Längd ulna 

(barn) 
Längd radius 

(barn) Anmärkning Åldersgrupp 

1 17-25 år - - Fus         Ung vuxen 

2 (a) - - - Fus - - - 

Kraftigt slitage 
tänder, tandlossning 
läkta, allt fusionerat Äldre vuxen 

2 (b) - - - - - - - 
Barn, väldigt får och 

små fragment Barn 
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3 35-45 år 

28-44 år 
(medel 

38) - Fus - - -   Äldre vuxen 

4 3-5 år - - Ofus 

dx: 165 
(trasig) (=2,5-

3,5 år) - - 

Barn. Femur av på 
mitten, men gick att 

sätta ihop.  Barn 

4-8 35-45 år - - - - - - 
Kraniefragment + 

mandibula Äldre vuxen 

4-8 A - - - - - - - 

Baserat på benens 
storlek är det en 

vuxen individ Vuxen 

4-8 B 
>1 år, <18 

mån - - Ofus 
dx: 91,45 

(0,5-1,5 år) - - Barn Barn 

4-8 C - - - Fus - - - 

Baserar på benens 
storlek är det en 

vuxen individ Vuxen 

4,8 - - - - - - - 
För små fragment. Ej 

bedömningsbart Ej möjlig 

4,8 A+C (a) - - - - - - - 

Enbart coxae. 
Storleken indikerar 

vuxen individ. Vuxen 

4,8 A+C (b) - - - - - - - 

Coxae samt några 
falanger. Storleken 

indikerar vuxen 
individ. Vuxen 

5 25-35 år 

22-45 år 
(medel 

34) - Fus - - -   Vuxen 

6 - - - - - - - 

Suturer helt 
ihopvuxna insida 

kranium Äldre vuxen 

7 - - - - - - - 
Barn (enligt 

gravbeskrivningen), Se anl. 4. 
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skelett saknas 

8 - - - Fus - - - 

Väldigt slitna tänder + 
tandlossning, suturer 
ihopvuxna utvändigt 

och invändigt Äldre vuxen 

9 17-25 år - - Fus - - -   Ung vuxen 

10 (a) - - - Fus - - - 
Alla identifierade ben 

är fusionerade Vuxen 

10 (b) - - - - - - - 

Barn, skelett uttaget 
för ost. Ref. 

(historiska museet) Barn  

11 >35 år - - Fus - - - Välditg fragmenterat. Äldre vuxen 

13 - - - - - - - 
Skelett saknas. Se anl. 

10(a) Se anl. 10(a) 

14 - - - - - - - 

Saknar alla tänder 
mand. Helt ihopläkt. 

Suturer invändigt 
ihopvuxna, rörbenen 
för frag - men vuxen 

storlek Äldre vuxen 

16 (a) 35-45 år - - Fus - - -   Äldre vuxen 

16 (b) - - - Fus - - - 
Endast två tibia. 
Fragmenterade. Vuxen 

17 - - 39-44 år Fus - - -   Äldre vuxen 

18 25-35 år - - Fus - - -   Vuxen 

Utan anl.nr. 
(a+b) - - - Ofus - 

dx: 68,56 (0-
0,5 år) 

sin: 60,69 (0-
0,5 år) 

Hörselgångens 
öppning tyder på ca 

0,5 år Barn 

Utan anl.nr. 
(c) - - - - - - - 

Barn. För små 
fragment. Ej 

bedömningsbart Barn 

utan anl.nr. 
1 - - - Fus - - - 

Kotor och falanger 
fusionerade Vuxen 
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utan anl.nr. 
2 17-25 år - 20-26 år Fus - - -   Ung vuxen 

Kranium + 
mandibula 

(a) 25-35 år 

28-44 år 
(medel 

38) - - - - - Kranium 
Vuxen, se anl. 

10(a) 

Kranium + 
mandibula 

(b) 35-45 år - - - - - - Mandibula Äldre vuxen 

 

8.3. Appendix 3 

Visar en sammanfattning av samtliga anläggningar, samt vilka som är inkluderade och exkluderade i beräkningen av individantal. B, under 
osteologisk könsbed., står för barn.  

Anläggning Inkluderad Exkluderad 
Osteologisk 

könsbed. 
Arkeologisk 

könsbed. Åldersgrupp Position Huvudets orientering  

1 x   M M Ung vuxen Rygg SSV 

2 (a) x   M? M Äldre vuxen Rygg S 

2 (b) x   B - Barn - - 

3 x   M M Äldre vuxen Rygg SV 

4 x   B, se anl. 7 M/F Barn H-sida, uppdragna ben S 

4-8 x   M? - Äldre vuxen - - 

4-8 A   x - - Vuxen - - 

4-8 B x   B se anl. 4 Barn se anl. 4 se anl. 4 

4-8 C x   F se anl. 4 Vuxen se anl. 4 se anl. 4 

4,8   x - - Ej möjlig - - 

4,8 A+C (a)   x, se anl. 4-8 C F? se anl. 4 Vuxen se anl. 4 se anl. 4 

4,8 A+C (b)   x - - Vuxen - - 

5 x   M M Vuxen Rygg SSV 

6 x   ? M/F Äldre vuxen Rygg SSO 
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7   x, se anl. 4 - - Se anl. 4 H-sida, uppdragna ben N 

8 x   M? M Äldre vuxen Rygg SSV 

9 x   M? M Ung vuxen Rygg S 

10 (a) x   M se anl. 13 Vuxen - - 

10 (b) x   B F Barn Uppdragna knän? N 

11 x   M M Äldre vuxen V-sida, utsträckt - 

13   x, se anl. 10(a) se anl. 10(a) M Se anl. 10(a) Rygg SV 

14 x   M? M Äldre vuxen H-sida, uppdragna ben S 

16 (a) x   M F Äldre vuxen V-sida, uppdragna ben SSV 

16 (b)   x - - Vuxen - - 

17 x   M M Äldre vuxen Uppdragna ben SSV 

18 x   F F Vuxen V-sida, uppdragna ben OSO 

utan anl.nr. 
(a+b) xx   B, x2 - Barn - - 

utan anl.nr. 
(c) x   B - Barn - - 

utan anl. nr. 
1   x - - Vuxen - - 

utan anl. nr. 
2 x   M - Ung vuxen - - 

Kranium + 
mandibula 

(a)   x, se anl. 10(a) M? se anl. 13 Vuxen - - 

Kranium + 
mandibula 

(b)   x F? - Äldre vuxen - - 

 


