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Förord 
Nu är det äntligen slut! Eller är det bara början? Det får du som läsare bestämma. Hur man nu än 
vill se på saken så sätter i alla fall jag punkt efter detta förord. Ambitionen med studien har varit att 
nyansera bilden av råvaruanvändningen inom hantverket i Mälarområdet under vikingatid och 
medeltid och närmare beskriva vad som döljer sig bakom begreppet ”ben- och hornhantverk”. En 
väldigt bra inställning att ha i ett inledningsskede av en doktorandutbildning. Jag kan väl så här i 
efterhand konstatera att man aldrig blir klar med detta nyanserande, trots idoga försök. I vissa av-
seenden har bilden blivit klarare, men å andra sidan har resultaten skapat nya frågor och trådar att 
spinna vidare på. 
   Ett varmt tack till mina handledare Jan Storå och Anders Andrén som granskat manus i olika 
stadier. De har tillsammans utgjort en perfekt kombination av kompetens på medeltid och osteo-
logi. Ett särskilt tack till Maria Vretemark som granskade och kommenterade en tidigare version av 
manus och Anna Kjellström, Torun Zachrisson, Lena Holmquist samt Gunilla Eriksson som kom 
med värdefulla synpunkter i slutskedet. 
   Arbetet som doktorand pendlar mellan ytterligheter och kan vara fantastiskt inspirerande i mötet 
med andra forskare och intresserade, emellanåt kan det kännas ensamt, särskilt om man sysslar 
med ett fyndmaterial som oftast blir liggande i fyndmagasinen, utan någon större uppmärksamhet. 
Som tur var har jag haft gott sällskap av Sara Gummesson som delar intresset för spill. Tack också 
till alla andra osteologer som jag delat labbrum och kontorsrum med och som gjort hela skillnaden: 
Hanna Kivikero, Ylva Telldahl, Carina Olson, Carola Liebe-Harkort, Ebba Landfeldt, Marieke 
Aalders, Bettina Stolle, Gustav Malmborg och László Bartosiewicz. Och alla andra forskare och 
doktorandkollegor vid institutionen. Det är mångfalden av forskarämnen och inriktningar som gör 
institutionen inspirerande. Marcus Fjellström förtjänar ett särskilt tack som undersökt isotoperna i 
några av renhornen som oväntat dök upp i spillhögarna.  
   Studien bygger på insamlat material som förvaras på olika museer och utan hjälp från kompe-
tenta antikvarier hade avhandlingen inte blivit till. Vid historiska museet i Stockholm finns det gott 
om sakkunnig personal som på olika sätt hjälp till, antingen med framplockning, att leta reda på 
försvunna material, fotodokumentera spillbitar som befunnit sig utom räckhåll på någon utställ-
ning om vikingar någonstans i världen eller bara trevliga pauser i lunchrummet utan utsikt. Tack 
Leena Drenzel, Nina Persson, Gunnar Andersson, Elisabet Regner, Jennie Arvidsson, Sanna Stahre, 
Antje Wendt, Elin Fornander och Helena Rosengren. 
   Det största materialet kommer dock från Sigtuna. Att jag skulle ha med ett material från staden i 
avhandlingen stod klart redan från början, men vilket var till en början oklart. Turligt nog damp 
det ner en rapport i samband med att jag påbörjade utbildningen. Tack Anders Söderberg, Jaques 
Vincent och Anders Wikström för all hjälp med det väldiga spillmaterialet från Trädgårds-
mästaren. Sedan fick jag också tillfälle att undersöka ett rykande färskt material från kvarteret 
Draken. Ett tack till Tove Björk och Marta Lindeberg, båda vid arkeologikonsult för att ni gjorde 
detta spillmaterial tillgängligt. Avhandlingsämnet började dock i Nyköping och med frågan varför 
hantverkare i staden i sådan stor utsträckning använt ben från tamdjur som hantverksråvara, 
medan dito i samtida miljöer i Sigtuna mest använt älghorn. Ett tack till Gudrun Anselm, Annie 
Clausen och Björn Pettersson vid Sörmlands museum för tillgång till samlingarna. 
   Ett forskningsarbete är tudelat. Det handlar inte enbart om ting som ska studeras och dokumen-
teras utan också om sammanhang. Ett stort tack till Eva Tranæus och övrig personal på Vitterhets-
akademiens bibliotek och personalen vid antikvarisk – topografiska arkivet. Det är alltid lika 
trevligt att besöka er. 
   Delar av studien har möjliggjorts genom medel från: Berit Wallenbergs stiftelse, Helge Ax:son 
Johnsons stiftelse och Greta Arwidssons fond. Medel för tryckning har erhållits från stiftelsen 
Oscar Montelii fond. 
   Slutligen vill jag tacka min familj. Studien handlar bland annat om social och materiell praktik 
och hur segdragen den kan vara. Vi kan återgå till ett normaltillstånd och den gamla vanliga 
rollfördelning vi brukar ha. Ett särskilt tack till mormor Gun Hägglund. Jag vet att du inte kommer 
läsa detta, men det var dina levande berättelser om hur det var förr i tiden som fångade mitt 
intresse för historia en gång i tiden. Och det intresset har inte tagit slut. 
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1. FORSKNINGSHISTORISK BAKGRUNDSTECKNING  
 
Inledning – Några ord om sortering och klassificering, arkeologi och osteologi  
Disciplinen osteologi befinner sig någonstans i gränslandet mellan humaniora och mer 
naturvetenskapliga ämnesområden och det påverkar vilka frågor man ställer och hur 
man använder det insamlade materialet vid forskning. Frågeställningar som syssel-
sätter osteologer med inriktning mot faunans kvarlevor berör ofta djurhållning, kost-
hållning och de historiska förändringar som sammansättningen speglar. Osteologiskt 
faunamaterial utgör dock inte enbart kvarlevor av djur som ingått i kosten, utan de är 
även ting i sig själva och har också andra mer materiella användningsområden. 
Av tradition finns en tydlig uppdelning mellan disciplinerna arkeologi och osteologi, 
där arkeologi studerar materiell kultur i alla dess former. Det inkluderar också 
emellanåt osteologiska material och då särskilt sådana med manifesta spår efter 
aktiviteter eller sådant som betraktas som ting. Inom animalosteologin ligger fokus 
istället på de mer diskreta spåren. De som blir synliga först vid artidentifiering och 
kvantifiering. Orsaken bakom denna uppdelning är traditioner kring vilka frågor man 
ställer och försöker besvara och utifrån dessa traditioner sorterar och klassificerar vi 
material. Våra skapade uppdelningar i olika typer av materiella kulturer i musei-
magasin är en nödvändighet för att göra den ständigt växande informationsmängden 
greppbar och överskådlig. Men sorteringen skapar också gränser. Detta är särskilt 
tydligt när det gäller animalosteologiska material. I sin rumsliga sammansättning och i 
spåren på materialet finns en materialitet med olika grader av synlighet. Den kan vara 
direkt i form av manifesta verktygsspår synliga för blotta ögat men materialiteten kan 
också vara av en mer indirekt karaktär och bli synlig först vid en kvantifiering. Det kan 
exempelvis vara mängden av ett visst benelement som skvallrar om en aktivitet. Här 
går en skiljelinje där vi gör uppdelningar mellan sådant som betraktas som artefakter 
och övrigt som hamnar i kategorin: osteologiskt material. Den ena kategorin rör 
materiella lämningar med fysiska spår av intentioner, handlingar och interaktioner 
med människan, den andra är av en mer diffus biologisk karaktär.  
   Uppdelningen är godtycklig och får konsekvenser för hur vi utnyttjar källmaterialen 
och vilka frågor vi ställer. Det är sällan som osteologer undersöker ”arkeologiska” 
materialet som sorterats ut och därför utelämnas oftast intressanta aspekter i de osteo-
logiska analyserna och rapporterna.  
   Även terminologin som nyttjas varierar mellan disciplinerna. De kan vara diffusa, 
ibland rent av felaktiga och maskerar därmed innehållet. Exempelvis är material-
kategorin ”ben” problematisk och skapar begreppsförvirring, då det både kan vara 
något generellt och i vissa sammanhang synonymt med osteologiskt material, men det 
kan också vara något specifikt och i osteologiska sammanhang separat från tänder och 
horn.  
   Material som uppfattas som ting av osteologiska material hamnar i skarven mellan 
disciplinerna. Denna studie tänker jag ägna åt fyndkategorin spill. Trots gränser i 
vetenskapliga sfärer, i traditioner och i sorteringen vi gör finns både osteologiska och 
arkeologiska insatser när det gäller studiet av hantverk under vikingatid och tidig 
medeltid där djur använts som råvara, men de har olika förutsättningar utifrån de 
uppdelningar vi gör och ter sig därför lite olika. 
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Forskningsläge - generell översikt  
Osteologiska material som råvara och studier av hantverk är något som i enlighet med 
de ovan skisserade gränserna mellan disciplinerna främst engagerat arkeologer. År 
1985 publicerade Arthur MacGregor verket: Bone, Antler, Ivory and Horn. The Technology 
of Skeletal Materials since the Roman Period (MacGregor 1985). Arbetet är det första som 
på systematiskt undersöker olika osteologiska materials egenskaper, morfologi och 
användningsområden och hur man identifierar och skiljer dem åt. Vidare diskuterar 
han tillgång och ursprung för de olika materialen samt hur och varför man använt dem 
i olika sammanhang. I Storbritannien fick arbetet ett visst genomslag inom arkeologin 
och genererade fler arbeten som rör identifikation av osteologiskt material som råmate-
rial (Smirnova 2005:10).  
   På svenskt och Skandinaviskt område har det inte varit samma fokus på att identifi-
era material, men det finns några arbeten som haft stor betydelse för kunskapen om 
råvaror, hantverk och hantverkare och som bör lyftas fram. De omfattande undersök-
ningarna i Hedeby och Slesvig under 1960-1970-talet utmynnade i ett flertal tematiska 
publikationer, varav Ingrid Ulbricht arbete: Die Geweihverarbeitung in Haithabu, be-
handlar hornhantverket. I publikationen undersöks de olika stadierna i produktionen 
från råmaterial till färdig produkt (Ulbricht 1978). Det framgår att den då rådande 
arkeologiska fältmetodiken med stickgrävning försvårat studier av kronologiska 
skillnader i materialval varför dessa aspekter är nedtonade. Arbetet mynnar i en 
kortare diskussion om hantverksorganisation i Hedeby och de handelsnätverk som 
råvaruanvändningen indikerar. Fokus ligger dock på en detaljerad beskrivning av arte-
faktmaterialets sammansättning från spill och råämnen till färdiga artefakter. Studien 
är tidstypiskt såtillvida att den fokuserar på att sortera och kvantifiera materialet. 
Kvantifiering och empiri står i fokus i enlighet med en positivistisk forskningsinrikt-
ning. Efter Hedeby publicerar Ulbricht materialet från undersökningarna i det 
närbelägna Slesvig i den tematiska serien: Ausgrabungen in Schleswig (Ulbricht 1984). 
Upplägget är detsamma med ett fokus på beskrivning av råmaterial, artidentifiering, 
kvantifiering och kategorisering av olika typer av artefakter.  
   Två år efter publicerandet av Ulbrichts arbete om hornhantverket i Hedeby fram-
lägger Axel Christophersen sin avhandling: Håndverket i Forandring. Studier i horn- och 
beinhåndverkets utvikling i Lund c:a 1000-1350 (Christophersen 1980). Det är kanske det 
enskilda arbete som haft störst påverkan på synen av hantverkets utveckling från 
prestigevaruproduktion under vikingatid till kommersialiseringen under 
högmedeltiden. Utvecklingstendenser som tidigare antytts i materialen definieras och 
avgränsas i tid i olika kronologiska faser. Axel Christophersens analys av horn-
materialet från Lund visar att ben- och hornhantverket genomgick en kronologisk 
utveckling med en gradvis professionalisering under perioden 1000-1350. 
Christophersen bryter också ned kategorin ben/horn och diskuterar de olika arterna 
som nyttjats och de förändringar i sammansättningen som kan skönjas i materialen 
från Lund. Christophersen urskiljer tre stadier i den urbana varuproduktionen:  
   Det första stadiet, ca 990-1020, kännetecknas av en småskalig produktion för husbe-
hov. Utöver detta fanns ett marginellt inslag av professionellt hantverk utfört av 
ambulerande hantverkare. Den andra fasen som i Lund infaller ca 1020-1150, känne-
tecknas av ambulerande hantverkare. Denna utgör den första fasen i det mer uttalade 
professionella hantverket, där merparten av produkterna tillverkades på uppdrag av 
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kunder. Tredje fasen som infaller under perioden 1150-1350 kännetecknas ett mer 
marknadsorienterat hantverk, utfört av stationära individer. Produkterna och 
variationen ökar samtidigt som kvalitén blir lägre. Det finns även tendenser till en mer 
strikt differentiering inom produktionen, där individer specialiserar sig på ett begrän-
sat urval av varor. Denna generella tre-fas indelning har applicerats på andra hantverk 
och även kommit att vidareutvecklas (Carelli 2006:542, 548). Christophersens intention 
var dock inte att utarbeta en allmän utvecklingsmodell utan en som gäller för hantver-
ket i Lund. I avhandlingen efterfrågas också framtida undersökningar av material från 
andra orter belägna i regioner med andra förutsättningar (Christophersen 1980:219). 
Men modellen för Lund har istället blivit en generell modell som appliceras på andra 
medeltida orter för att förklara utvecklingen. Oftast utan att man undersöker vad de 
osteologiska spillmaterialen innehåller, utan nöjt sig med kategorin ben/hornspill. Från 
Mälarområdets medeltida orter är merparten av spillmaterialen ännu inte närmare 
undersökta.  
   Strax efter Christophersen men oberoende av dennes studie framlägger Kristina 
Ambrosiani sin avhandling: Viking Age Combs, Comb Making and Comb Makers in the 
Light of Finds from Birka and Ribe (Ambrosiani 1981). Även i denna avhandling disku-
teras hantverkets förändring från ambulerande individer till mer stationära sysslor i de 
tidigmedeltida städerna. Till skillnad från Christophersens avhandling som främst 
beaktar spillmaterial, undersöker Ambrosiani färdiga artefakter. En viktig del i 
avhandlingen är kamtypologier i material från Birka och Ribe och utifrån kronologiska 
förändringar och förekomster av kamtyper vid olika vikingatida lokaler diskuterar hon 
Nordeuropeiska handelsnätverk och hantverkares rörlighet. Hon ser hornhantverkare 
som en yrkesgrupp som var rörlig över stora områden av överlappande regioner från 
Irland i väst till Ryssland i öst. Hennes uppfattning påminner om Christophersens fas 2 
(Ambrosiani 1980:160). Den vidare utvecklingen av hantverket går hon inte närmare in 
på då studien endast behandlar de vikingatida materialen. En intressant metodaspekt i 
avhandlingen är att hon i de färdiga produkterna gör lyckade försök att identifiera 
råvaran till material och djurart genom mikroskopiska studier.  
   Strax efter Christophersens avhandling tillvaratogs stora mängder spillmaterial vid 
undersökningar i kvarteret S:t Mårten, Billegården och S:t Clemens i Lund. Otto 
Ryding gör i en uppsats i Medeltidsarkeologi en genomgång av det tillvaratagna 
spillmaterialet (Ryding 1986). Materialet delas upp i ben, vilthorn, tamhorn samt 
valrosstand. Informationen om de ingående djurarterna är begränsad, men vad gäller 
materialanvändningen kan en förändring från horn till ben skönjas redan under 1100-
talets första hälft. I stort följer Ryding Christophersens utvecklingsmodell, med vissa 
kronologiska förskjutningar. Genombrottet för ett marknadsorienterat hantverk med 
en stor produktion och variation i föremålsrepertoar och materialanvändning sätter 
Ryding redan till 1000-talets andra hälft (Ryding 1986:41f).  
   I Kungahälla är ben- och hornhantverket jämförelsevis väl dokumenterat, både ur ett 
osteologiskt och arkeologiskt perspektiv. En osteologisk genomgång av det tillvara-
tagna spillet har genomförts av Maria Vretemark (1989) och visar att råvaru-
användningen är baserad på renhorn, vilket är en utmärkande praktik på norskt 
område. Renhorn dominerar råvaruanvändningen från de allra äldsta lagren och fram 
till ca 1300. Dessutom finns ett inslag av andra material såsom älghorn, kronhjortshorn, 
valrosstand, valben och enstaka ben av tamdjur (Vretemark 1989). Spillmaterialet har 
studerats av Jens Rytter som gjort beräkningar av produktionens omfattning och för-
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ändring över tid. Han noterar att hanteringen av råvaran tycks ändra karaktär under 
1200-talets början till att bli mer effektivt och han menar att det rör sig om ett stationärt 
hantverk under perioden 1160-1250 (Rytter 2001:75ff, 101). 
   En modernare studie av hornhantverk utgör undersökningen av ett hantverkshus 
påträffat i Viborg Søndersø på Jylland år 2001 och daterat till ca 1020-1024. Huset har 
brukats både som smedja och tillfälligt för tillverkning av kammar. Den noggranna 
undersökningen av kontexter och ett samarbete med naturvetenskapliga discipliner 
har gjort det möjligt att tidsfästa hornhantverksaktiviteterna i huset till vårvintern 
1021-1022 (Linaa 2015:76). Råmaterialet består av lokalt tillgängligt fällhorn av kron-
hjort och några rådjurshorn (Enghoff 2005:255). Jette Linaa noterar med referens till 
Rytters undersökningar i Kungahälla det ineffektiva nyttjandet av råvaran och menar 
att hantverkaren producerade kammar på uppdrag av kunder som också försåg 
individen med råvaror och kontrollerade produktionen (Linaa 2015:86)  
   Forskningen under 1970-1990-talet fokuserade mest på materialbearbetning, kvanti-
fiering, klassificering och beskrivning. Viktigt var att fånga in och detaljerat beskriva 
det insamlade massmaterialet från enskilda lokaler. Under 1980-talet utarbetandes 
också modeller över hantverkets generella utvecklingsfaser. Christophersen under-
sökte spillmaterialet från sju kvartersgrävningar i Lund och den generella kronologiska 
utvecklingen betonas. Ambrosiani söker i sin avhandling också mönster på ett över-
gripande plan och inbegriper fler lokaler interregionalt och infogar därmed också 
nätverk som en viktig del. Gemensamt för arbeten från 1980-talet är sökandet efter 
mönster och utarbetandet av en generell utveckling. Utvecklingsförloppet kan beteck-
nas som en stor berättelse. Avvikelser från det generella mönstret kan lätt förbises eller 
förklaras som anomalier, ett utslag av tafonomiska processer eller grävningsförfarande. 
Risken är att det generella kan skymma de lokala variationer som faktiskt förekommer.  
   Intresset för råvaruanvändning inom hornhantverket och nätverk har under 2000-
talet återigen ökat. Steven Ashby har undersökt vikingatida kammaterial från 
Skottland och Danmark. Genom okulär identifikation av material har Ashby påvisat ett 
inslag av kammar gjorda i renhorn (Ashby 2009). Det är många gånger svårt att identi-
fiera material på artnivå i färdiga ting, men med hjälp av ZooMS (Zooarchaeology by 
Mass Spectrometry, Buckley et al 2009) som analyserar peptider i kollagenet som är 
specifika för art eller släkte går det att i färdiga föremål identifiera råvaran, då renhorn, 
rådjurshorn och älg/kronhjortshorn uppvisar olika profiler (Ashby et al 2015:683). 
Genom materialidentifiering påvisas nordliga nätverk i råvaruanvändningen i danska 
och skotska material under vikingatid med kopplingar till Norge (Ashby 2013, von 
Holstein et al 2014, Ashby et al 2015,). Spår av råvaruanvändning inom hantverk på en 
plats och brukade föremål bär på olika biografier och kan spegla olika typer av 
mänskliga relationer. Hur det förhåller sig med råvaruanvändningen inom hantverket 
i Mälarlandskapen under vikingatid och medeltid kommer redogöras för i 
föreliggande studie. 
   Hur hanterar osteologer hantverksaspekter i sina studiematerial? Som beskrevs i in-
ledningen av kapitlet finns av tradition av en uppdelning mellan disciplinerna 
osteologi och arkeologi. Inte bara i materialitet utan även i vilka frågor man ställer till 
materialet och vem som ställer vilka frågor. Det finns en rollfördelning. Inom animal-
osteologin fokuseras främst på frågor kring djurhållning, faunahistoria och 
konsumtion men mer sällan på hantering av djurkroppar som råmaterial inom olika 
hantverk. I de osteologiska materialen finns dock diskreta spår av hantverk, sådant 
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som blir synligt först vid artidentifikation och kvantifiering av anatomiska element. 
Dessa aktiviteter brukar mer frekvent ingå i de osteologiska arbetena.  
   Maria Vretemarks avhandling: Från ben till boskap behandlar djurbensmaterial från 
Sverige med betoning på perioden 1000-1400-tal och Västergötland. Det huvudsakliga 
syftet är att utifrån djurbensmaterial studera kosthållning och djurhållning i staden 
Skara och dess omgivning och förhållandet mellan stad och omland. Även om Skara 
med omnejd är själva utgångspunkten, så är det inte på något sätt ”den lilla berättelsen” 
om den enskilda staden med omland som Vretemark försöker lyfta fram. Avhand-
lingen handlar om stad och landsbygd rent allmänt i Sverige under vikingatid och 
medeltid, hur de samverkar och om olika ekonomiska strategier inom djurhållningen 
som kan spåras i materialen. Djurbensmaterialen som ingår i studien kommer från 
Dalarna i norr till ön Ven i söder. Betoningen ligger på tamdjuren: Nötkreatur, svin och 
får/get. Här ges en grundlig genomgång av åldersfördelning utifrån både epifyser och 
tänder, anatomisk fördelning och könsfördelning, baserad på både morfologiska och 
metriska skillnader. Resultaten ligger till grund för jämförelser mellan olika kronolo-
giska skikt, mellan olika kvarter, samt mellan stad och landsbygd. Skara jämförs med 
landsbygdslokaler på den omgivande Västgötaslätten.  
   Avhandlingen är betydelsefull då det är det första arbetet som försöker samla in en-
skilda analyser av osteologiskt djurbensmaterial och ge en mer övergripande bild av 
djurhållning och kosthållning i Skara och i Sverige under 1000- tal till 1400-tal. När det 
gäller spår av hantverk kopplade till djur omnämns inslag av garveriverksamhet och 
benhantverk i vissa medeltida urbana material. Aktiviteterna bekräftas både utifrån de 
arkeologiska iakttagelserna av de fysiska lämningarna på tomterna, men även av den 
anatomiska fördelningen såsom höga andelar av kraniefragment och falanger 
(Vretemark 1997:56). Fokus i avhandlingen är dock artfördelning, åldersstruktur och 
anatomisk fördelning som spegling av konsumtion och djurhållning.  
   Ett annat kapitel där hantering av djur som hantverksråvara skymtar behandlar in-
slaget av vilt i de olika medeltida materialen. Här diskuteras viltjaktens och 
pälsdjursjaktens betydelse vid olika lokaler. Även inslaget av hornråvara från älg om-
nämns och Vretemark konstaterar att de oftast betraktas som artefakter och därmed 
sorterats ut från övrigt osteologiskt benmaterial. De fragment som ändå påträffas i 
samband med osteologiska analyser representerar endast en mindre del som förbisetts 
vid sorteringen varför de inte finns med i hennes översikt över viltinslag i materialen 
(Vretemark 1997:146).  
   Även om Vretemarks avhandling fokuserar på kosthållning och djurhållning så finns 
intressanta uppgifter om hanteringen av djur som hantverksråvara. Hantverk är en 
aktivitet som uppfattas som mer arkeologisk, men när det innefattar djur går det inte 
helt att separera från det osteologiska materialet. Därav ingår vissa spår av hantverk, 
medan andra utesluts. Detta mönster återkommer i Bengt Wighs avhandling: ”Animal 
Husbandry in the Viking Age Town of Birka and its Hinterland”(2001). Avhandlingen foku-
serar på materialet som togs tillvara vid undersökningar i Svarta Jorden i Birka på 
1990-talet. Det är ett urval av det totala materialet som analyserats och fokus ligger på 
tamdjuren, men även vilda däggdjur ingår. Fisk och fågel ingår inte i analysen. Upp-
lägget påminner om Vretemarks avhandling och undersökningen kan ses som ett 
komplement, då den kronologiskt främst behandlar tidsperioden precis innan hennes 
undersökning tar vid. Fokus ligger på tamdjuren i Birka och Wigh diskuterar strategier 
inom djurhållningen och konsumtion utifrån åldersfördelning, anatomisk fördelning 
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och artfördelning. De olika faserna jämförs och Birka sätts in i ett sammanhang till-
sammans med andra landsbygdsmaterial i Mälarområdet, men även andra 
vikingastäder i Skandinavien och Nordeuropa.  
   Förutom tamdjuren som en spegling av kosthållning och djurhållning, behandlar 
Wigh också benens koppling till andra aktiviteter som inkluderat djur. Framförallt rör 
detta den stora andelen falanger från pälsvilt som genom sin närvaro indikerar aktivi-
teter kopplade till handel och päls/skinnhantverk. Förutom detta inslag är hanteringen 
av djurprodukter annat än som ett utslag av konsumtion nedtonad. Ben och hornhant-
verket är helt uteslutet då det sorterats bort som arkeologiskt material redan i fält. I ett 
fall diskuterar Wigh inslaget av avsågade hornkvicken av get i materialet. Dessa 
kopplar han till förekomsten av garveriverksamhet på platsen. Wigh skriver kortfattat 
om hornkvicken av get: “These, together with numerous finds of articulated foot bones 
(metapodials and phalanges) suggest that goatskins were processed nearby. Similar bone finds 
amongst other European assemblages point to the activity of tanners (…)” (Wigh 2001:87). 
Det är en aspekt som är intressant eftersom det pekar på mera permanenta verksam-
heter och på platsen. Att garva skinn är en tidskrävande process som kan ta över ett år 
i anspråk (MacGregor 1998:14). Fokus i avhandlingen är emellertid berättelsen om 
djurhållning och konsumtion varför frågan inte utvecklas vidare.  
   Som vi ser i de osteologiska avhandlingarna skymtar hantverket i materialet, men det 
är oftast sekundärt och betoningen ligger på andra aspekter. Resterna efter ben- och 
hornhantverk utesluts oftast helt. I alla fall de manifesta spår som sorterats ut redan i 
samband med undersökning. Mer diskreta spår såsom hantering av pälsdjur och 
hantering av skinn ingår då själva sysslan blir synlig först vid en identifiering och 
kvantifiering. Det finns dock några undantag där även horn- och benhantverksspill 
analyserats av osteologer. Maria Vretemark har i enskilda artiklar presenterat analyser 
av hantverksspill i olika material från Skara och Kungahälla (Vretemark 1990, 1991). 
Fortfarande återstår stora material obearbetade. Vi vet fortfarande väldigt lite om 
råvaruanvändningen inom ben- och hornhantverket i Birka och dess kronologiska 
skiftningar trots att två avhandlingar ägnats material som tangerar ämnet. Bengt 
Wighs som analyserat det osteologiska materialet, där ben- och hornspill uteslutits som 
arkeologiskt material och i Kristina Ambrosianis, där fokus legat på de färdiga 
kammarna och deras typologier. Ett kapitel behandlar dock artidentifiering av ben- och 
hornråvaran utifrån mikroskopiska studier. Det visar sig vara möjligt (Ambrosiani 
1981:102). Enstaka notiser om fynd av renhorn, älghorn och kronhjortshorn i material 
från Birka visar att det föreligger en variation (Stolpe 1878, Ambrosiani 1981:36), men 
andelarna och eventuella kronologiska skiftningar i råvaruanvändningen inom hant-
verket på platsen är ännu okända. Det blir här tydligt hur hantverksspillet som 
betraktas som ett arkeologiskt material hamnat i skarven mellan disciplinerna. Samma 
problematik gäller de omfattande ben- och hornspillslagren i Sigtuna. I arkeologiska 
sammanhang talas om att hantverkare i Sigtuna arbetade i älghorn (Tesch 2007:266). 
Denna uppfattning bygger på iakttagelser vid de arkeologiska fältundersökningarna 
och är tillförlitlig, men samtidigt är det en generalisering. Det finns fler nyttjade råva-
ror som döljer sig i massmaterialet. Trots att man tillvaratagit hundratals kilo ben- och 
hornhantverksspill råder fortfarande en total avsaknad av osteologiska analyser av 
materialkategorin där de ingående andelarna närmare identifierats. Detta gäller för 
övrigt de flesta ben- och hornhantverksmaterial tillvaratagna i vikingatida och 
medeltida urbana miljöer i Sverige. Även i Danmark finns omfattande material 
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tillvarataget vid arkeologiska undersökningar i de medeltida städerna, men analyser är 
ringa, vilket omöjliggör jämförelser av utvecklingen mellan olika orter (Carelli 
2001:147).  
   Råvaruanvändningen inom hantverket under vikingatid och medeltid speglar 
skiftande nätverk, både regionala och interregionala. Och i produktionens omfattning 
och avnämare spår av olika typer av handel och relationer mellan producent och kund. 
Professionellt ben- och hornhantverk är något som inte alls förekommer ute i lands-
bygdsmiljöer, utan det är i de urbana miljöerna praktiken och mötet ägt rum. På så vis 
speglar hantverkets förändringar vad gäller råvaruanvändning, produktionens omfång 
och de relationer dessa representerar urbaniseringsprocessen och städers funktion 
under vikingatid och medeltid. För att få en bakgrund berör jag kort de olika 
vetenskapliga paradigm som präglat urbanitetsforskningen. 
 
 
Formalister – neoklassisister 
Under det tidiga 1900-talet dominerade ett formalistisk eller neoklassisk synsätt på det 
handelsutbyte som försiggick i de vikingatida och medeltida städerna. Den eko-
nomiska agensen tillskrivs den drivande kraften bakom städers uppkomst och 
funktion. Synen på människan som en homo oeconomicus, en ekonomiskt beräknande, 
vinstmaximerande individ som alltid sträva efter vinst är hämtad från det sena 1800-
talet och tänkare som John Stuart Mill och Adam Smith. Dessa var präglade av då-
tidens industrialisering. Den senare menade att vad som skiljer människan från djur är 
att vi alltid styrs av egoism och strävar efter att förbättra vår position (Gustin 2004:27). 
Synsättet är evolutionistiskt då handelsverksamheten i förkapitalistiska samhällen ses 
som en primitiv form av nutida marknadsinriktade system.  
 
 
Det substantivistiska synsättet 
Som en antites och reaktion mot det formalistiska synsättet lanserades under 1900-
talets mitt idéer där den sociala dimensionen lyfts fram. Ekonomin bör betraktas som 
en integrerad det av det förindustriella samhället. Karl Polanyi som utgör en frontfigur 
inom denna diskurs använder begreppet ”imbedded”. Med begreppet betonar han att 
varuutbytet måste ses som en integrerad del av samhällets kultur, av institutioner och 
maktstrukturer och att det är väsensskilt från den ekonomiska agens som råder i 
industriella samhällen (Gustin 2004:30f).  
   Enligt Polanyi förekommer tre olika former av utbytessystem: reciprocitet, redistri-
bution och maknadshandel (Polanyi 1957:250). Reciprocitet innebär ett ömsesidigt 
utbyte av varor och tjänster på samma horisontella nivå i samhället. Här betonas den 
sociala betydelsen och gåvor som en form av bekräftelse och som ett kitt för skapandet 
av allianser och upprätthållandet av relationer mellan bundsförvanter. 
   Redistribution innebär ett insamlande av varor till en handelsplats där det senare 
omfördelas. Birka kan ses som en sådan plats och Polanyi benämner orterna som ”ports 
of trade”. En förutsättning för systemen är ett stratifierat samhälle med en världslig 
och/eller religiös elit som kan upprätthålla ett system av insamlande och omfördelning 
på makthavarens villkor (Polanyi 1977:94). 
   Den tredje principen gäller marknadshandel där prissättning bygger på tillgång och 
efterfrågan. Principen kan visserligen förekomma i förindustriella samhällen, men den 
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är alltid av underordnad betydelse. Polanyis syn på varuutbytet i Birka är att det 
knappast ha förekommit någon marknadshandel. Istället rör det sig om former av reci-
procitet och redistribution. Först under senmedeltid menar Polanyi att ett 
marknadsekonomiskt tänkande gör sig gällande i Europeiska städer (Gustin 2004:32).  
   De tre varufördelningsprinciperna avlöser inte varandra, utan kan förekomma sam-
tidigt. Men den övergripande kronologiska utvecklingen är från gåvoutbyte via den 
administrerade handeln till marknadshandel. Det substantivistiska synsättet är på så 
vis precis som det formalistiska perspektivet evolutionistiskt. 
   Substantivismen och formalismen utgör två schablonartade synsätt. Därefter har 
hybridiserande uppfattningar framförts. Så menar antropologen Stephen Gudeman att 
det finns två ekonomiska sfärer som alltid är närvarande och sammanflätande: sam-
hällsfären och marknadssfären (Gudeman 1998, Gustin 2004:41). Liknande uppfatt-
ningar uttrycker också Pierre Bourdieu, se nedan. 
   Ett arbete som tydligt följer i substantivisternas spår är Richard Hodges: Dark Age 
Economics som utkom på 1980-talet. Studien har kommit att få stor betydelse för synen 
på handel och urbanisering i Västeuropa inklusive Skandinavien mellan 600-1000 
(Hodges 1982). Ett begrepp som lanserades i studien är emporier som blivit allmänt 
vedertaget och som motsvarar Polanyis ”ports of trade”. Hodges delar in Emporierna i 
tre olika typer A, B och C (Hodges 1982:50ff). Typ A är lokaliserade i gränszoner, ofta 
vid vattenvägar och säsongsbetonade. Typ B är enligt Hodges permanent bebodda, 
grundade och planlagda av kungar för att maximera långdistanshandeln. Efterhand 
minskade denna och platserna ödelades eller ändrade karaktär och kom att bli noder i 
en regional ekonomi med administrativa funktioner för ett omland. Det sista stadiet 
kallar Hodges emporium av typ C och är en övergång till de medeltida städernas 
funktioner och ingår i en ny typ av samhälle – statssamhället (ibid. 1982:52). 
   Betoning ligger på de sociala aspekterna av varuutbyte, där gåvoutbyte var ett sätt 
för eliten att skapa och upprätthålla maktposition och allianser. Platserna ingår i en 
ekonomi styrd av aristokratin. Den ekonomiska agensens betydelse är i ett förkapita-
listiskt samhälle obetydlig eller stark marginell. Arbetet har haft stor betydelse för 
förståelsen av urbaniseringen och fungerat som en utgångspunkt för diskussion om 
platsernas funktion.  
 
 
Ett post-substantivistiskt synsätt 
Kronologier och typindelningar är användbara för att åskådliggöra utvecklingen över 
tid, men det innebär också grova generaliseringar. I Hodges fall för hela Västeuropa 
inklusive Skandinavien. I ett försök att nyansera urbanitetens historiska sekvenser i 
Skandinavien har Dagfinn Skre vidareutvecklat Hodges modeller för att anpassa dessa 
för Skandinaviska förhållanden (Skre 2008).  
   Han lanserar ett ”post-substantivistiskt” perspektiv där han tonar ned elitens infly-
tande samt varuutbytets sociala dimensioner och det evolutionistiska perspektivet på 
urbanisering och ekonomisk utveckling. Inspirerad av Bourdieu och menar Skre att ut-
vecklingen utgör en mer dynamisk process där både en ekonomisk och social agens 
alltid är närvarande och samspelar (Skre 2008:334). Pierre Bourdieu skriver:  
”Conversely, as the relationship becomes more impersonal, that is, as one moves out from the 
relation between brothers to that between virtual strangers (people from different villages), so a 
transaction is less and less likely to be established at all but it can, and increasingly does, 
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become more purely 'economic', i.e. closer to its economic truth, and the interested calculation 
which is never absent from the most generous exchange (in which both parties count themselves 
satisfied, and therefore count) can be more and more openly revealed.” (Bourdieu 1990:115). 
Här finns ytterligare en dimension som Skre betonar. Skillnaden i relationer som lång-
distanshandel och interregional handel ger upphov till och hur dessa påverkar 
relationer och påverkar varuutbytet.  
   Fyra olika typer av platser för hantverk och handel med en överlappande kronologi 
kan enligt Skre urskiljas: ”Central-place markets”, är säsongsbetonade multifunktionella 
mötesplatser i ett tydligt aristokratiskt sammanhang, med politiska, religiösa och juri-
diska funktioner och med en hantverksproduktion som går utöver hushållets egna 
behov. Interregional och intraregional handel förekommer, främst är det lokala råvaror 
som nyttjas. Svenska exempel är Gamla Uppsala och Helgö (Skre 2008:338).  
   Från cirka 700 AD uppträder ”Local markets” där hantverk utav lokala råvaror upp-
träder. Dessa platser är oberoende, säsongsbetonade och saknar centralplatsfunktioner. 
Råvaruhanteringens lokala prägel visar att handelsnätverken vid dessa platser är inter-
regionala och inslaget av långdistanshandel är starkt nedtonad. Exempel är 
Löddeköpinge och Fröjel (Skre 2008:338). 
   Utmärkande för ”Nodal markets” som uppkommer samtidigt som ovan nämnda 
”Local markets” är att de även innehåller tydliga inslag av långdistanshandel i form av 
importråvaror. Handelsnätverket sträcker sig över olika kulturella och lingvistiska 
regioner, vilket möjliggör varuutbyte med en mer uttalad ekonomisk agens. Platsen är 
fortfarande säsongsbetonad. Skre menar att eftersom dessa har så tydliga inslag av 
långdistanshandel med bland annat importråvaror ämnade för hantverk bör grund-
läggningen kopplas till kungamakten (Skre 2008:339). Typen överensstämmer med 
Hodges Emporium av typ A.  
   Den sista typen som Skre identifierar är ”Towns” som uppträder från cirka 800-talets 
början, vilket motsvarar Hodges emporium typ B. Utmärkande för dessa platser är att 
de är permanent bebodda. Precis som ”Nodal markets” finns ett tydligt inslag i arte-
faktmaterialet av både interregional handel och långdistanshandel. Råvaruanvänd-
ningen inom hantverket innehåller ett tydligt inslag av importråvaror. Exempel är 
Kaupang, Hedeby och Birka. 
   Dagfinn Skres betoning av betydelsen av tider av långdistanshandel och interregional 
handel och hur dessa skapar inslag av både lösa förbindelser och täta relationer som 
möjliggör både social – och ekonomisk agens är en intressant utgångspunkt för studiet 
av de materiella uttrycken i de Mellansvenska städerna och orsakerna bakom föränd-
ringarna i råvaruanvändningen inom hantverk i osteologiska material. I vilka kronolo-
giska och rumsliga sammanhang uppträder inslag av importråvaror och hur förhåller 
sig de olika platserna till varandra? 
 
 
Frågeställningar 
Studien begränsas till orter i Mälarlandskapen med fokus på materiella uttryck i 
Sigtuna. Jämförelser görs med spillmaterial från närbelägna och delvis samtida städer. 
Hantverksspillet från föregångaren Birka kommer endast översiktligt studeras. Här 
använder jag Hjalmar Stolpes insamlade material som får tjäna som en utgångspunkt 
för studien av de materiella uttrycken inom råvaruanvändningen i Sigtuna och i andra 
medeltid orter. Det knyter an till frågor om förhållandet mellan orterna, om konti-
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nuitet, diskontinuitet och de föränderliga nätverk som spillets sammansättning 
speglar. Materialet från Birka förblir dock kronologiskt onyanserat. Fokus ligger istället 
på materialen från den dynamiska och mer expansiva urbaniseringsperioden som in-
träder under 1100-1200-talet. Det är en tid då ett flertal städer grundläggs eller i alla fall 
kan beläggas i det arkeologiska materialet eller i skriftliga källor. Fokus på detta tids-
avsnitt möjliggör jämförelser av samtida och närbelägna orter på ett regionalt plan. 
Orterna har sinsemellan olika karaktär, vissa präglas av ett tydligt kyrkligt inflytande 
andra av mera profana maktmanifestationer. Hur påverkar detta råvaruanvändningen 
i de olika orterna i Mälarområdet?  
   Under loppet av 1100-1200-talet sker i Lund en generell övergång från fokus på horn 
som råvara till ett hantverk baserat på tamdjursben och då främst från nötkreatur. Axel 
Christophersen kopplar i sin avhandling ihop övergången med en feodal process i om-
rådet kring Lund. En produktionsökning i kombination med olika restriktioner såsom 
jakträtt som adelsprivilegier och jordägande samt förändringar i kulturlandskapet som 
minskar kronhjortstammen och begränsar tillgången på hornråvaran. Det är dessa pro-
cesser som ger benråvaran en ökad betydelse under loppet av 1200-talet 
(Christophersen 1980:140). Förhållandet mellan de två råvarorna är en central fråga i 
denna avhandling. Hur ser kronologierna ut i Mälarens städer? Sker en övergång från 
horn till ben även här? När sker den? Kan samma förklaringsmodell appliceras på de 
mer skogsrika och mindre urbaniserade delarna av Skandinavien trots att naturmiljön 
ter sig annorlunda och hornråvaran mestadels stammar från hjortarter som lever under 
helt andra livsbetingelser än kronhjort? Materialens ursprung och deras olika förhål-
landen till människan är en intressant aspekt som jag vill undersöka närmare. För att 
göra detta måste fyndkategorin ”Ben- eller hornspill” som ofta möter en i vetenskapliga 
arbeten brytas ner i sina beståndsdelar och nyanseras. Det är en fyndkategori med en i 
regionen högst oklar kronologi. Syftet är att fylla detta tomrum med ett nyanserat 
innehåll och mening. Först på artnivå blir förändringar synliga. Hornråvaran från 
cervider är i sitt ursprung en naturresurs utan mänsklig avsändare. Det kan förvisso 
finnas ägoanspråk och restriktioner kring jakten men den mänskliga investeringen i 
produkten och den bakomliggande historien är en annan än när tamdjursben nyttjas. 
Den begränsas främst till jakt och själva insamlingen under vissa tidpunkter på året. 
Benråvaran är fundamentalt annorlunda. Dels är det ett material med andra, lite sämre 
egenskaper, men tamdjurskroppen är också helt och hållet en manifestation över 
någons långvariga investering. Övergången från ett hantverk baserat på horn till ben 
utgör en dramatisk förändring. Kan denna förändring i råvaruanvändning spåras i 
Mälarområdets städer och sker den samtidigt eller uppvisar orterna skillnader i råva-
ruanvändning?  
   Som vi såg i forskningsöversikten behandlas ben- och hornhantverk i stort sett alltid 
separat från andra typer av hantverksaktiviteter kopplade till råvaror från djur-
kroppen. Detta beror väl främst på uppdelningar av materialen i det som uppfattas 
som osteologiskt och arkeologiskt. Min intention är att integrera dessa båda aspekter 
som en helhet och undersöka hur utvecklingen av hantverk som är kopplat till djur-
kroppar utvecklas över tid i material från olika städer i Mälarområdet.  
   När det gäller hantverksaktiviteter kopplade till skinn och pälsar genomgår också 
dessa rumsliga och kronologiska förändringar. I hanterandet av till exempel pälsdjur 
sker förändringar både vad gäller sammansättning av nyttjade djurarter, men även 
förändringar i var hanteringen av djurkropparna äger rum. I vikingatida orter som 
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Birka finns ett stort inslag av klofalanger från pälsvilt i de osteologiska materialen, 
vilket visar att skinn och pälsar framförallt nått orterna som färdiga varor för vidare 
bearbetning (Wigh 2001). Senare i de i de tidigmedeltida och högmedeltida urbana 
miljöerna blir inslaget av pälsvilt mer sparsamt förekommande medan hantverks-
aktiviteter kopplade till tamdjurskroppars råvaror blir vanligare. Samtidigt kan man 
påvisa att hela arbetsprocessen från slakt till färdiga produkter flyttar in i den urbana 
miljön. Där finns både köttmånglare, garvare, pälshantverkare och skomakare.  
   Den gängse uppfattningen om hantverkets utveckling från vikingatidens husflit och 
ambulerande hantverkare till ett högmedeltida marknadsorienterat och stationärt 
hantverk bygger på material från andra orter, framförallt Lund. Intentionen är att 
undersöka hur material i Mälarlandskapens städer förhåller sig till den generella 
utvecklingsmodellen. Passar den de materiella spåren i Mälarstäderna eller finns det 
mönster som avviker rumsligt eller kronologiskt? Och hur förhåller sig samtida 
material från olika städer till varandra? Intentionen är att ge en mer lokalt anpassad 
berättelse.  
   Osteologi är i sig ett hantverk och råvaran är det massmaterial som samlas in vid 
arkeologiska undersökningar. Det är präglat av både natur och kultur. Arbetet är 
tidsödande då stora mängder fragment först måste identifieras, bedömas och doku-
menteras för att göra massorna greppbara och få mönster att framträda. Inriktning blir 
materialdriven, där empirin står i fokus. Ibland upplever jag dock osteologisk forsk-
ning som omotiverat avskild från arkeologi. Stundom är det rimligt, då det är en 
brokig disciplin som spänner mellan ämnen som medicin, biologi, natur och kultur. I 
denna studie utgörs analysmaterialet av en fyndkategori som betraktas som materiell 
kultur. Då bör perspektivet skifta från en inriktning till en osteologisk utgångspunkt på 
en arkeologisk arena. För att förstå mönstren och kronologierna i spillhögarna är det 
nödvändigt att väva in dem i ett sammanhang tillsammans med andra samtida uttryck. 
Kanske kan man kalla det kontextuell osteologi. Processen är hermeneutisk. Förhållan-
det mellan ben och horn och orsakerna bakom valen är ingången. De kronologiska och 
rumsliga mönster som framträder behandlas efterhand. 
 
 
Urval av material och avgränsning 
Rapporten över undersökningarna i kvarteret Trädgårdsmästaren färdigställdes unge-
fär när detta avhandlingsprojekt inleddes. Spillmaterialet från kvarteret är det hittills 
största tillvaratagna och en naturlig utgångspunkt vid studier av ben- och hornhant-
verk i regionen under vikingatid och medeltid. Det representerar en lång tidssekvens 
av hantverksaktiviteter från slutet av 900-talet och fram till 1200-talets mitt. Diskus-
sionen kretsar kring detta material med kronologiska nedslag både i äldre och yngre 
miljöer. Geografiskt har studien begränsats till urbana miljöer i Södermanland och 
Uppland. 
   Syftet är dels att skapa en generell kronologi i råvaruanvändningen i Mälardalen, 
dels att undersöka om städerna har samtida men lokala uttryck i sin råvaruan-
vändning. Nedslag görs i Birka för att fånga in artsammansättningens generella uttryck 
innan Sigtuna. De övriga materialen är från Uppsala, Strängnäs och Nyköping. Urvalet 
baseras på datering och en geografisk närhet till Sigtuna. Jag har eftersträvat att inklu-
dera material som uppvisar en överlappning i tid med materialet från Sigtuna. Ett 
annat kriterium är tillgänglighet. I flera fall har material blivit liggande utan rapport, 
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vilket begränsar möjligheten för forskning. Särskilt i Sigtuna är detta ett problem. Ut-
grävningsmetodik har också varit en faktor vid urvalet. Jag har eftersträvat att 
använda material som är stratigrafisk insamlade och med en tydlig, helst snäv datering 
av faser, lager eller grävstick.  
   Förutom den geografiska avgränsningen finns även en skiljelinje i det osteologiska 
materialet. Spillet representerar i sina olika delar en lång berättelse som ibland börjar 
med en jakt eller ett upphittat fällhorn. Stundtals i ett stall i människans hägn. Ur-
sprungen står i olika relation till människan. Berättelsen slutar i samma ögonblick som 
råvaran omvandlats till ett föremål. Då börjar en ny biografi och jag sätter punkt. 
   Det finns fler tillvaratagna spillmaterial att studera både i de orter som ingår i analy-
sen och i andra medeltida städer i regionen såsom Örebro, Enköping, Västerås och 
Stockholm. Samtidigt finns det gränser för vad man hinner med inom ett fyraårigt 
doktorandprojekt. Förhoppningen är ändå att denna undersökning och råvarukrono-
logi visar på fyndkategorins potential och kan utgöra ett underlag för studier av 
hantverk i osteologiska material vid andra lokaler. 
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2. SIGTUNA  

Osteologiskt material är bara en del av den materiella kultur som vittnar om händelser 
i det förgångna. För att förstå mönstren i de osteologiska materialen, vad de represen-
terar och hur de ska tolkas måste de ses både i ett vidare sammanhang och i sin 
specifika kontext. Här kommer därför en kort översikt av Sigtuna som plats och histo-
risk kontext. Hur ska spåren i spillmaterialet förstås? Vad berättar de om hantverk och 
hantverkare, om möten mellan människor, lokala och internationella nätverk och eko-
nomin i staden? Intentionen är att relatera spåren i spillmaterialet till de övergripande 
skeendena i Sigtuna och Svealand.  
   Orten grundlades någon gång under 900-talets senare del i vad som verkar ha varit 
ett tidigare obebyggt område. Vem som anlade staden är omdiskuterat och beror 
givetvis på hur långt tillbaka i tid man kan föra de allra äldsta spåren av bebyggelse 
eller aktivitet på platsen. Utifrån de dateringar som finns för närvarande, bland annat i 
kvarteret Trädgårdsmästaren brukar Erik Segersäll nämnas som stadens grundare (Ros 
2001:15). Stadstomterna har en regelbunden utformning och verkar ha anlagts samti-
digt. En hypotes är att det var Erik Segersäll som utarbetat stadsplanen för Sigtuna 
(Tesch 2007:100). Pålar nedkörda i blåleran kan dendrokronologiskt datera den äldsta 
bebyggelsefasen till 980-talet (ibid. 2007:99).  
   I den första fasen har man sannolikt anlagt en rad av stadstomter längs med stran-
den. Den planen har möjligen modifierats under början av 1000-talet, då Stora Gatan 
anläggs på ett avstånd av ca 30 meter från stranden och tomter anläggs med kortsidan 
mot gatan och tomtmönstret upprepades längs hela gatan på båda dess sidor (Tesch 
2007:88f). Sinsemellan är tomterna likartade både vad gäller storlek och bebyggelse-
mönster. En viss variation i utformning kan skönjas bland de olika undersökta 
områdena. Norr om Stora Gatan i kvarteret Trädgårdsmästaren ligger långsmala 
dubbeltomter med gemensamma tvärgränder. Söder om huvudgatan i kvarteret 
Professorn ligger också långa stadstomter som sträcker sig ned till strandzonen. Här 
ligger istället vattugränder mellan varje tomt (Wikström 2008). I kvarteret Humle-
gården undersöktes år 2006 delar av stadsgårdar och bebyggelse med en avvikande 
rumslig komposition. Bebyggelsen var anlagd längs en annan stenlagd gata, tolkad 
som en processionsgata som löpt parallellt med och norr om Stora Gatan. Här låg bo-
stadshus med mitthärd och hantverkshus i samma område längs med gatan och hela 
tomten verka ha varit orienterad längs med gatan (Ljung & Wikström 2008:83ff).  
   Någon tydlig uppdelning av aktiviteter i skilda sociala rum inom stadsområdet kan 
inte skönjas bland den profana bebyggelsen. På en rekonstruktion av staden utarbetad 
av Erik Floderus finns visserligen ett kvarter i stadens västra del utmärkt som smeder-
nas kvarter (Andræ 1942:116f). Vad denna uppgift bygger på är oklart. Uppfattningen 
om stadsmiljön har reviderats sedan dess. Det förekommer spår av smide och ben- och 
hornhantverk på i stort sett varje stadstomt som hittills undersökts. Istället är det inom 
tomterna som en rumslig uppdelning av olika sysslor och sfärer kan spåras. Det finns 
vanligen hus knutna till hantverk, dagligstuga med hörnhärd, hus tolkade som för-
rådsbyggnader och hallbyggnader med representativa funktioner. 
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Figur 2.1. De centrala delarna av Sigtuna med kvarter och kyrkor. Undersökta spillmaterial från de 
rödmarkerade områdena. Originalkarta: Floderus 1953. 
 
 
Tomtägare i Sigtuna 
Vilka var människorna som befolkade tomterna? En generell uppfattning är att det var 
storbönder på landsbygden som ägde dem. På tomten i staden tog man emot långväga 
gäster och här uppehöll sig också hantverkare (Tesch 1990:36). En viktig iakttagelse 
som gjordes i samband med undersökningarna i kvarteret Trädgårdsmästaren är den 
nästan totala avsaknaden av hus som tolkats som stall eller lador. Detta har tagits som 
belägg för att tomtinvånarna ej var självförsörjande, utan beroende av ett kontinuerligt 
inflöde av dagligvaror. En hypotes som framförts är att det måste vara inflytelserika 
bönder på landsbygden som fått en stadstomt i staden som gåva från kungamakten. 
Gåvan var ett sätt att skapa strategiska allianser och lojalitetsband mellan kungen och 
stormän i Mälardalen (Tesch 1990:36, Zachrisson 1998:151f). De bodde vanligen på sina 
odalgårdar, men besökte staden i samband med att kungen var där, vid kyrkliga hög-
tider, marknadsdagar och när gäster kom på besök. I staden uppehöll sig bland annat 
hantverkare som sannolikt var gäster i huset och uppskattade för sin hantverks-
skicklighet. Där kan också har funnits gårdsfolk såsom tjänare och trälar knutna till 
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storbondens hushåll. Förnödenheter som konsumerades på tomterna levererades från 
gårdsägorna på landsbygden (Tesch 1990:36). En viss djurhållning har dock förekom-
mit i Sigtuna. I kvarteret Trädgårdsmästaren finns några enstaka spår av fähus. Under 
huvudfas 2 (fas3), ca 1000-1125 finns spår av djurhållning av svin och fågel i små fähus 
på tomt 5 (Söderberg 2011:24f). Även i kvarteret Professorn 1 har spår av djurhållning 
hittats i form av flätverksstaket och tjocka gödsellager (Wikström 2011:10). Det är dock 
alldeles för få och sporadiska spår för att täcka konsumtionen bland tomtinvånarna. En 
viss del av köttkonsumtionen har säkerligen utgjorts av inköp i staden, men sannolikt 
levererade tomtägaren en stor del av djuren och andra förnödenheter såsom hant-
verksråvarorna som processades på tomterna. Man kan se dem som platser där olika 
sociala sfärer möts – den resursstarke tomtägaren och besökande personer med en 
hantverksskicklighet i utbyte i ett reciprokt utbytessystem.  
   Tanken om att det är inflytelserika storbönder på landsbygden i Mälarområdet som 
ägt tomterna i staden är ingen ny idé som är unik för Sigtuna. Den bygger på förhål-
landen i andra samtida orter och de beskrivningar av stadsgrundande som återges i de 
nordiska kungasagorna. Ofta citerad är Olof Tryggvasons saga i vilken Snorre 
Sturlasson skildrar hur kungen grundar köpstaden, bygger en kungsgård och gav bort 
tomter (Sturluson 1964, Olof Trygvasons saga, kap.77) och Olof den heliges saga, där 
kungen återigen lät bygga kungsgård, S:t Clemens kyrka och märkte ut tomter som 
han gav till bönder, köpmän och andra som han tyckte skulle bebygga dem (Sturluson 
1964, Olof den heliges saga, kap 51). Sten Tesch menar att nämnda (stor)bönder kan ha 
ingått i rådskretsen och hirden kring kungen (Tesch 1990:36, 2007:95). Liknande upp-
fattningar om ägare till stadstomter finns för andra tidigmedeltida orter såsom Lund. 
Där har det föreslagits att gårdarna disponerades av människor i kunglig tjänst (Carelli 
2001:107f). Även i Novgorod fanns liknande ägoförhållanden. Här var de medlemmar i 
inflytelserika och resursstarka släkter, benämnda Boyarer som ägde de största stads-
tomterna (Smirnova 2005:318). Likt uppfattningen om förhållandena i Sigtuna hade 
Bojarerna jordegendomar på landsbygden och från dessa fördes varor till stadstom-
terna som bearbetades av hantverkare (Ros 2009:240).  
   Kopplingen mellan stad och landsbygd har kommenterats av t.ex. Mats Roslund. 
Särskilt är det kontrasten vad gäller användningen av hushållskeramik och 
importföremål som är anmärkningsvärd. Östersjökeramiken är t.ex. vanligt förekom-
mande i de tidiga orterna, medan den är ytterst ovanlig i samtida landsbygds-
sammanhang. Kontrasten i den materiella kulturen ger sken av en slutenhet gentemot 
landsbygden eller en ”kulturell förstoppning” som Roslund uttrycker det (Roslund 
2001:243).  
   Nu finns det inga skriftliga källor som nämner tomtägare i 1000-talets Sigtuna. Det 
skriftliga materialet från tidig medeltid i Sverige är sparsamt. Från sent 1200-tal finns 
emellertid några enstaka notiser som kan påvisa vilka sociala grupper som då ägde 
tomterna och hur detta verkar ha börjat förändras under 1200-talets slut. 
   Den 14 juli 1282 skänker kung Magnus Ladulås en tomt i staden till predikarbröderna 
i Sigtuna. Tomten ägdes tidigare av Filip Petersson och beboddes av en Arno 
Normannus och hans hustru Bierløta (Bergljot) (DS 751). Namnen antyder att de har ett 
västnordiskt/norskt ursprung. Vi får anledning att återkomma till västliga kontakter 
manifesterade i hantverkarnas spillhögar under slutet av 1100-talet och 1200-talet. 
   Den tidigare ägaren av tomten, Filip Petersson, förekommer även i andra bevarade 
dokument från 1200-talet (DS 896). Han är också känd under namnet Filip 
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Katarinasson, se ex (Ds 229). Hans mor var möjligen dotter till kung Erik Knutsson 
(Gillingstam sbl, bd 22, 1979:270, Kyhlberg 2012:259). Filip tillhörde de så kallade 
Folkungarna, en grupp stormän sammanhållna genom släktband. Orsakerna till de så 
kallade folkungaupproren är en aning dunkla men den allmänt accepterade historie-
synen vill i konflikten se en kritik av kungamaktens och kyrkans strävanden efter 
centralisering och folkungarnas därmed allt mer begränsade regionala självbestäm-
mande. De var för ett valkungarike och en nationalkyrka och emot ett arvkungadöme 
och påvekyrkans makt (Sjöberg 1986:3). Konflikten utmynnade i flera samman-
drabbningar. På sommaren år 1251 besökte Filip jämte tronpretendenten Filip 
Knutsson kung Håkon Håkonsson i Trondheim för be om understöd i kampen mot 
Birger Jarl. Deras vädjan avslogs och de for vidare till allierade i Tyskland och Vend-
land och värvade trupper, vartefter de återkom till Sverige (Bolin sbl bd16, 1977-
1979:23). Efter slaget vid Herrevadsbro senare under året avrättades ett flertal 
folkungar av Birger Jarl, däribland Filip Petersson/Katarinasson. Hans egendomar kon-
fiskerades av kungamakten och år 1282 donerar alltså kung Magnus Ladulås hans tomt 
i Sigtuna till predikarbröderna i staden.  
   En annan tomtägare som omnämns i de skriftliga källorna i slutet av 1200-talet är 
Juliana änka efter riddaren Nils Ubbesson. Att hon var dotter till en Hagbard framgår i 
ett testamente som hennes make riddare Nils Ubbesson nedtecknade år 1286 innan han 
for på korståg till det Heliga Landet (DS 911). Julianas far var sannolikt den Hagbard i 
Söderby i Danmarks socken som ingick i den nämnd av tolv män som i mitten av 1290-
talet under ledning av Lagmannen Birger Petersson reviderade Upplandslagen (UL 
1979:6). Nils och Juliana var uppenbarligen barnlösa för några barn omnämns inte i 
testamentet utan Nils egendomar ”Skæmmv” (Skämma) i Övergrans socken och 
”Nysæter” (okänd lokalisering) går istället till hans systersöner Greger, Björn och 
Ragnvald (DS 911). Möjligen avled Nils under sin korstågsresa till Jerusalem för år 
1298 upprättar Juliana sitt testamente. Hon skänker bland annat pengar och jord i Säby 
till sin kyrka i Övergran. Slutligen skänker hon en gård i Sigtuna till sin tjänarinna 
Elisif (Elisabet) och hennes dotter Kristina (DS 1232).  
   Tjänarinnan Elisif återkommer i ett annat bevarat brev från den 6:e november 1303 då 
hon upprättar sitt eget testamente. Hon skänker sin gård i Sigtuna som Juliana gav 
henne före sin död till predikarbröderna i Sigtuna, där hon också väljer sin gravplats, 
med förbehåll att dottern Kristina ska kunna köpa tillbaka nämnda gård för 5 mark (Ds 
1411). Det framgår att hon då tjänar hos den förmögna Ramborg (Ragnborg) på Vik i 
Balingsta socken, dotter till lagmannen i Tiundaland, Israel Andersson (And) och 
kusinbarn till Birger Peterson som ledde den tolvmannakomission som ovan nämnda 
Hagbard ingick i. Enligt sitt testamente var Elisif dotter till en Johannes i Nibble. 
Möjligen avses det Nibble som ligger invid Västeråkers kyrka som fru Ramborg på Vik 
låter uppföra och där hon också begravs under en påkostad gravhäll i koppar (figur 
2.2). Vilken social ställning Elisifs far hade framgår inte men hon rörde sig inom ett 
nätverk av mycket förmögna och inflytelserika kvinnor i det sena 1200-talets och det 
tidiga 1300-talets Uppland.  
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Figur 2.2. Påkostad gravhäll i koppar över Elisifs husmor 
- Ramborg Israelsdotter på Vik (efter Gardell 1937). 
 
Exemplen visar att mäktiga släkter i Mälarom-
rådet ägde tomter i Sigtuna under 1200-talet. 
Släkter som kungamakten genom allianser var 
beroende av för sin maktställnig och som ingick 
i rådskretsen kring kungen. Även om skriftliga 
källor saknas för tiden för Sigtunas grundande 
är det sannolikt att den sociala ägostruktur som 
framskymtar i det bevarade breven från 1200-
talet har sina rötter långt tillbaka. Men breven 
visar också hur tomtägarna ändrar karaktär 
under 1200-talets senare del och att tomterna, i 
alla fall vissa av dem, gör en ”omvänd social 
karriär” som Ola Kyhlberg uttrycker det. Det är 
ett mönster som går igen i flera medeltida 
städer i Sverige under 1200-1300-talet och som 
pekar mot att orterna ursprungligen varit i 
kunglig ägo (Kyhlberg 2012:252). De förändrade 
ägoförhållandena bör ha fått konsekvenser för 
hantverket som bedrivits på tomterna, både vad 
gäller vilka produkter som framställts och vilka 
råvaror som nyttjats. Nu kan vi inte följa den 
materiella kulturen i kvarteret Trädgårdsmäst-

aren längre fram i tid än till ca 1260-talet och de övriga materialen från kvarteren 
Koppardosan och Draken fram till cirka 1300, men väl inne i 1200-talet: går det att 
skönja några förändringar i produktionen eller i råvaruanvändningen som kan kopplas 
till en förändrad social struktur i ägarförhållandena? 
 
 
Hantverk i Sigtuna 
En betydande del av de tillvaratagna fyndmaterialen utgörs av hantverksspill. I kvarte-
ret Trädgårdsmästaren utgör ben/hornspill 19% av fyndposterna och slagg ca 6% 
(Edberg 2011:143), men räknat i vikt blir det sammanlagt mer än ett ton bara från den 
här undersökningen. I de äldre faserna ger dock spåren av hantverk ett småskaligt in-
tryck. Främst fungerade platsen som en administrativ och maktpolitisk förvaltningsort 
(Tesch & Pettersson 1995:30). 
   Hantverkarnas sociala ställning och relation till tomtägarna har debatterats under 
lång tid. Åsikterna går isär om deras sociala position, om de var fria eller ofria (se 
exempelvis Hed Jakobsson 2003:157). Spillmaterialen som undersöks i denna 
avhandling representerar en lång period; från det vikingatida Birka och fram till de 
högmedeltida städerna. Identitet och social position har sannolikt varierat över denna 
tid och mellan individer. Särskilt med tanke på att det inom hantverk i osteologiska 
material sker en förändring i råvaruanvändningen under perioden, från fokus på horn 
av vilda hjortdjur till ben av tamdjur. För de medeltida danska städerna menar Anders 
Andrén att hantverkarna kan ha haft en ställning som urbana landbor (Andrén 
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1985:92). Kanske kan en sådan identitet sättas i samband med den förändring i råvaru-
användningen som kan spåras under tiden, men när sker den i Mälarlandskapens 
städer och har de samma materiella uttryck?  
   En annan fråga som upptagit diskussionen är förhållandet mellan de olika hantver-
ken och specialiseringen. Är de samma individer som sysslar med olika typer av 
material och hantverksproduktion och när sker den specialisering och uppdelning som 
kan spåras i de högmedeltida källornas omnämnanden om skrån? En dominerande 
uppfattning är att det till en början rör sig om mångkunniga hantverkare som arbetar i 
olika material och som senare övergår i olika yrkesidentiteter i samband med en mer 
kommersiell inriktning. Andrén menar att en frigörelse och specialisering först kan 
spåras för de hantverkare som var knutna till städernas omedelbara försörjning. i 
Slesvigs stadsrätt (ca 1200-1250) omtalas slaktare, skinnare, skomakare, bagare och 
fiskare (Andrén 1985:92). 
   I Sigtunas tidiga faser är hantverket såsom det speglas i det osteologiska materialet 
småskaligt och lokalt präglat. Den storskaliga handeln med viltpälsar som karaktäri-
serar Birka är borta och ersatt av högst lokala djurarter. Särskilt tamkatter har flåtts i 
liten skala på tomterna (Hårding 2011:23, 1990:107). Enstaka viltfalanger av räv, lo och 
björn förekommer, men inte alls i samma mängd som i Birka (Wigh 2001, Hårding 
2011). Materialet ger mer prägel av hushållens privata resurser och konsumtionsvaror. 
Sammansättningen vittnar även om förändringar i handelsnätverk och städernas skilda 
funktioner. 
   Björn Pettersson har gjort en intressant studie över spillmaterialet i ben och horn på 
en tomt i kvarteret Trägårdsmästaren. Mönstren som framträder på tomten kopplar 
Pettersson till den utveckling som Christophersen tycker sig kunna urskilja i Lund 
(Christophersen 1980, Pettersson 2007). Av spillmängderna att döma är ben- och horn-
hantverket småskaligt i de äldsta faserna. Det ligger kastat utanför hallbyggnaderna 
och dagligstugorna en bit in på tomten och brukar karaktäriseras som husflit i den 
privata sfären och en framställning för hushållets egna behov. Under 1100-talets senare 
del kan man skönja en förändring mot en mer merkantil produktion. Aktiviteterna får 
en mer framträdande position i hantverksbodarna längs Stora Gatan och mängderna 
spill blir större. Fram till 1100-talets senare del rör det sig inte om någon stationär 
produktion, utan brukar karaktäriseras som en prestigevaruproduktion på uppdrag av 
kunder och utfört av ambulerande hantverkare som rört sig över stora områden 
(Christophersen 1980, Ambrosiani 1981:161). Av spillmaterialets mängd per fas att 
döma rör det sig sannolikt om enstaka händelser under de ca 30 års perioder som 
faserna omfattar. Kammarna kan vara av hög konstnärlig kvalitet, men har också ett 
formspråk som känns igen på många platser i hela Nordsjö- och Östersjöområdet – 
från Novgorod till York. Endast hantverksråvaran är lokalt präglad. Sannolikt ett 
uttryck för ett handelssystem baserat på ömsesidighet, där individer med makt och 
inflytande står för råvaruresurserna och gästande hantverkare står för kunnandet. 
Förändringen av mängd och rumslighet över tid i kvarteret Trädgårdsmästaren 
överensstämmer vid en första anblick med Christophersens indelning av hantverkets 
utveckling i Lund. Under 1000-talet och fram till ca 1150 rör det sig om småskalig pro-
duktion inom hushållet som avlöses av ambulerande hantverkare som producerar 
varor på beställning. Under 1150-1350-talet har hantverket utvecklats till en stationär 
syssla knuten till särskilda verkstäder i anslutning till de merkantila stråken. Produk-
tionen riktar sig då till en anonym marknad både i staden och på landsbygden 
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(Christophersen 1980:208). Denna genomgripande förändring kan enligt Pettersson 
spåras från och med bebyggelsefas 7, ca 1125-1175, då stora mängder spill påträffas i 
och runt bodarna närmast Stora Gatan (Pettersson 2007:13). Som osteolog är jag 
nyfiken på vad som gömmer sig bakom fyndkategorin ”ben- och hornhantverksspill”. Att 
det finns ett tydligt inslag av älghorn är konstaterat vid iakttagelser i samband med de 
arkeologiska undersökningarna, men det måste finnas annat som döljer sig bakom 
fyndkategorin och de över 700 kg som togs tillvara i kvarteret Trädgårdsmästaren. 
Marietta Douglas skriver i Medeltidsstaden i delen som behandlar Sigtuna att: 
”Hornmaterialet kommer till övervägande delen från älg, men även bitar av kronhjorts- och 
renhorn förekommer.” (Douglas 1978:88). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3. Ben- och hornhantverksavfallets spridning under perioden ca 1000-1230 på tomt 4 i kvarteret 
Trädgårdsmästaren (Pettersson 2007, fig. 5 & 6). 
 
 
Samma generella utveckling som kan spåras inom ben- och hornhantverket präglar 
även hantverket i metall. Under 1000-talet finns i kvarteret Trädgårdsmästaren ett fåtal 
deglar som antyder ett sparsamt hantverk (Söderberg & Gustafsson 2007:36). På en av 
tomterna påträffades en ansamlig av gjutformsrester efter produktion av betsel, men 
det verkar vara en enskild händelse. (Söderberg & Gustafsson 2007:30). Däremot finns 
spår av ett mer omfattande metallhantverk i mynthuset i kvarteret Urmakaren och i 
kvarteret Humlegården om än lika kortvariga som i kvarteret Trädgårdsmästaren. Man 
har framställt vikter i stor skala i en förmodat kungligt kontrollerad produktion 
(Söderberg 2006:68, 2013:60). 
   Under 1100-talets senare del blir hantverket i metall liksom hornhantverket mer om-
fattande och från kvarteret Trädgårdsmästaren finns gjutformar efter produktion av 
bland annat bultlås och hängkors (Söderberg & Gustafsson 2007:37). En angelägen 
fråga är om inte metallhantverkare och ben- och hornhantverkare är samma individer. 
Våra nutida kategoriseringar av de materiella lämningarna och olika forskningsfält 
leder till att vi ser uppdelningar som kanske aldrig funnits. Det här är en avhandling i 
arkeologi med osteologisk inriktning så självfallet ligger fokus på osteologiskt material. 
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Figur 2.4. Praktkam påträffad som lösfynd på Palmeska tomten i 
kvarteret Draken, (efter Arbman 1944, fig. 6.) 
 
 

Myntning och handel 
När man talar om hantverk går det inte att förbigå användningen av mynt och vikter 
eftersom den är förbunden med hantverket. Dels är det en del av produktionen i 
Sigtuna, men det utgör också själva smörjmedlet i den byteshandel och de 
transaktioner som pågick längs Stora Gatan. I det tidigmedeltida Europa fanns två 
olika typer av ekonomier. I Mellaneuropa och Västeuropa betalade man med räknade 
mynt och i Nord- och Östeuropa betalade man med vägt silver (Malmer 1995:24). Olof 
Skötkonung inledde den första myntningen i staden cirka 995 och myntningen fortsatte 
under hans son Anund Jakob fram till cirka 1030. Välkänt är fyndet av ett mynts-
tampsunderlag i bly som påträffades i det så kallade kung Olofs mynthus i kvarteret 
Urmakaren. Blyavtrycket har utifrån stilen daterats till ca 1015-1020 (Malmer 2010:55). 
Hur mynten använts under den första vågen av myntning är omdiskuterat. Vikten på 
mynten varierar avsevärt liksom formen. Fyrkantiga mynt förekommer som är avse-
värt tyngre än de runda men slagna med samma stampar (Malmer 1995:24). 
Variationen i både vikt och form stämmer dåligt överens med en reell myntekonomi. 
Vissa forskare har i myntningen velat se en form av propaganda. Mynten var inte 
primärt avsedda som betalningsmedel utan tjänade mest som prestigeföremål som 
kungamakten skänkte som gåvor i en maktstruktur byggd på allianser (Svensson 
1990:68, Andrén 1983:61). Brita Malmer har dock avvisat tanken och menar att mynt-
ningen måste ha en primärt ekonomisk dimension och var avsedd att vara 
vinstgivande för den regala makten (Malmer 1995:24). Hur detta fungerade i praktiken 
är dock oklart. Myntningen var som intensivast under kung Olof Skötkonungs reger-
ingstid. Därefter blir den mer sporadisk under kung Anund Jakob för att helt upphöra 
kring 1030. Då inträder den myntlösa perioden som varar i ca 150 år. Utländska mynt 
fanns i omlopp i någon form av viktekonomi men någon inhemsk myntning förekom 
inte under tiden.  
   Under senare delen av 1100-talet kommer myntningen igång igen i Svealand. Då var 
Sverige uppdelat i två monetära regioner. I Svealand i regionen runt Mälaren var 
penningarna tyngre och vägde cirka 0,30 gram, medan de gotländska och de i 
götalandskapen vägde cirka 0,15 gram (Klackenberg 1992:180). Sannolikt inleds Knut 
Erikssons myntning i Sigtuna cirka 1180-1185 (Jonsson 1995:54). Ett myntstamps-
underlag i bly från denna tid påträffades på tomt 2 i kvarteret Trädgårdsmästaren och 
fyndet kan fasdateras till 1175-1200 (Lagerqvist 1990:95, Söderberg 2011:117). Under 
1200-talets början fungerar åtminstone två andra orter i Sigtunas närhet som mynt-
orter: Östra Aros och Nyköping. Senare runt 1200-talets mitt även Västerås och Örebro 
och från slutet av 1200-talet också Stockholm (Holmberg 1995:67). Vid sidan av den 
regala myntningen förekommer under 1200-talets första hälft även mynt slagna för 
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ärkebiskopen i Gamla Uppsala samt jarlen Ulf Fase. (Holmberg 1995:72). Man får tänka 
sig städerna som öar av monetära system i ett område där byteshandel dominerade 
utan mynt som smörjmedel. Helt monetariserat blev Sverige först vid sekelskiftet 1300 
då mynt hanterades över hela riket och var i allmänt bruk även bland bönderna på 
landsbygden (Klackenberg 1992:179). 
 
 
Kyrkoorganisation 
I ett stråk norr om den profana bebyggelsen ligger ett flertal kyrkor och begravnings-
platser. Äldst är de gravplatser, så kallade gravgårdar utan tillhörande kyrkobyggnad 
som påträffats i bland annat kvarteret Nunnan. Härifrån finns några 14C - dateringar av 
skelettgravar som pekar mot att de kan vara äldre än de tidigaste faserna av den pro-
fana bebyggelsen (Kjellström et al 2009:2 693). 
   När de olika kyrkorna byggdes är en omdebatterad fråga och byggnadsdateringarna 
samt influenserna till utformningen som olika forskare för fram varierar kraftigt. 
Henrik Cornell menar att S:t Per och S:t Olof bör dateras till 1000-talets senare hälft och 
han ser likheter med normandiska och anglosaxiska kyrkobyggnader (Cornell 1920, 
Redelius 1975). Bengt Thordeman vill i S:t Per se förebilder och ett inflytande från tyskt 
område och han ger den en datering till någon gång 1060-1080-tal (Thordeman 1924). 
Erik Lundberg vill istället i både S:t Per och S:t Olof se samband med norska kyrkor 
och han ser tydliga likheter med kyrkobyggnader i Oslo, Gamle Aker, Ringsaker och 
Gran samt Trondheim. Han ger också en annan datering och menar att S:t Per byggts 
strax efter 1130-tal och S:t Olof under 1150-tal (Lundberg 1935b:219ff, Redelius 
1975:25).  
   Den numera helt nedrivna kyrkan S:t Nikolai har av äldre teckningar av ruinen varit 
en basilika med tre absider (Floderus 1941:119). Enligt uppgifter från 1600-talet ska den 
vara byggd av ryska köpmän, vilket föranlett tolkningen att den utgjort en gilleskyrka 
och tillhört ett ryskt/novgorodiskt handelsfaktori (Schück 1957:199, Ros 2001:174). Den 
har av getts en datering till 1100-talets mitt eller senare del (Lundberg 1935a:216, 
Floderus 1941:118). 
   En kyrka som har en säker datering och funktion är S:ta Maria som utgör ett domini-
kankonvent och som invigdes 1247 (Ros 2001:176). Predikarbrödernas kyrka utgör 
gravplats för flera mäktiga individer och släkter. Ärkebiskop Jarler, död 1255, ligger 
begravd i en nisch i koret (Ekhoff 1906:24). Upplands lagman Birger Persson uppger i 
ett brev att hans första hustru, hans farfar och farbror och flera andra släktingar ligger 
begravda i kyrkan (sdhk 2430, ds 1806). Själv valde han att begravas under en påkostad 
gravhäll i Uppsala domkyrka.  
   De olika uppfattningar som framförs om influenser och datering gäller också 
kyrkornas funktion. Exempelvis råder det oenighet om vilken kyrka som fungerat som 
biskopskyrka. Här finns flera tänkbara kandidater som förs fram. S:t Per har en grund-
plan som påminner om både Vårfrukyrkan i Enköping och domkyrkan i Gamla 
Uppsala. S:t Lars, just för att den har S:t Laurens som skyddshelgon, precis som kyrkan 
i Gamla Uppsala. Den namnlösa kyrkan i kvarteret S:ta Gertrud är en tredje kandidat 
som lyfts fram. Här hittades dessutom en individ begravd med en kräkla i valrosstand 
(Schück 1957:201, Bonnier 1987:21,O’Meadhra 2001:67, Bonnier 1989:11). 
   Även om det råder oenighet om flera av kyrkobyggnadernas dateringar och position 
i den kyrkliga organisationen kan man ändå dra slutsatsen att orten från sin grund-
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läggning hade en stor betydelse för kyrkans etablering i den här delen av nuvarande 
Sverige. Redan under 1060-talet inrättade ärkebiskop Adalbert av Bremen ett biskops-
säte i staden och ordinerade Adalward som biskop (sdhk 167). I Florensdokumentet 
från 1120-talet som ofta citeras nämns orten som en stiftsstad tillsammans med andra 
tidiga kyrkliga biskopssäten såsom: Scara, Liunga Kaupinga, Tuna, Strigin, Sigituna och 
Arosa. Dessa brukar identifieras som Skara, Linköping, Eskilstuna, Strängnäs, Sigtuna 
och Aros. Vilken ort som avses med Aros är omdiskuterat men sannolikt är det 
Västerås (Dahlbäck 1993:136ff, Ros 2001:129). Av någon okänd anledning tycks 
Sigtunas värdighet som biskopssäte ha upphört någon gång innan år 1164 då Sverige 
blev en egen kyrkoprovins och ett ärkebiskopssäte inrättades i Gamla Uppsala 
(Dahlbäck 1993:135f). I fundationsbrevet utfärdat av påven Alexander III år 1164 
nämns stiftstäderna ”scarensem lincopensem strengenensem & arusiensem”, d.v.s. Skara, 
Linköping, Strängnäs och Västerås (sdhk 202, DS 49). Här saknas både Sigtuna och 
Eskilstuna. Istället blir Sigtuna sätet för ett av prosterierna i Upplands tre folkland. 
Under 1160-talets senare del var Uppland uppdelat i tre storprosterier i de gamla folk-
landen: Tiundaland, Fjädrundaland och Attundaland. Prostarna hade sina säten i 
Uppsala, Enköping och Sigtuna (Ferm 1986:68). Sigtuna ligger i Håbo hundare som 
under medeltiden tillhörde Tiundaland, men var säte för prosten över Attundaland 
(Ros 2001:159, Björklund 2014). Folklandsprosterierna har upphört någon gång på 1260 
och 1270-talet och ersatts av häradsprosterier (Rahmqvist 1996:61). 
   Anläggandet av ärkebiskopssätet i Gamla Uppsala utgjorde en kraftfull symbolisk 
manifestation, men läget var ur ett geografiskt och ekonomiskt perspektiv inte helt 
idealiskt. Tillströmningen av kyrkobesökare verkar ha varit låg och år 1215 beslutar 
påven Innocentius III att ge ärkebiskopen i Gamla Uppsala fullmakt att flytta biskops-
sätet till en plats som kallas ”Sittm”, sannolikt avses Sigtuna (sdhk 339, Ferm 1986:44). 
Av oklara skäl genomförs inte denna flytt. Det kom att dröja innan ärkebiskopssätet 
slutligen flyttades. I ett brev från 1258 beskriver påven Alexander IV det illa valda 
läget och de få besökarna och befaller biskopen i Västerås att meddela ärkebiskopen 
och kapitlet i Uppsala tillåtelse att flytta ärkebiskopssätet till ett bättre läge (sdhk 769). 
Men inte heller då kom någon flytt till stånd. Det var först efter att kyrkan eldhärjats på 
1270-talet som en flytt genomfördes, men då till Östra Aros.  
   Under 1300-talet har Sigtuna förlorat mycket av sin maktpolitiska betydelse och det 
finns inga kraftfulla ekonomiska institutioner kvar förutom dominikanerklostret som 
kan driva den ekonomiska utvecklingen framåt. Istället hamnar staden i skuggan av de 
andra städer som växer fram längs Mälarens stränder. Även kungamakten hyser ett 
allt mindre ekonomiskt intresse för staden. Istället koncentreras de ekonomiska 
intressena till andra nygrundade orter som t.ex. Östra Aros, Nyköping, Örebro och 
Stockholm som får en allt större betydelse från 1200-talets mitt. Främst manifesterat av 
borgbygget på stadsholmen.  
   Fram till 1260-1270-talet hade prosteriet i Attundaland sitt centra i Sigtuna men 
staden har en udda placering i förhållande till folklandet, snarast ligger orten i 
skärningen mellan de tre folklanden. En mer geografiskt central plats där människor 
samlats sedan lång tid innehar Folklandstingstad som utgjorde tingsplats i Attunda-
land, precis som Distinget i Östra Aros i Tiundaland. Platsen ligger i inlandet några 
kilometer väster om Sigtuna och konkurrerade uppenbarligen med staden. Både ting 
och marknader hölls och här bedrevs också sysslor som är typiska för städer. I ett brev 
författat den tredje augusti 1315 befaller hertig Valdemar alla hantverkare som bosatt 
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sig vid Folklandstingstad och där bedriver handel att inom 8 dagar bege sig till 
Sigtuna, Stockholm eller någon annan stad med privilegier (DS 2027, Calissendorff 
1966:244). Det verkar inte ha haft någon större effekt för tingsplatsen omnämns åter-
igen år 1332 då Sigtunabor klagar hos kung Magnus över att hantverkare såsom 
garvare, skomakare, skräddare och andra personer boende vid Folklandstingstad be-
driver handel och andra förbjudna yrken. Kungen ålägger dessa personer att inom 8 
dagar flytta till Sigtuna, Stockholm eller andra större städer, med hot om konfiskering 
(DS 2922). 
   Staden kom uppenbarligen inte att utgöra någon naturlig uppbördsort i ett administ-
rativt definierat omland och ej heller en plats som människor i bygderna i det 
närbelägna Attundaland strategiskt sökt sig till för handel och hantverk. Istället kom 
folklandet som uppbördsområde att ligga under Stockholms slotts fögderi. Detta är 
skriftligt belagt från 1300-talet början, men sannolikt har fögderiet haft samma ut-
sträckning redan tidigare (Fritz 1972:64, 1973:57). 
 
 
Kvarteret Trädgårdsmästaren 
Undersökningarna i kvarteret Trädgårdsmästaren 9 och 10 genomfördes under åren 
1988-1990 och utgör den största sammanhängande yta som hittills undersökts i 
Sigtuna. Det är också den första grävningen, där man bröt med den äldre metoden att 
gräva i stick. Istället lades stor vikt vid att identifiera lager och bebyggelsefaser redan i 
fält och undersöka dessa separat. Undersökningsmetodiken var dock ett mellanting 
mellan stickgrävning och single context-metod (Söderberg 2011:16). Man grävde i lager 
och bebyggelsefaser, men fyndmaterialet är inte alltid relaterat till avgränsade anlägg-
ningar utan främst till rutenheter inom ett lager eller fas. 
 
 
Bebyggelseutveckling, ca 985-1260 
Utifrån undersökningsresultaten i kvarteret Trädgårdsmästaren har Björn Pettersson 
utarbetat en zonindelning av tomterna (Pettersson 1993:29). Från och med början av 
1000-talet, när tomterna placerats utefter Stora Gatan, kan de delas in i fyra olika zoner, 
figur 2.6. 
   På den undersökta ytan kan man följa fyra hela stadsgårdar och delar av en femte 
från etableringen under 900-talets slut och fram till strax efter 1200-talets mitt. Bebyg-
gelseutvecklingen kan delas in i tre huvudfaser, enligt Petterssons indelning. Dessa 
karaktäriseras av märkbara genomgripande förändringar i jämförelse med närmast 
föregående fas. Huvudfas 1, ca 985-1000 omfattar endast det äldsta bebyggelseskiktet i 
fas 1. I detta skikt finns endast två till tre huslämningar per tomt. Någon funktions-
uppdelning kan inte spåras i detta skede utan tomterna består av upp till tre hus 
vardera, med ett bostadshus med mitthärd närmast gatan. Bakom dessa finns enklare 
hus utan härd. Hantverket är så sparsamt förekommande att det endast verkar spegla 
någon enstaka produkt som tillverkats på någon av tomterna. Möjligen har Stora Gatan 
inte funnits under denna period, utan istället utgjordes bebyggelsen av en enkel 
tomtrad orienterad längs Mälarens strandlinje (Tesch 2007b:89f). 
   Huvudfas 2, ca 1000-1125 omfattar bebyggelseskikten i fas 2-6. Under huvudfasen 
sker genomgripande förändringar av stadstomterna. Gränserna gentemot angränsande 
tomter ligger kvar, men tomterna blir längre och innehåller fler hus. En zonindelning 
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gör sig gällande och denna kom att bestå fram till den yngsta fasen. Närmast gatan i 
zon I ligger en bodbebyggelse där hantverk bedrivits och som också kan ha fungerat 
som lagerhus (Pettersson 1993:28). I dessa hus finns spår av både metallhantverk, ben 
och hornhantverk samt glashantverk. Innanför gatuzonen ligger zon II med förråds-
hus, men också byggnader knutna till hantverk. Både smidesverksamhet, 
hornhantverk och textilhantverk finns företrädda i denna zon. 
   I zon III ligger dagligstuga med hörneldstad och bänkar utmed väggarna där gårds-
folket lagade mat, åt och sov. Här hittades de största mängderna hushållskeramik, men 
även spår av textilhantverk i form av vävtyngder och sländtrissor (Söderberg 2011:28). 
   Längst in på tomterna i zon IV ligger större hallbyggnader som sannolikt fungerat 
som samlingsplatser med representativa funktioner (Pettersson 1993:29ff). Här är 
kulturlagren också som tunnast och det verkar som om man varit noggrann med 
städning, alternativt att aktiviteterna i detta område inte varit av en art som avsatt 
några större mängder materiella spår, medan området närmast gata i verkstadszonen 
har de tjockaste kulturlagren (Pettersson 1993:20).  
   Under huvudfas III, ca 1125-1260 behölls zonindelningen från föregående huvudfas, 
men den förfinades. Hantverksproduktionen i gatuzonen ökade markant samtidigt 
som bodarna ersattes av parvisa bodar på varje tomt. Förändringen har satts i samband 
med uppkomsten av en stationär marknadsproduktion riktad mot både staden och 
omlandet (Pettersson 2007:13f). 
   Intressant att tomtstrukturen är så statisk från det sena 900-talet och in i 1200-talet. 
Bebyggelsestrukturen och tomternas längd förändras men gränserna mellan tomterna 
uppvisar en kontinuitet från anläggningstiden och fram till 1260-talet. Detta står i kon-
trast till stadstomter i Lund som uppvisar ett mer dynamiskt mönster, där strukturen 
förändras från och med 1000-talets mitt. Stortomter etablerade under 1000-talets första 
hälft styckas upp i långsmala parceller under slutet av 1000-talet för att under 1200-
talet åter slås samman till stortomter (Carelli 2001:110f, Carelli & Lenntorp 1994:92ff, 
Johansson Hervén 2008:267). Peter Carelli menar att förändringen från stortomter till 
långsmala parceller inte skedde på kunglig befallning utan bör ha skett i kommersiellt 
syfte på privat initiativ av stortomtsägarna (Carelli 2001:109). 
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Figur 2.5. Indelning och numrering av tomterna 1-5. 
 

 
 

 
  
Figur 2.6. De tre huvudfaserna i kvarteret Trädgårdsmästaren 9-10  
(B. Pettersson 1993, figur 15).   
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Ben- och hornhantverk i kvarteret Trädgårdsmästaren – råvaruanvändning, ca 985-
1260 
   Från de tio undersökta faserna som tillsammans representerar en period på ca 275 år 
finns en stor mängd spillmaterial. Hantverksspillet av ben och horn samlades in och 
separerades redan i fältarbetsfasen från det material som uppfattades som matavfall. 
Inledningsvis var intentionen att samla in allt benmaterial, men efter att halva ytan 
undersökts uppgick det insamlade materialet till omkring 5 ton ben, varför man valde 
att avbryta insamlandet då det ansågs som alltför tidskrävande (Edberg 2011:164). 
   Åtta rutor vattensållades för att fånga in även de minsta benen. Av dessa har Barbro 
Hårding analyserat fyra rutor som tillsammans innehöll över 300-kilo ben. Resultaten 
är beskrivna i en rapport, en uppsats och i en artikel (Hårding 1990, 1992, 2011). Det är 
förvisso en liten del av det samlade materialet, men det ger en intressant kronologi i 
konsumtionsvanor på tomterna under de cirka 280 åren som materialet representerar. 
   Hantverksspillet fortsatte man dock att samla in från hela undersökningsytan. 
Särskilt från hantverkshusen närmast Stora Gatan finns ansenliga mängder spill. Den 
här materialkategorin har man även samlat in vid andra undersökningar i staden, men 
någon systematisk osteologisk undersökning av fyndkategorin har hittills inte genom-
förts. Som vi sett tidigare ingår dessa material sällan i de osteologiska undersök-
ningarna. Det uppfattas oftast som ett arkeologiskt material och studeras främst av 
arkeologer. Av den anledningen är råvaruanvändning på artnivå och vilka benelement 
som ingår ännu oklara. Iakttagelser i samband med fältarbeten och enstaka notiser 
visar att det finns en betydande närvaro av horn från älg. Det är den djurarten som 
vanligtvis brukar nämnas i samband med ben- och hornhantverk i regionen när nytt-
jade arter kommer på tal. Det finns dock uppgifter om att även kronhjortshorn och 
renhorn ingår (Douglas 1978:88). I andra analyserade material finns en artvariation 
såsom i t.ex. Kungahälla, Skara och Lund. För Sigtunas del är den inbördes fördelning 
är ännu okänd. Samma sak gäller inslaget av hantverk i ben och i andra osteologiska 
material som t.ex. valrosstand och keratin från slidhornsdjuren som lämnar spill i form 
av hornkvicken. Enstaka fynd av valrosstand omnämns, bland annat förekommer det i 
spillmaterialet från mynthuset i kvarteret Urmakaren och det finns även ett registrerat 
kraniefragment i 1100-talslager i kvarteret Trädgårdsmästaren (Ros 2002:167, Malmer 
et al 1991:10, Hårding 1990:108). Till följd av att spillmaterialen inte analyserats är det 
ännu oklart i vilken omfattning råvaran brukats på stadstomterna i Sigtuna och i nulä-
get går det ej heller att uttala sig om det föreligger några kronologiska mönster i dess 
förekomst. 
   Intentionen med föreliggande analys är att få en tydligare bild av vilka djurarter som 
utgjort råvara inom hantverket samt vilka specifika anatomiska element som nyttjats. 
Ett annat syfte är att undersöka hur råvaruanvändningen på de olika tomterna för-
håller sig till varandra och om det sker några förändringar under de ca 275 år som de 
tio faserna representerar. I en studie av skärvlänkar i kvarteret Trädgårdsmästaren har 
Mats Roslund påvisat att keramikförflyttningar över tomtgränserna varit ovanliga 
(Roslund 1997:45ff). Man kan därmed utgå ifrån att spillmaterialens rumsliga utbred-
ning speglar aktiviteter på de enskilda tomterna. Uttrycker valen av material på de 
olika tomterna någon form av individualitet? Finns det några traditioner i produktion 
och val av råvara bundna till de enskilda hushållen? Speglar sammansättningen 
individuella nätverk eller är det ett gängse mönster som karaktäriserar staden Sigtuna? 
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   Innan redogörelsen för det rumsliga och kronologiska mönstren i spillmaterialet är 
det på sin plats med en kort beskrivning av definitioner och terminologi och hur jag 
använder dem och hur jag kvantifierat materialet samt något om de osteologiska 
materialens morfologi och skillnader mellan olika djurarter. 
 
 
Terminologi 
Begrepp som används för att beskriva olika osteologiska material har delvis över-
lappande betydelser. Exempelvis brukas ”ben” stundom som ett allmänt begrepp 
syftande på osteologiskt material generellt. Det kan emellertid också syfta på ett speci-
fikt material. Samma flytande gränser har begreppet ”horn” som både kan syfta på 
horn från cervider (hjortdjur) och bovider (slidhornsdjur, såsom kor, får och getter), 
vilka utgör två helt olika material. Språkligt görs tyvärr ingen tydlig skillnad i 
svenskan, till skillnad från exempelvis engelskans ”horn” och ”antler” eller norskans 
”horn” och ”gevir”. Vad som åsyftas i fyndlistor och rapporter är inte alltid uppenbart, 
vilket komplicerar jämförelser mellan olika dokumenterade svenska material.  
   I denna studie syftar begreppet ”ben” på ett specifikt material, avskilt från horn, 
keratin och tänder. Som hantverksråvara tjänar vanligen det post-craniala skelettets 
långa rörben och revben. Särskilt är det nötkreaturens mellanfots- och mellanhandsben 
samt revben som utgjort råvara till sammansatta kammar. I 1200-talsmaterial blir också 
ben av häst allt vanligare och då djuret inte konsumeras av religiösa skäl nyttjas i större 
utsträckning benelement från mer köttrika regioner på kroppen, såsom skenben och 
lårben. Som ett allmänt begrepp utan närmare specifikation används istället ”osteolo-
giskt material”, vilket är en direkt motsvarighet till engelskans ”osseous material” 
   Begreppet ”horn” syftar enbart på hjortdjurens horn. Vanligast förekommande i 
regionen är älghorn. Rådjurshorn har på grund av sin ringa storlek sällan utgjort 
råvara. Renhorn och kronhjorthorn förekommer i mindre utsträckning och har impor-
terats till städerna i regionen. En viktig skillnad mellan cervider och bovider rör också 
deras förhållanden till människan. Den ena gruppen utgör vilt, medan den andra 
gruppen är tamdjur. Tillvaratagandet av cerviders fällhorn har ingen inverkan på 
populationerna, medan bovidhorn alltid utgör en realisering av en personlig resurs och 
långvarig investering. Det är i samband med slakt som det senare materialet blir till-
gängligt. 
   Hornkvicken är i sig ingen råvara som tagits tillvara inom hantverket. Keratinet 
(hornämne) som utgör den egentliga råvaran är vanligen sedan länge förintat. Det som 
återstår är hornkvicket som utgör underlaget för keratinet och verktygsspår på dessa 
indikerar tillvaratagande av keratinråvaran och närvaron av hantverk. 
   Tandmaterial består av emalj och dentin. Den enda identifierade råvaran i spill-
material i denna kategori under perioden vikingatid och medeltid är valrossens betar. 
Här förekommer också ibland en begreppsförbistring, då materialet emellanåt går 
under benämningen valrosselfenben eller enbart elfenben. Valrossens betar kom under 
vikingatid och medeltid att fungera som ett substitut för elfenben i stora delar av 
Europa, därav de överlappande begreppen. Det är dock endast den yttre skepnaden 
som är likartad. Morfologiskt har de helt olika egenskaper. Valrossbetar består av 
emalj, dentin och sekundärdentin som utgörs är en kornig, pärlad substans i betens 
inre. De två senare materialen är ofta vita-honungsgula i färgen och uppvisar en lyster 
och viss transparens. Elefantens betar har en mer enhetlig kristallin struktur och är 
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som utgjort hantverksråvara (Ulbricht 1978:22). De övriga fyra förekommer som hant-
verksråvara i spillmaterial från vikingatid och medeltid i Mälarområdet. 
   Hos älgen förekommer både skovelhorn så kallade palmat horn och grenade horn 
också kallade cervint horn. Variationen är åldersbetingad, men det finns också vissa 
geografiska skillnader i förekomsten. Älgtjurar med palmata horn ökar i antal norrut 
(Alm 1979:24). I spillhögarna i Sigtuna dominerar palmata horn. Detta syns också in-
direkt i kamproduktionen, där dubbelhelkammar är vanliga. Endast skovelhornen har 
tillräkligt stora plana ytor av kompakt vävnad för att utgöra råvara till produkten. 
Färgen på hornen går vanligen i brunt-grågult. Ytan på stång och den palmata delen är 
räfflad och rosenkransen är väl definierad och består av en krans av vårtliknande ut-
skott med mellanliggande hål för blodkärl, s.k. foramina. Den är dock mindre och 
vårtutskotten glesare jämfört med kronhjortens rosenkrans. En annan skillnad är att 
älgens rosenkrans i profil uppvisar en gradvis övergång till stång, figur 2.13. Taggarna 
på hornen består av kompakt vävnad. Den spongiösa vävnaden i hornens inre före-
kommer främst i stång och i ett skikt i den palmara delen. Den är karaktäristiskt tät och 
saknar de långa kanaler som övriga arter uppvisar, se figur 2.8. 
   Kronhjortens horn har en annan uppbyggnad. På stången strax ovan rosenkransen 
sitter den s.k. ögontaggen och ovan denna istagg och mellantagg. Stången avslutas i en 
krona med ett varierat antal taggar. Ytan på hornen är varierat räfflad och knottrig. 
Mönstren är mer regelbundna än hos älg och sträcker sig längre ut på taggarna. 
Rosenkransen är tät och jämn ibland med enstaka runda foramina. I jämförelse med älg 
är den bredare och tätare och i profil avsatt i förhållande till stång. På större exemplar 
är vårtutskotten ofta blankpolerade och glansiga, figur 2.13. Den inre cellvävnaden 
upptar en betydande del av hornen och sträcker sig från rosenkrans och ända ut i 
hornspetsarna, se figur 2.9. Den inre cellvävnaden är organiserad i hornets längd-
riktning och består av långa sammanhängande kanaler. Cellstrukturen påminner om 
renhornets inre struktur, men avviker klart från älghornets utseende, figur 2.8. 
   Hos ren har båda könen horn, men det föreligger en storleksskillnad. Hornen är 
grenade så kallade stånghorn med två kraftigare hornstänger, varav den ena är vinklad 
bakåt i en uppåtgående båge och en eller flera bågar är vinklade framåt i riktning mot 
mulen. Ändarna på stånghornen avslutas med ett grenverk av taggar som ofta är 
vinklade åt olika håll och inte sällan krokiga. I jämförelse med älghornstaggar är de av 
ren vanligen ovala i tvärsnittet och har en spongiös vävnad som sträcker sig längre ut i 
spetsarna, precis som hos kronhjort. Men till skillnad från den senare har taggarna ett 
slätt ytskikt. I grenverket kan det också förekomma skovelformade palmara partier, 
särskilt hos de äldre handjuren, figur 2.11. Färgen är grå-gulvit och ytan är slät och har 
ett karaktäristisk porigt skikt. Emellanåt förekommer en gles ådring i form av fåror 
som är särskilt tydliga på de palmara ytorna, se figur 2.11. Den inre spongiösa 
vävnaden är precis som hos kronhjorten organiserad i hornets längdriktning och 
uppvisar en cellstruktur som bildar kanaler. Vanligen är de dock tätare och mindre. I 
ett fragmenterat tillstånd kan dessa vara svåra att särskilja, men de avviker tydligt från 
älghornens inre cellstruktur. Rosenkransen hos renhorn är oregelbunden och gles. 
Vanligen består den av enstaka klart avgränsade vårtutskott som ibland kan utvecklas 
till taggliknande utskott, se figur 2.12. På äldre hannar kan vårtutskotten bli 2-3 cm 
stora. 
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Figur 2.8. Den inre cellstrukturen hos kronhjortshorn tv och älghorn th.  
 

 
Figur 2.9. Taggar av kronhjort med en inre spongiös vävnad som sträcker sig långt ut i hornspetsarna. 
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Figur 2.10. Avsågat horn från rentjur bestående av förgreningen på den främre vettande hornstången. 
 

 
Figur 2.11. Palmata delar av renhorn med en karaktäristiskt slät yta och ådring av enstaka fåror. 
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Figur 2.12. Slakthorn av ren med rosenkransar bestående av glesa vårtutskott. 
 
 

 
Figur 2.13. Profil av rosenkrans av rådjur, älg och kronhjort. 
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Figur 2.14. Rosenkrans av rådjur, älg och kronhjort. 
 
   Rådjurets horn utgör ett marginellt inslag som hantverksråvara. Hornet är för litet för 
att utgöra material till kammar. Emellanåt har den använts som råvara till sylar eller 
nätstickor. Hornet har en kraftigt utskjutande krans och stången är räfflad med pärl-
bildning som emellanåt utvecklas till taggliknande utskott längs stången. Hornets inre 
består av en spongiös vävnad i form av kanaler orienterade i hornets riktning. 
   Hantverksavfallet – spillet, representerar vitt skilda delar av tillverkningsprocessen. 
Det rör sig om allt från stora skovelhorn som varit ämnade för hantverket men som av 
någon anledning lämnats orörda, huggspån från inledande bearbetning av råvaran till 
små täljspån från slutskedet av tillverkningsprocessen. För att fånga in denna variation 
har spillmaterialet vid analysen delats in i olika storlekskategorier. Den storleksmässigt 
största kategorin utgörs av ”hornråvara” som representerar alla fragment med en stor-
lek över 20 cm. Därefter kommer ”hornavfall” ofta grovt tillsågade stycken på mellan 4-
20 cm. Delvis överlappande med föregående kommer ”huggspån/flis” på mellan 3-5 cm. 
Skillnaden mot kategorin hornavfall har satts vid att dessa fragment består av tunnare 
spån eller flisor uppkomna vid bearbetning medelst vassa eggverktyg. Så pass tunna 
att de inte kan utgöra råvara inom hantverket. Nästa kategori är ”småspån” på mellan 
2-3 cm också detta ett direkt avfall som inte kan nyttjas. Alla fragment med en storlek 
av 0-2 cm har inordnats i den minsta kategorin ”mikrospån”. I vissa verkstadshus på-
träffades tjocka lager av små avhyvlade spån nästan helt utan jordinblandning. Den 
minsta kategorin har inte artbedömts och antalet fragment utgör en uppskattning ut-
ifrån ett urval räknade fragment från varje fyndpost där dessa ingår.  
   I möjligaste mån har fragmenten bedömts till art. Jag har valt att låta storleken på 
fragmenten avgöra säkerheten i bedömningen. I vissa fall har mer generella kategorier 
skapats. För hornmaterialet har jag skapat en kategori kallad ”Cervus/Rangifer”. Den 
innehåller fragment av den inre cellvävnaden från ren och kronhjort som är likartad 
men däremot distinkt gentemot älghornets. Som vi kommer se uppvisar kategorin ett 
kronologiskt mönster som är identisk med förekomsterna av renhorn, vilket gör det 
sannolikt att den nästan uteslutande representerar denna art. 
   Vad gäller det osteologiska arbetet av identifieringar av materialet är det som alltid 
en glidande skala från bestämningar till bedömningar: allt beroende av fragmentens 
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storlek och de morfologiska detaljer som finns företrädda. För att gradera säkerheten i 
bedömningarna och samtidigt fånga in kvantitativa aspekter av materialet har jag delat 
in materialet i olika storleksklasser och för de två större finns tillräkligt många detaljer 
för att kalla det bestämning. I de mindre klasserna som ”småspån” blir det mer av en 
bedömning. Av fragmentantalens fördelning att döma är kronhjort sannolikt en aning 
underskattad i de lägre storleksklasserna, men inslagen i de större storleksklasserna 
”råvara” och ”hornavfall” visar att den utgör ett högst marginellt inslag i jämförelse med 
älg och ren. 
   Spillmaterial och identifierbara ämnen som befinner sig långt fram i hantverkspro-
cessen saknar i många fall detaljer som kan ligga till grund för en artbedömning. Dessa 
är inte medtagna i denna fördelning, utan behandlas i de senare kapitlen om föremåls-
kronologier och variationer i föremålsrepertoaren. 
 
 
Horn – identifierade arter och material  
Materialet består av sammanlagt 737,5 kilo insamlat spillmaterial, varav analysen om-
fattar i princip allt material. Utgår gör allt material listat som tillhörande fas 11, då 
denna fas använts för allt som är kontextlöst. Några fyndposter med spillmaterial gick 
inte att lokalisera, men vid kontroll mot det analyserade materialet verkar dessa utgöra 
dubbletter. Det verkar vara någon siffra som kastats om i fyndlistan. Från samma 
kontexter finns redan analyserat material med likartade fyndnummer och ungefär 
samma mängdinnehåll, så i princip allt material registrerat som spill är analyserat. 
Möjligen att det är några enstaka gram som inte har kunnat lokaliseras i samlingarna. 
Däremot är fyndkategoriseringen mer problematisk och en aning godtycklig. Var går 
gränserna mellan spill, halvfabrikat och artefakt? Det finns ett spektra av kategorier 
från spill till råämnen, ämnen, halvfabrikat osv. fram till brukade föremål. Någonstans 
måste en gränsdragning göras, annars blir arbetet alldeles för omfattande för att rym-
mas inom detta projekt. Eftersom fokus ligger på råvaruanvändning - material och 
djurarter är det spillmaterialet som är intressant. Ju längre fram i tillverkningsproces-
sen ett material befinner sig vid deponering desto svårare blir det att identifiera 
djurarter och material okulärt.  
   I följande kapitel redogörs för inslaget av de olika materialen per art och den krono-
logisk och rumsliga fördelningen på stadstomterna. Först redogörs för hornmaterialet, 
sedan förekomsten av hornkvicken och benmaterial som råvara och vilka arter och 
anatomiska element som finns representerade och sist arbeten i tandmaterial. I regio-
nen förekommer enbart valrosstand. Jag börjar med en genomgång av råvaran horn 
och vilka arter som ingår och de kronologiska mönstren. 
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Tabell 1. Fördelning av hornfragment per art och storlekskategori, vikt och antal fragment. 
Kategori Råvara 

 ≥ 20 cm 
Hornavfall ≥ 
4 cm 

Huggspån/ 
flis 3-5 cm 

Småspån 
 2-3 cm 

Microspån 
 < 2 cm 

Älg (Alces alces) 59 frag./ 
26 737 g 

10 509 frag./ 
332 305 g 

43 649 frag./ 
141 017 g 

71 965 
frag./ 
66 901 g  

Ren  
(Rangifer 
tarandus) 

1 frag./ 
214 g 

1 190 frag./ 
17 653 g 

1 790 frag./ 
3 509 g 

5 579 frag./ 
4 298 g 

 

Kronhjort 
(Cervus elaphus) 

 

86 frag./ 
4 447 g 

46 frag./ 
153 g 

29 frag./ 
36 g 

 
Rådjur  
(Capreolus 
capreolus) 

1 frag/ 
33g 

5 frag./ 
119 g 

   

Cervus/Rangifer 
 

4 frag./ 
83 g 

473 frag./ 
857 g 

1825 frag./ 
1 221 g 

 

Obestämt 

    

ca 1 141 728 
frag./ 
105 174 g 

 
 
Rådjur 
Det är en allmän trend i hornhantverksmiljöer att horn från rådjur nyttjats i mycket 
liten utsträckning. De är alldeles för små för att utgöra råvara till t.ex. kammar. Så är 
det även i kvarteret Trädgårdsmästaren. Endast 6 fragment har identifierats i spillma-
terialet. De enstaka exemplaren förekommer i tid från fas 4-10 och särskilt på tomtparet 
4 & 5. I fyra av dessa fall uppvisar hornen en porig struktur och härstammar således 
från djur som fällts innan hornen mognat och basthuden fejats. Hornen är då obruk-
bara som råvara och materialet speglar primärt konsumtion av rådjur på tomterna. Ett 
horn från tomt 4, fas 4 uppvisar ett täljt ytskikt, vilket indikerar att det var ämnat att bli 
en syl eller dylikt. Ämnet har dock kasserats eftersom även detta exemplar kommer 
från ett rådjur som fällts innan hornet mognat. Vi lämnar rådjuret och konstaterar att 
det inte nyttjats som hantverksråvara i någon nämnvärd utsträckning. 
 
 
Älg 
I Europa sammanfaller älgens utbredningsområde med det barrskogsområden som 
sträcker sig från Skandinavien i väster och vidare österut genom Ryssland. Hur långt 
söderut den förekommit under medeltiden är oklart, men den har sannolikt inte fun-
nits i Danmark och ej heller i Nordtyskland. Om detta vittnar de fåtaliga inslaget av 
älghorn i Ribe, Hedeby och Lund (Ulbricht 1978:21, Christophersen 1980:145, 
Ambrosiani 1981:99). Där är det framförallt kronhjortshorn som nyttjats som råvara. 
Även i Norge verkar älgen ha varit fåtalig. I Kungahälla, Oslo, Bergen och Trondheim 
är det istället renhorn som dominerar som råvara (Vretemark 1991:60, Dahlin & Wihl 
1991:94, 142, Hansen 2005:159, 271). Även i Gamla Lödöse förekommer renhorn som 
råvara. Ett myntningsunderlag i läder för tillverkning av mynt under 1100-talets mitt 
påträffades i ett tjockt hornspillager bestående av renhorn (Carlsson 1998:78f, 2007:89, 
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Harlitz 2010:71). Tvärsöver Östersjön i den polska handelsstaden Gdansk utgör älg-
horn ca 15% medan den dominerar i materialet från Wollin (Hilczerówna 1961:51f, 
Christophersen 1980:141). I de ryska orterna som Novgorod och Staraja Ladoga domi-
nerar älghorn som råvara (Christophersen 1980:141, Smirnova 1997:140). I kvarteren 
Troitsky och Nerevsky i Novgorod utgör älghorn mellan 81-88 %, ren 6,2 – 13%, kron-
hjort 3,7–4,6 % och rådjur 1,4-2 % (Smirnova 1997:139). Någonstans mellan nuvarande 
Polen och Baltikum har sannolikt den nordliga gränsen för kronhjortens utbredning 
gått under tidig medeltid. Vad dessa vikingatida och tidigmedeltida orter har gemen-
samt är att sammansättningen präglas av den lokala tillgången på råvara. Insamlingen 
har skett i nära anslutning till orterna. 
   Med tanke på Sigtunas läge i Mellansveriges barrskogsområde är det naturligt att 
hantverksråvaran som nyttjats på orten domineras av älghorn, tabell 1. Den förekom-
mer i alla faser från 900-talets slut och fram till ca 1260-talet. Procentuellt varierar 
inslaget från ca 75% till nära nog 100% i olika lager och rumsliga kontexter. 
   Tittar vi på de enskilda tomterna och mängden per fas håller sig mängden spillmate-
rial på relativt konstanta låga nivåer från fas 1 till och med fas 6, dvs. 900-talets slut och 
fram till ca 1125. Under det första århundradet är det framförallt på tomt 3 och 4 som 
man ägnat sig åt hornhantverk. I fas 6 utjämnas spridningen och alla tomter innehåller 
i stort sett lika mycket material räknat i antal fragment (figur 2.25). Vad man bör vara 
uppmärksam på är att endast en smärre del av tomt 1 är undersökt och tomt 5 är kraf-
tigt påverkad av recenta störningar, vilket påverkar mängdförhållandena. 
   I fas 7 dvs. 1125-1150 sker en ökning av spillmaterial av älghorn på tomt 4 och 5. På 
tomt 2 och 3 är mängden ungefär densamma som i föregående fas. Det är först i fas 8, 
dvs. 1175-1200 som en kraftig ökning av hantverksspillet av älghorn kan skönjas på 
alla tomter. Också i denna fas är det tomt 4 och 5 som utmärker sig med de största 
mängderna. På tomtparet 2-3 är den rumsliga fördelningen en annan. Dels finns en 
koncentration av stora mängder på tom 3 i hantverksbodarna närmast Stora Gatan. På 
tomt 2 orienterar sig mängderna mot den stenbelagda föregångaren S:t Nikolai gränd i 
väster och visar att även denna passage var ett merkantilt stråk kantat av hantverks-
hus, figur 2.22. 
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Figur 2.15. Spillmaterial av älghorn (rött) och renhorn (blått) i fas 1, ca 985-1000. Vikt i gram per ruta. 
Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. Bakgrundsplan med hustolkningar Sigtuna museum, 
Wikström et al 2011:34, figur 19. 
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Figur 2.16. Spillmaterial av älghorn (rött) och renhorn (blått) i fas 2, ca 1000-1020. Vikt i gram per ruta. 
Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med hustolkningar Sigtuna museum, 
Wikström et al 2011:46, figur 29). 
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Figur 2.17. Spillmaterial av älghorn (rött), kronhjort (lila)och renhorn (blått) i fas 3, ca 1020-1050. Vikt i 
gram per ruta. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med hustolkningar 
Sigtuna museum, Wikström et al 2011:54, figur 37). 
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Figur 2.18. Spillmaterial av älghorn (rött), kronhjort (lila)och renhorn (blått) i fas 4, ca 1050-1075. Vikt i 
gram per ruta. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med hustolkningar 
Sigtuna museum, Wikström et al 2011:68, figur 50). 
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Figur 2.19. Spillmaterial av älghorn (rött), kronhjort (lila)och renhorn (blått) i fas 5, ca 1075-1100. Vikt i 
gram per ruta. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med hustolkningar 
Sigtuna museum, Wikström et al 2011:78, figur 59). 
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Figur 2.20. Spillmaterial av älghorn (rött), kronhjort (lila)och renhorn (blått) i fas 6, ca 1100-1125. Vikt i 
gram per ruta. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med hustolkningar 
Sigtuna museum, Wikström et al 2011:90, figur 71). 
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Figur 2.21. Spillmaterial av älghorn (rött), kronhjort (lila)och renhorn (blått) i fas 7, ca 1125-1175. Vikt i 
gram per ruta. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med hustolkningar 
Sigtuna museum, Wikström et al 2011:102, figur 84). 
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Figur 2.22. Spillmaterial av älghorn (rött), kronhjort (lila)och renhorn (blått) i fas 8, ca 1175-1200. Vikt i 
gram per ruta. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med hustolkningar 
Sigtuna museum, Wikström et al 2011:116, figur 93). 
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Figur 2.23. Spillmaterial av älghorn (rött), kronhjort (lila)och renhorn (blått) i fas 9, ca 1200-1230. Vikt i 
gram per ruta. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med hustolkningar 
Sigtuna museum, Wikström et al 2011:126, figur 100). 
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Figur 2.24. Spillmaterial av älghorn (rött), kronhjort (lila) och renhorn (blått) i fas 10, ca 1230-1260. 
Vikt i gram per ruta. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med 
hustolkningar Sigtuna museum, Wikström et al 2011:134, figur 108). 
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I fas 9 finns de allra största uppmätta mängderna på tomt 4. Samtidigt påverkas mäng-
den i lagrena allt mer av recenta störningar, så både fas 9 och 10 ger en skev bild av 
den ursprungliga mängden. Huruvida det är frågan om en reell nedgång i produk-
tionen under 1200-talets början är oklart. 
   Sammanfattningsvis har vi sporadiska förekomster i fas 1 – 5 där förhöjda värden 
kan skönjas på tomt 3 och 4. Sannolikt utgör de endast några enstaka händelser under 
dessa 30-årsperioder. I fas 6 förekommer det spillmaterial i ungefär lika stora mängder 
på alla tomter trots att tomt 1 endast är delvis undersökt och tomt 5 är kraftigt påver-
kad av recenta störningar. Möjligen har därför tomt 1 och 5 ett större inslag än vad 
materialet påvisar. Den rumsliga spridningen med en dragning mot färdstråken längs 
Stora Gatan och S:t Nikolai gränd samt de ökande mängderna indikerar en öppenhet 
mot besökare i staden och ett hantverk med en ekonomisk agens. Denna utveckling 
accentueras i fas 7 med stora mängder spill i jämförelse med tidigare perioder. Särskilt 
är det tomtparet 4-5 som utmärker sig med kraftigt ökade volymer. Denna tendens kan 
även skönjas i fas 8. Möjligen kan man här tala om en längre kontinuitet och traditioner 
knutet till detta tomtpar där man under större delen av 1100-talet fokuserat på horn-
hantverk. I fas 9 och 10 dominerar tomt 4 med högst andelar.  
   Vad som särskilt utmärker kronologin är den kraftiga ökningen i lager 7, ca 1125-
1175. Denna fas är dock cirka 50 år lång medan de övriga 25-30 år, vilket gör att 
ökningen i fasen inte är fullt så kraftig som stapeldiagrammet gör sken av. Den 
verkliga ökningen i mängd fragment kommer vid övergången till fas 8. Hantverkspro-
duktionen har uppenbarligen blivit avsevärt mer intensiv och det är i dessa 
sammanhang man brukar tala om en övergång till stationära och professionella hant-
verkare med kundorienterad produktion. Intensitet är dock ett relativt begrepp. Vad 
innebär en intensiv hantverksproduktion mer konkret? I begreppet gömmer sig ett 
tempo, en rörelse som möjligen är förnimbar men empiriskt svårfångat. Vår uppfatt-
ning om intensitet och tempot idag skiljer sig väsentligt från 1100-talets människor. Är 
det en daglig syssla, något som skett vid marknadsdagar, kanske helgondagar då 
människor besökt staden. För att möjliggöra en diskussion kring detta begrepp måste 
spillmaterialet brytas ned i sina beståndsdelar. Den dominerande råvaran älghorn blir i 
detta sammanhang inte till någon större hjälp. Genom sin monotoni maskerar den en-
staka händelser och får dem att flyta ihop. I spillhögarna finns även andra råmaterial. 
Kanske kan deras kronologiska och rumsliga mönster avslöja enstaka i tid avgränsade 
händelser och utgöra en grund för en diskussion om begreppet intensitet. 
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fragment finns på tomt 3 i den allra äldsta fasen, ca år 985-1000. Samma tomt uppvisar 
även de största mängderna älghorn under denna tid, figur 2.15. Under fasen är horn-
hantverket ännu småskaligt. Det rör sig sannolikt om några enstaka händelser under 
perioden 985-1000. Intressant är det tydliga inslaget av renhorn som pekar mot han-
delsnätverk norrut. Möjligen utgör inslaget i den äldsta fasen rest av det vida 
kontaktnät som manifesteras i den materiella kulturen i Birka, se kapitel tre. Eventuellt 
är detta en trend som fortsätter in i fas 2. Fragmentantalet är inte lika stort som i fas 1, 
men två större fragment identifierades i byggnaden med hornspill. Därefter inträder en 
lång monoton period då inslaget av ren är ytterst sparsamt, till både mängd i vikt och 
antal fragment. Det rör sig endast om enstaka promillen av det samlade materialet. 
Detta gäller också de övriga exotiska materialen. Införskaffandet av råmaterial under 
perioden är lokalt förankrat. Det kan vara en spegling av att handelsnätverken utar-
mats och orten under 1000-talet och 1100-talets första hälft intagit positionen av passiv 
mottagare, snarare än att föra en aktiv utåtriktad handelspolitik. 
   Kring år 1060 minskar myntimporterna till det svenska fastlandet för att därefter 
upphöra helt. Kenneth Jonsson menar att det speglar en avtagande handelsaktivitet i 
hela Östersjöområdet (Jonsson 1985:198). I Danmark och Norge ersätts den minskade 
importen av mynt av en inhemsk myntning som kom att dominera marknaden. I 
Sigtuna händer inte detta. Anledningen menar Jonsson är att handeln inte var av sådan 
betydelse eller art att den tvingade fram en inhemsk myntning (Jonsson 1985:201). 
Mönstren i spillmaterialen stöder en sådan uppfattning då den ”myntlösa perioden” 
delvis sammanfaller med den enformiga och småskaliga period då man nästan enbart 
nyttjat lokalt älghorn och som sträcker sig från 1000-talets början och fram till ca 1175. 
Produktionen har inte riktat sig mot en större marknad. 
   Efter 1100-talets mitt börjar handelsaktiviteterna öka på Östersjön. Särskilt ökar de 
tyska hamnstädernas inflytande över handeln i Östersjön och i Nordeuropa (Jonsson 
1985:190). Kung Knut Eriksson och jarlen Birger Brosa sluter ett handelsavtal och freds-
fördrag med hertig Henrik Lejonet av Sachsen. Originalbrevet finns inte bevarat men 
en hänvisning till detta fördrag finns i ett brev utfärdat av Birger Jarl ca 1250-1251 då 
konflikter uppstått mellan svenska och tyska köpmän (DS 846).   
   I samband med att kung Knut Eriksson börjar slå mynt blir inslaget av renhorn tyd-
ligt i spillhögarna. Det är i fas 8. Tiden är 1175-1200 då inslaget ökar extremt. Därefter 
sker en lika kraftig tillbakagång i fas 9, ca 1200-1230. De låga andelarna av ren i fas 9 
överensstämmer med mönstret för kronhjorten och som kommer framgå längre fram 
inslaget av benråvara, däremot finns som tidigare visats ingen motsvarande nedgång i 
andelen spill av älghorn. Snarare ökar den i absoluta tal på vissa av tomterna. Produk-
tionen har samma intensitet eller tempo men råvaran har i större utsträckning en lokal 
prägel. I fas 10 är det återigen höga andelar renhorn och ett tydligt inslag av kronhjort. 
En förändring kan skönjas där råvaran i sig har börjat betraktas som en handelsvara 
som kan köpas och säljas. Tidigare var det sannolikt frågan om ett utbyte av tjänster, 
där individer med resurser mötte individer med ett kunnande i ett ömsesidigt utbyte. 
Att hantverket blir kommersiellt i samband med myntningen i Sigtuna, syns i det 
ökande inslagen av exotiska råvaror. 
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2.22). Den fluktuerande trenden och rumsligheten i de yngre faserna och det extrema 
inslagen i fas 8 och 10 måste representera enstaka partier som inkommit och bearbetats 
i hantverksbodar på tomterna någon gång under dessa 30-årsperioder. Hur länge dessa 
enstaka händelser varat räknat i tid är svårt att uttala sig om men när man bryter ner 
kategorin ben- och hornhantverksspill på artnivå bromsar intensiteten i hantverket in 
en aning. Har det varit en stationär syssla ens under de yngsta faserna? Att produk-
tionsvolymen är större råder det inget tvivel om och det är nog riktigt att man 
tillverkat föremål för att möta en kundkrets i både staden och den omgivande lands-
bygden, men varaktigheten på platsen bland de individer som hanterat råvaran på 
tomterna kan ifrågasättas. Materialen ger ett mer flyktigt intryck. Särskilt när man 
bryter ner spillmaterialet på artnivå och ser till spridningen av de mer exotiska råva-
rornas rumsliga fördelning. Här finns en oregelbundenhet som indikerar flyktighet. 
Särskilt utmärker sig boden 401. De fyra rutor som täcker huset har ett inslag av ren-
horn som uppgår till mellan 14-38 %. I grannboden på samma tomt och vägg i vägg, 
utgör inslaget av renhorn endast ca 1 %. I båda bodarna har man dock ägnat sig åt 
kamtillverkning men man har uppenbarligen nyttjat olika råmaterial. Det finns en 
intressant kontrast mellan grannbodarna. Mer troligt är att gäster under olika tillfällen 
i fas 8 vistats kortare perioder i de båda hantverksbodarna. Det är också en tid då in-
slaget av exotiska material indikerar en förändring där råvaran i sig blir en 
handelsvara.  
 
 
Förhållandet fällhorn-slakthorn 
   I förra kapitlet redogjordes för inslaget av de hornråvaror som nått tomterna i kvar-
teret Trädgårdsmästaren och kommit att ingå som råvaror i hantverket. Hornspillet ger 
information om vilka arter som nyttjats och utgör vittnesbörd om ekonomi och 
Sigtunas handelsnätverk och hur detta fluktuerat över tid. Men hornråvaran bär också 
vittnesbörd om andra sammanhang innan de blir en del av den materiella kulturen i 
Sigtunas hantverksbodar.  
   En intressant aspekt som rör historien innan hornråvaran kom att ingå hantverks-
sammanhangen i Sigtuna är förhållandet mellan andelen fällhorn och slakthorn. I 
andelarna finns spår av olika förhållningssätt till hjortarterna och strategier vid själva 
insamlandet. Fällhorn är alltså sådant material som man samlat in i naturen, utan att 
det inverkar på det enskilda djuret. Det är ett material utan tillhörighet som upphitta-
ren kan göra anspråk på. Det andra materialet är en konsekvens av jakt och en form av 
exploatering. Äganderätten till djurkroppen är dock omgärdad av särskilda villkor 
enligt de medeltida lagarna. Hornen bär således vittnesbörd om olika historier som 
kommit att ackumuleras i de urbana spillhögarna. Strategierna bakom insamling av 
fällhorn eller tillvaratagande av slakthorn speglar diametralt olika förhållningssätt till 
de vilda naturresurserna.  
   Hur förhåller sig andelen fällhorn till andelen slakthorn i Sigtuna? Vem hade rätt att 
jaga och fanns det privilegier kopplade till detta? Materialet berättar också om när på 
året jakt och insamlandet bedrevs. Hur gick insamlandet till? Vem var det som samlade 
materialet och var kommer det ifrån? I det följande redogörs för fördelningen mellan 
fällhorn och slakthorn av kronhjort, älg och ren i kvarteret Trädgårdsmästaren. 
Därefter undersöks vad landskapslagarna säger om jakten på vilt. 
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delen fällhorn i dessa lager varierar mellan 61-100 %. Från och med fas 7 med ett allt 
mer omfattande hornhantverk och därmed fler fragment, stabiliseras fördelningen 
kring 80-85% fällhorn. 
   Detta förhållande med en hög andel fällhorn och små andelar horn från slaktdjur kan 
jämföras med fördelningar i andra samtida hornhantverksmaterial. Endast ett jämför-
bart finns tillgängligt från Sverige där älghorn utgjort den huvudsakliga råvaran. Det 
rör sig om ett material från Skara som Maria Vretemark analyserat. Här utgör fäll-
hornen 75%, baserat på 16 fragment (Vretemark 1990:140). Tvärs över Östersjön finns 
jämförbara material i Novgorod. Här är mönstret dock det motsatta. Endast ungefär 
25% av råvaran består av fällhorn (Smirnova 1997:139). Hur stort underlaget är för 
denna frekvens framgår ej, men hornhantverket tycks överlag vara svagt företrätt i 
staden. Från de olika undersökningarna, 18 till antalet, redovisar Smirnova totalt 
endast 939 spillfragment (ibid. 1997:137). Det kan visserligen till viss del bero på 
insamlingsstrategier. Den höga andelen slakthorn indikerar dock en inriktning mot ex-
ploatering av viltpopulationen i regionen. 
   I de sydligare delarna av Östersjöområdet finns några jämförbara material som i sin 
råvaruanvändning påminner i Sigtuna. Enligt Christophersens studie av hantverks-
materialet i Lund är andelen fällhorn 71%. I vikingatida hantverksmaterial i Gdansk 
utgör fällhornen ca 62% och i hornspillmaterialet från Hedeby rör det sig om cirka 80% 
fällhorn (Christophersen 1980:148, Reichstein 1969:62, Hilczerówna 1961:51). 
   När har då älgarna jagats och när på året samlade man in de fällda hornen? Älgen 
fejar sina horn i augusti - september. Det är då huden som täcker hornen under till-
växtperioden faller av och hornen är färdigutvecklade. Sedan fälls hornen någon gång i 
december-mars (Alm 1979:65). En liten andel om ca 20% av älgarna har således jagats 
och fällts under perioden från september och fram till december – mars. Någon gång 
under vårvintern har merparten eller 80% av råvaran samlats in. Insamlingen har alltså 
mestadels skett under vintertid i snötäckta marker när det är lätt att följa i djurens 
klövspår och hitta de fällda hornen. Att man begett sig ut i snötäckta marker enbart för 
att samla in horn är mindre troligt. Insamlandet har sannolikt skett i samband med 
andra vinstbringande aktiviteter ute i skog och mark.  
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Sverige 
Upplandslagen nedtecknades någon gång under 1290-talet. I Byalagsbalken finns be-
skrivningar som rör jakt och giller. Det framgår att det är förbjudet att jaga eller sätta ut 
giller i annans skog, med undantag för jakt på rovdjuren: varg, björn och räv (UL XV, 
sid 171). Förutom de stora rovdjuren nämns ekorren särskilt. Också för detta djur är 
det förbjudet att jaga i annans skog, med tillägget att det även är förbjudet att jaga 
under perioden före Allhelgonadagen, den första november (UL XV § 1, sid 172). 
Restriktionerna kring tidpunkten för ekorrjakten var ett sätt att garantera kvaliteten på 
pälsarna, då ekorren vid denna tidpunkt fått sin täta vinterpäls. Det här är en 
restriktion som förekommer i flera av landslagarna. 
   Södermannalagen utarbetades kring år 1300 och stadsfästes 1327 (SdmL, sid xxv). 
Formuleringarna i Byggningabalken påminner om Upplandslagens Byalagsbalk. För-
bud finns angående jakt med giller, snara eller andra fasta fångstredskap i annans 
skog. Återigen nämns ekorren explicit och även i Sörmlandslagen är den tillåten att 
jaga från mitten av oktober eller 14 dagar efter Mickelsmäss till Kyndelsmäss den 2 
februari (SdmL XIX, sid 122). 
   I Götalandskapen är kopplingen mellan markägande och jakt inte lika uttalad som i 
landskapen kring Mälaren. Detta framgår både i Östgötalagen och i Västgötalagen. I 
sin nuvarande form torde Östgötalagen tillkommit någon gång i slutet av 1200-talet 
(ÖgL Holmbäck & Wessén 1979:3). Byggningabalken stadgar om jakt på olika djur. Här 
nämns älgar och det framgår att äganderätten till djuret beror på vem som först tagit 
upp spåret och vem som fällt djuret. Däremot tycks det inte finnas någon koppling 
mellan markägande och rätten till jakt på älg eller anspråk på dess kropp. Även jakt på 
bäver nämns och i det fallet framgår att rätten till djuret innehas av markägaren (ÖgL 
XXXVI). Räv och hare var fria att jaga för en var: ”Den har räven, som driver upp honom, 
den har haren, som griper honom”. Björnen nämns som ”övermakt”, den sågs som ett hot 
och en konkurrent till människan och därmed fri att jagas oberoende av tid och rum. 
En liknande syn hade man på vargen. Det framgår att varje bonde var skyldig att delta 
i vargjakt. Rådjuret omnämns också och det framgår att det är konungens vilt och om 
det skadades blev det böter (ÖgL XXXVI). Det är enda gången i landskapslagarna som 
något hjortdjur kan förknippas med privilegier kopplade till en särskild social sfär i 
samhället. Ur ett hantverksperspektiv är detta mindre intressant då hornen från detta 
djur sällan utgjort råvara. De är alldeles för klena och kan i bästa fall tjäna som råvara 
för sylar. 
   Från Västergötland finns två olika landslagar. En äldre från början av 1200-talet och 
en yngre nedtecknad någon gång under 1290-talet (ÄVL & YVL 1979:XVIII, XLIII). 
Äldre Västgötalagen stadgar i Förnämesbalken att ”Den äger hare, som griper den, den 
äger räv, som driver upp den, den äger varg, som vinner den, den äger björn, som jagar den, 
den äger älg, som fäller den, den äger utter som tager den ur å.” Samma formulering åter-
kommer i Utgärdabalken i den yngre Västgötalagen (YVL:14, sid 367). I 
Västgötalagarna finns det således inga restriktioner eller kopplingar mellan jordägande 
och jakträttigheter.  
   I Västmannalagens Byggningabalk framgår att ingen får gå med giller i annans skog, 
utom efter de stora rovdjuren björn, varg och räv som ansågs fredlösa (VmL XV, sid 
140). Ekorrar nämns explicit och det framgår att djuret inte fick jagas före vinternatt, 
dvs. 14 oktober, och efter Vårfrudagen den 25 mars vare sig i egen skog eller i någon 
annans.  
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   Tar vi oss vidare till landskapen ovan Dalälven varierar stadgorna en aning. I Dala-
lagens byggningabalk förordas jakt ske om ”vinternätterna”, d.v.s. under vinterhalvåret. 
Enligt medeltida indelning ansågs vintern börja den 14 oktober och pågå fram till 14 
april, då sommaren inföll (DL:75). Alltså ungefär samma bestämmelser som i 
Västmannalagen om jakt vintertid. Några restriktioner kring jakt på grund av 
jordägande föreligger ej, men det framgår att giller ska kungöras inför grannar och 
sockenmän och att skadas någon av jaktanordningar i en skiftad skog ska ingen stå till 
svars (DL XLIV, sid 61). Det enda djuret som nämns explicit är ekorren som kunde 
jagas fritt såvida man ej hugger träd eller sätter upp giller (DL XLIV, sid 61). 
   Hälsingelagen nedtecknades under 1300-talet och är starkt influerad av Upplands-
lagen (HL 1979:LXI). I byalagsbalken framgår att det är förbjudet att gå på jakt med 
hund och båge i annans skog samt att göra giller. Älgen nämns och det framgår att 
jakten är tillåten i egen skog. De stora rovdjuren björn, varg och järv är i likhet med 
formuleringarna i Upplandslagen fria att jaga oavsett på vems mark (HL VIII).  
   Sammantaget kan sägas att det i landslagarna i Mälarlandskapen finns en tydlig 
koppling mellan jordägande och jakt. Det gäller också Hälsingelagen som är stark 
influerad av Upplandslagen. För Götalandskapen är kopplingen inte uttalad. Det finns 
dock undantag. I Östgötalagen tillfaller bävern markägaren och rådjuret är konungens 
djur. Det är också den enda landskapslag där särskilda privilegier kring jakt är kopplat 
till en specifik hjortart. 
   Under 1300-talets mitt utarbetades Magnus Erikssons landslag. I den har reglerna 
kring jakt i de olika landskapen jämkats samman. Några större förändringar föreligger 
inte. I landslagens byggningabalk framgår att alla bönder numera ska delta i vargjakt 
med vargnät. Detta är något som tidigare finns föreskrivet i Östgötalagen, men som nu 
kom att gälla hela riket. Enligt den nya landslagen får ingen gå med giller i annans 
skog utom efter björn, räv och varg. Det är en stadga som även finns i de tidigare 
Upplandslagen, Södermannalagen och Hälsingelagen. När det gäller jakt på hjortdjur 
omnämns älg och rådjur. Jakt med älgspjut är numera förbjudet med vissa geografiska 
undantag: ”Dal i Västergötland, Värmland, Dalarna i Västmanland, Gästrikland och 
Hälsingland.” Helt förbjudet är jakt på älg under perioden från fastans början (början på 
februari) till Olovsmässan den 29 juli (MEL B XVIII:3, sid 109). Jakt på ekorre upptar en 
egen flock i byggningabalken och det framgår att jakten på djuret liksom mård och 
lekatt (hermelin) är förbehållet markägaren samt begränsad till vinterhalvåret efter 
allhelgonadagen den 1 november (MEL XIX, sid 110). 
 
 
Danmark 
I Danmark finns både Själlandslagen, Jyllandslagen och Skånelagen. För att exempli-
fiera förhållandena kring jakt beskrivs den senare. Skånelagen nedtecknades någon 
gång kring år 1200 (SkL:xviii). Den tillämpades i de danska landskapen öster om 
Öresund, dvs. Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. I balken ”Om Byalaget: Inhägna-
der och kreatur, skogar och vattendrag” finns vissa kapitel som berör jakt rent allmänt. I 
kap 202 framgår att rävungar var fria att jagas, så länge man inte gjorde åverkan på 
annans mark, till exempel genom grävning (SkL 202:114). Vidare visar kap 203 att jakt 
med hundar som drev och fångstgropar som fällor var en använd jaktteknik. Rävjakten 
var inte bundet till markägande, men jaktgropar skulle fyllas igen för att inte bli till 
skada för den som äger skogen. Anledningen till den fria inställningen till rävjakt var 
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nog att djuret i likhet med i vissa svenska landskapslagar ansågs som en konkurrent till 
människan och därmed fredlös. 
   Utöver räven nämns inget annat däggdjur specifikt, men i kapitel 204 finns ett 
allmänt förbud mot att hugga jakthage i annans inhägnade skog utan dess lov (SkL 
204:114). Paragrafen syftar dock främst till att skydda markägares skog snarare än de 
vilda djuren i den. I kap 205 slutligen finns regler kring ansvar för snaror och giller, 
men ingen koppling till jordägande (SkL 205:114). 
   Sammanfattningsvis kan sägas att Skånelagen inte innehåller några särskilda restrik-
tioner kring jakt kopplat till jordägande. Av de landlevande däggdjuren är det endast 
räven som nämns explicit och det kan ses som en indikation på den underordnade 
betydelsen jakten på vilda däggdjur hade i regionen. Det finns inga särskilda arter 
förbundna med privilegier enligt texterna. Däremot finns regler kring åverkan på 
annans inhägnade skog.  
 
 
Norge 
I Norge var under medeltid indelat i de fyra tingsområdena: Gulating i väster, Frosta-
ting i norr, Eidsivating i öster och Borgarting i söder, vilket också innefattade delar av 
dagens Bohuslän. Vart och ett utgjorde ett eget lagdöme. Från de två senare finns 
endast fragment bevarade. 
   I Gulatingslagens Landsleigebolk, kap 22, stadgas det att ingen ska göra giller ”gjera 
gildre” på annans jord. I samma balk, men i kap 23 framgår att: Björn och Ulv ska vara 
”utlæge”, dvs. fredlös. Kap 24: Med vapen skall var och en ha rätt till att jaga ”veida” 
djur om man äger utmarken. Om man jagar på annans mark jagar man för mark-
ägaren. Här finns alltså ungefär samma formuleringar kring jakt och jordägande som i 
Mälarlandskapen. I Frostatingslagen finns liknande formuleringar. Det stadgas att det 
är förbjudet att sätta snaror eller fällor i annans skog förutom för de stora rovdjuren 
björn, varg, räv och utter som fritt kunde jagas överallt (Larson 2011:380). Vidare 
framgår att allmänningsmark kan nyttjas fritt för jakt med fällor och fångstgropar 
(Larson 2011:396). Frostatingslagen överensstämmer i stort med Gulatingslagen och 
även med många av de svenska landskapslagarna, där jakträttigheter begränsas av 
jordägande, medan de stora rovdjuren betraktades som fredlösa överallt. 
   Som framgår i genomgången av förhållandena i de Skandinaviska landskapslagarna 
nämns sällan de olika hjortarterna explicit. Det som däremot är intressant är den all-
männa inställningen till jakt och dess intima koppling till markägande som 
framskymtar. Det är i ljuset av detta som vi ska se dominansen av fällhorn från älg i 
Sigtuna, likväl som dominansen av fällhorn från kronhjort i Lund och Hedeby samt för 
Norges del renen. Råmaterialet horn från vilt nämns inte i landskapslagarna, det har 
sannolikt betraktats som en naturresurs fri för envar att insamla. Olaus Magnus skriver 
i Historia om de nordiska folken publicerad år 1555 att fällhorn tillhörde upphittaren 
(Olaus Magnus 18:4, Ambrosiani 1981:52, MacGregor 1985:32). Det verkar vara ett 
förhållande som av de medeltida landskapslagarna att döma även gällde under tidig 
medeltid.  
   Något som återkommande nämns i landskapslagarna är jakt på pälsdjur och utgår 
man ifrån antal omnämnanden i de medeltida lagarna har ekorren varit mest bety-
delsefull, men även mård och hermelin nämns i vissa landskapslagar. Pälsarna var 
också skattepersedlar. Enligt Magnus Erikssons landslag var pälsdjursjakten endast 
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tillåten efter Allhelgonadagen (1 november) (MEL19). Restriktionerna vad gäller datum 
var ett sätt att borga för täta vinterpälsar av hög kvalitet. Det är först i början av 
november som ekorrens päls blivit ”härd” eller ”gill”, dvs. fullhårig (Ekman 1910:153). I 
lagarna är också tidpunkten på året reglerad när jakten fick bedrivas. Det sammanfaller 
väl med tidpunkten då älgar fäller horn. Kristina Ambrosiani menar i sin avhandling 
att det sannolikt finns ett samband mellan aktiviteterna och att fällhornen samlades in 
under jakten på ekorre (Ambrosiani 1981:52). 
   Nedgången i användningen av kronhjortshorn som kan skönjas på danskt och tyskt 
område under tidig medeltid kan säkert ha med en vikande viltstam till följd av fakto-
rer såsom en tilltagande uppodling och införandet av restriktioner kopplade till eliten i 
samhället. Naturlandskapet är annorlunda i både Sverige och Norge. Hjortarterna som 
nyttjats är andra och någon brist kan inte skönjas i råvaruanvändningen. Fällhorn do-
minerar i kvarteret Trädgårdsmästaren fram till 1260-talet. Trots detta sker en 
förändring även i Mälarområdet under 1200-talet. Men den råvaruförändringen kan 
inte skönjas i de centrala delarna av Sigtuna. Den verkar uppkomma i andra samtida 
sammanhang. 
 
 
Nordliga nätverk – men varifrån? 
I jämförelse med älghornen som nyttjats uppvisar renhornen ett motsatt mönster vad 
gäller fördelningen av fällhorn och slakthorn. Detta gäller även i jämförelse med de 
fåtaliga norska material som finns att tillgå. I Trondheim tycks det ske en förskjutning 
från en jämn fördelning mellan fällhorn och slakthorn i fasen 1125-1225 och därefter en 
dominans av fällhorn. En möjlig förklaring är att insamlandet av hornråvaran i Norge 
skedde inom områden som faller under de olika tingslagarna och där äganderätt till 
mark utgjorde en begränsande faktor för jakten, precis som för älghornet i Mellansve-
rige och att detta börjar manifesteras i städernas spillmaterial under 1200-talets början. 
Ett liknande mönster finns i Kungahälla, där över 90 % av materialet utgörs av fäll-
horn. Några restriktioner kring insamlande av fällhorn finns inte, vare sig i de norska 
eller svenska lagarna, däremot vad gäller rätten till jakt. 
   I Hardangervidda och i Dovre på sydnorska höglandet har flera jaktstationer date-
rade till vikingatid- medeltid undersökts. I avfallshögarna finns betydande mängder 
ben och horn av ren som vittnar om en storskalig jakt.  
   På Vesle Hjerkinn belägen på Dovrefjäll undersöktes under 1930-talet och 1980-talet 
en gårdsanläggning daterad till vikingatid och tidig medeltid. Bebyggelselämningen 
har tolkats som en permanent bebodd gård som också fungerat som härbärge för väg-
farande över fjället (Weber 2007:10). I det osteologiska materialet dominerar inslaget av 
ren. Den utgör ca 88% av faunamaterialet (Lie & Fredriksen 2007:167). Renhorns-
materialet visar att 68% utgörs av fällhorn baserat på sammanlagt 38 rosenkransar 
(Rytter 2007:110). 
   I benmaterialet från lokalen Sumtangen i Hardangervidda beräknas ca 7800 individer 
vara representerade och vissa kroppsdelar samt horn har förts bort från platsen och är 
underrepresenterade i det osteologiska materialet. Platsen beräknas ha varit i bruk 
under en relativt kort period, mindre än 50 år (Hufthammer et al 2011:59f, Indrelid 
2015:31).   
   Runinskrifter på benmaterialet indikerar att jakten organiserats av människor, 
möjligen köpmän från städerna och att produkter såsom kött, pälsar och horn förts dit 
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(Indrelid & Hufthammer 2011:53). Materialet uppe ifrån höglandet står i bjärt kontrast 
till förhållandet fällhorn-slakthorn i de norska städernas spillmaterial, där fällhorn 
dominerar. Det visar att den organiserade jakten sammantaget endast stod för en liten 
del av råvaruinsamlingen för hornhantverket.  
   I kvarteret Trädgårdsmästaren däremot är renhornet både exotiskt, ovanligt och 
fluktuerar kraftigt i faserna. Kanske är det också orsaken till skillnaderna i förhållandet 
slakthorn-fällhorn. Medan spillmaterialen i de norska orterna speglar en kontinuerlig 
införsel av renhorn med olika bakomliggande insamlingsstrategier - en mångfald av 
historier som ackumulerats i spillhögarna på stadsgårdstomterna, representerar 
materialet från Sigtuna några enstaka möten med renjagande individer någonstans i 
norr. När man tolkar arkeologiska massmaterial utgår man ofta oreflekterat från att det 
är något generellt, ett medelvärde av många händelser, men ibland är spåren högst 
temporära och individuella. 
   Varifrån kom då detta råmaterial? Representerar spillmaterialet en eller flera platser 
som ingått i ortens handelsnätverk? Som vi såg i tidigare kapitel förekommer ett inslag 
av råvaran från den allra äldsta fasen och fram till den yngsta, men med en 
tyngdpunkt i den äldsta fasen och i fas 8 och 10. Det är möjligt att den ojämna 
fördelningen över tid speglar flera ursprungskällor som avlöst varandra. Att råvaran 
har ett nordligt ursprung står klart, men renen förekommer inom ett väldigt 
geografiskt område som täcker in stora delar av Norge, norra Sverige och Finland och 
vidare bort i Sibirien. Sydgränsen för dess utbredning under vikingatid och tidig 
medeltid är något oklar. 

    
Figur 2.31. Mellanhandsben av ren från kvarteret Handelsmannen (Sf:1635:n, foto: Rune Edberg). 
 
Det var inte enbart renens horn som fraktades till Sigtuna. Vid de år 1936 företagna 
undersökningarna i kvarteret Handelsmannen påträffades ett mellanhandsben som vid 
tillfället registrerades som islägg (Söderberg 1942). Några spår av åverkan uppvisar 
inte benelementet och det var först i samband med en genomgång av isläggarna från 
stadsområdet som benet artidentifieras som ren och kunde avfärdas som en skridsko 
(Edberg & Karlsson 2015). Benet bär på en annan historia. Fyndet vittnar istället om att 
även hela eller delar av renkroppar fraktades till staden, sannolikt i torkad form. 
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Någon tillfredställande datering kan inte ges för benet. Utöver detta fynd är ben av ren 
ytterst ovanliga i osteologiska material från Mellansverige. Några andra fynd från 
Sigtuna har ännu inte gjorts, men det finns ytterligare ett postkranialt benelement från 
en något sånär samtida och likartad miljö. Fyndet utgörs av ett armbågsben/strålben 
och påträffades vid undersökningar av vikingatida boplatslämningar i Norra Gärdet i 
Gamla Uppsala (Bäckström 2000:45). Precis som i Sigtuna rör det sig sannolikt om 
handelsvaror i form av torkat kött som förts till handelsplatsen/marknadsplatsen i 
Gamla Uppsala.  
   Tidiga nordliga eller östliga nätverk manifesteras även på ett annat håll i den 
materiella kulturen i Sigtuna. I grav 11 i kvarteret Nunnan, påträffades ett fågelhänge 
av finsk-ugriskt ursprung, figur 2.32. Ett snarlikt hänge är påträffat i kvinnograven BJ 
759 i Birka (Gräslund 1989:39). Enligt Inger Zachrisson ska ursprunget sökas i finsk-
ugriskt område i nuvarande Finland, norra Ryssland och nordvästra Sibirien 
(Zachrisson 1984:30). Liknande hängen i både tenn och brons finns också från den 
vikingatida samiska depån Unna Saiva (shm inv. 15721: II:03, II:41) och i offerdepån 
från Gråträsk i Lappland och grovt daterade till 1000-1300-talet (Zachrisson 1984:30, 69, 
85). Gravfältet i kvarteret Nunnan har givit flera mycket tidiga 14C-dateringar, och 
verkar ha varit i bruk i samband med eller till och med före anläggandet av 
tomtbebyggelsen längs Stora Gatan. Grav 11 med fågelhänget har givit en 14C-datering 
till 830 +/- 35 okalibrerat (Kjellström et al 2009:2 698). Kan det vara handels-
transaktioner med samiska eller finsk-ugriska grupper som manifesteras i den 
materiella kulturen i Mälarområdet under 900-talet och 1000-talets början? Det är inte 
helt lätt att svara på då renar finns över ett stort geografiskt område. 
   En annan materiell aspekt som är intressant i sammanganget är den geografiska 
spridningen av mynten präglade i Sigtuna under sent 900-tal och 1000-talets början. 
Den första myntningsperioden under Olov Skötkonung pågår fram till ca 1010, vilket 
sammanfaller med det distinkta inslaget av ren i fas 1. De största koncentrationerna av 
mynten återfinns i Mälarområdet, på Gotland och i Danmark, men det finns också 
några mer nordliga fyndplatser som är av intresse. Dels närvaron av Skötkonungsmynt 
i depåer i Finland samt i ett stråk längs älvdalarna från Ångermanland, Jämtland och i 
Trondheimsfjorden, figur 2.33. Möjligen är det i de Mellannorrländska eller finska 
områdena vi ska söka ursprunget för de äldsta inslaget av renhorn i Sigtuna. 
   Föremål och mynt i de samiska depåerna talar för att det främst var Norge och 
Novgorod som bedrev skatteindrivning och handeln med samer i Norrland och 
Finnmark under Vikingatid och fram i tidig medeltid. (Wallerström 1995:192f, 
Zachrisson 1984:95). Emellanåt ledde de ekonomiska intressena för regionen till 
konflikter mellan den norska kungamakten och Novgorod. Ett fredsfördrag mellan 
kung Håkon Håkonsson och Novgorod är skriftligt belagd för år 1251 (Wallerström 
1991:193). Däremot utgör svenska mynt ett ytterst marginellt inslag i depåerna. Ett 
mynt präglat för Ulf Jarl (1230-1240-talet) är identifierat i Bäsksjö-fyndet (Wallerström 
1995:189). Skatteindrivning och handel med samer nämns också i ett flertal norska 
sagor. I Olof den heliges saga talas om handel och finnfärd och i kung Sverres saga om 
finnköp och skatteindrivning (Zachrisson 1984:3). Det senare omtalas även i den 
samtida Historia Norvegiæ, nedtecknad ca 1190 (Bäärnhielm & Zachrisson 1991).  
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Figur 2.32. Fågelformat hänge av brons påträffat i grav i kv. Nunnan. Teckning: 
Anders Eide (efter Hillbom 1987:231, figur 15) 
 

 
   Hamnstaden Vågan vid Lofoten i Hålogaland utgjorde 
en centralort för både ”finnfärderna” och det alltmer 
ekonomiskt betydelsefulla torskfisket (Bertelsen 
1992:179). Från 1221 finns skriftliga belägg för att 

kungens syssloman styrde norra Hålogaland från Vågan. Till hans uppgifter hörde att 
kräva in avgifter från torskfisket och bevakade de ekonomiska intressena i Finnmark 
och där driva in skatter vid de s.k. finnfärderna (Zachrisson 1984:7).  
   Om vi återgår till Sigtuna och kronologiska mönstren i inslagen av renhorn. Efter fas 
1-2 inträder en lång enformig period där man nästa enbart nyttjat det lokalt tillgängliga 
råvaran älghorn. Först 175 år senare blir renhorn ett distinkt inslag igen och då i sam-
band med en påtaglig intensifiering av hantverket och ett handelsnätverk som vidgas. 
Det verkar som om inslaget av denna för Mälarområdet exotiska vara representerar 
perioder med en mer aktiv utåtriktad handelsaktivitet i Sigtuna. Av regentperiodernas 
längder att döma var det skeden då kungamakten var stark och myntning förekommer 
i regionen, men representerar det yngre inslaget av renhorn ett nytt handelsnätverk 
med andra ursprungsområden eller är det samma regioner som återigen gör avtryck i 
spillhögarna? För att undersöka detta ska vi nu titta närmare på om isotopsamman-
sättningen i hornen kan ge några ytterligare ledtrådar om deras proveniens.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.33. Fyndplatser för 
Skötkonungsmynt. Gotland 
exkluderat, (Malmer 1989, plate 32) 
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Om horn och deras isotoper 
Spillmaterialet från kvarteret Trädgårdsmästaren representerar en lång tidsperiod om 
ungefär 275 år. Men frågan är om det yngre inslaget representerar ett nytt handels-
nätverk med andra ursprungsområden eller om det är samma regioner som återigen 
gör avtryck i spillhögarna. För att få fler ledtrådar om hornens proveniens gjordes en 
analys av isotopsammansättningen i renhorn från Sigtuna. I studien ingår 20 prover på 
renhorn och i ett fall också ben från fas 1 och 2 samt fas 7, 8, 9 och 10 och analysen har 
utförts av Markus Fjellström vid Arkeologiska forskningslaboratoriets uppdrags-
verksamhet Auxilia (Fjellström 2014). För att minimera provtagning på flera fragment 
från samma horn har i möjligaste mån rosenkransar som sidobestämts utvalts. Från fas 
1 och 2 identifierades inga sådana, varför andra delar utvalts, men här indikerar fasin-
delning att de åtminstone bör röra sig om två olika individer. Om man beaktar 
sidobestämning av rosenkransar och fasindelningen måste de undersökta fragmenten 
representera mellan 11-19 individer. Isotoperna som analyserats är stabila kol-, kväve- 
och svavelisotoper (δ13C, δ15N, δ34S). En fråga som jag vill undersöka med analysen är 
om spillmaterialet representerar ett eller flera upptagningsområden som ingått i 
Sigtunas handelsnätverk? En annan fråga rör kronologin: är det samma ursprung i de 
äldsta faserna som i de yngsta eller påvisar isotoperna en förändring av handels-
nätverken över tid? 
   Större delen av skelettets organiska beståndsdelar består av kollagen, vars huvud-
sakliga byggstenar är de proteiner som individen konsumerar. Proteinerna har olika 
sammansättningar av isotoper beroende på bland annat varifrån i näringskedjan de 
hämtas. Det finns också variationer som beror på faktorer som klimat och geografi.  
   Då hornen har en relativt kort tillväxtperiod från våren och fram till fejningen som 
sker under hösten speglar isotopsammansättningen i dess kollagen djurens födointag 
och habitat under just denna del av året. Detta får till följd att resultaten inte kan jäm-
föras med andra isotopstudier gjorda på benmaterial, då kollagenet i skelett har en 
mycket längre omsättningstid och speglar flera års ackumulerade födointag. Skelett-
material speglar födointag och livsbetingelser under de sista åren i livet. Horn speglar 
endast födointaget under en begränsad del av året, de ur födosynpunkt mest gynn-
samma årstiderna vår och sommar. Utbudet av jämförelsematerial för horn blir därför 
begränsat. Det finns dock några tidigare undersökningar där hornmaterial ingår. Dels 
Joakim Schymans masteruppsats från Arkeologiska forskningslaboratoriet med under-
sökningar av hornmaterial av älg från kvarteret Humlegården i Sigtuna samt några 
material från olika gotländska lokaler (Schyman 2012). Dessutom finns två prover på 
älghorn från Köpingsvik på Öland publicerad i Anna Linderholms avhandling 
(Eriksson et al 2008:30).  
   Kol upptas i de biologiska systemen genom fotosyntes (växter) eller kemosyntes 
(bakterier). Väl i de biologiska systemen anrikas den tyngre isotopen, vilket leder till 
ett högre δ13C värde ju längre upp i näringskedjan en organism befinner sig. Så har t.ex. 
predatorer högre värden än herbivorer. När det gäller cervider är det variationer av 
kolisotoper bland växter som är intressant. Här finns det flera faktorer som påverkar 
δ13C-värdena. Bland annat vattentillgången, höjd- och ljusförhållanden (Stevens et al 
2006:17). Det senare är ett resultat av kanopeffekten som påverkar δ13C-värdena verti-
kalt i en skogsbiotop, där δ13C-värdena är högre uppe i trädkronorna än nere vid 
marken. Ett exempel från Skandinaviska naturmiljöer är bokskogar som effektivt 
skärmar av solljuset från att nå marknivåns kärlväxter, vilket ger dem lägre värden än 
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om de växt ett öppet landskap. Generellt finns en glidande skala där täta skogar ger 
lägst värden och glesa örtrika skogar, öppna gräsmarker och lavar ger allt högre 
värden (Bocherens 2003:58). 
   Växter av olika slag uppvisar olika kväveisotopsignaturer (Drucker et al 2003:382). 
För hjortarnas del kan detta indikera vilken typ av vegetabilier som varit dominerande. 
En annan faktor som påverkar kväveisotopvärdet i kollagen är mängden nederbörd 
som uppvisar en positiv korrelation med kväveisotopvärden (Bocherens 2003:60). Sura 
jordar och pionjärväxter som man kan tänka sig att särskilt renar konsumerat brukar 
däremot ge låga kväveisotopvärden (Bocherens 2003:60). Som framgår finns det många 
faktorer som inverkar och sannolikt samverkar.  
   Svavelisotopstudier kan användas för att spåra proveniens samt mobilitet. Växter 
hämtar det mesta av svavlet från jordmånen, vilket gör att deras värden återspeglar 
den lokala geologin (Linderholm & Kjellström 2011:927). Berggrund bestående av 
granit brukar t.ex. ha relativt låga värden på mellan -4‰ och 9‰, medan sedimentära 
bergarter har den största variationen och de högsta värdena på mellan -40‰ och 40‰ 
(Linderholm & Kjellström 2011:927). Ett problem är att antalet analyser i Skandinavien 
ännu är fåtaliga, vilket begränsar möjligheten att jämföra material från olika regioner. 
Vad som behövs är fler referensmaterial som speglar typiska värden från olika geolo-
giska och geografiska områden. I figur 2.35 har jag som jämförelse infogat 
svavelvärdena på älghorn och kronhjortshorn från Schymans analys. 
   Något som utmärker renar i jämförelse med de övriga hjortarterna är konsumtionen 
av lavar. Dessa ger högre kolisotopvärden än kärlväxter (Bocherens 2003:67) och kan 
eventuellt förklara de genomgående högre δ13C-värdena hos renarna i jämförelse med 
älgar och kronhjortar, figur 2.34, 2.35. Dock förklarar det inte varför variationen (-20,8 
till -17,4), vad gäller δ13C-värdena inom gruppen är så mycket större än bland älgar och 
de fåtaliga kronhjortarna. Prover på renhorn från fas 1 och 2 har dock δ13C värden som 
ligger mycket nära älggruppen. De högsta värdena uppmätta bland älgarna kommer 
från Sigtuna och Fröjel och ligger på -21‰ (Schyman 2012:24), medan renhorn från fas 
2 ligger på -20,8. I fas 7, 8, 9 och 10 har renen dock avsevärt mycket högre δ13C värden. 
Det verkar således som om den stora variationen har en kronologisk förankring. 
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Vad gäller kväveisotoper uppvisar de en variation som är likartad med kronhjorts- och 
älgpopulationen. Kväveisotoperna varierar mellan 1,4‰ och 6,6‰. Medelvärdet och 
standardavvikelsen ligger på 3,8±1,4‰. Detta kan jämföras med älg- och kronhjorts-
populationen där kväveisotoperna varierade mellan 2,7‰ och 7,3‰ med ett 
medelvärde på 4,1±1,3‰ (Schyman 2012:24). 
   Hur ska man då tolka variationen i kol- och kväveisotoper i renspillet från kvarteret 
Trädgårdsmästaren? Den stora variationen vad gäller kolisotopvärden pekar mot att 
de rör sig om renar från olika geografiska områden med olika typer av föda (Fjellström 
2014:3). Variationen i habitat är stor hos djurarten. Renen i Nordeuropa kan delas in i 
två olika underarter: fjällren (Rangifer tarandus tarandus) och skogsren (Rangifer tarandus 
fennicus). De är som namnen antyder anpassade till olika typer av biotoper. Det finns 
vissa morfologiska skillnader dem emellan, men det är inget som kan urskiljas i 
hornmaterialet. Viktigare är att isotoperna speglar den variation av habitat som renen 
lever i. Det finns populationer som uppehåller sig på högfjället. På sydnorska 
höglandet, i Härjedalen och Jämtland uppehåller de sig i de trädlösa fjällmassiven 
nästan året om. Tamren vistas vanligen på fjällen om sommaren men vandrar ner i 
skogar om vintern. Sedan finns populationer med en mer sydlig utbredning som lever i 
skogsbiotoper under alla årstider (Ekman 1922:221f). Numera är skogsrenen utrotad i 
nästan hela Norden, några enstaka spillror finns kvar i östra Finland och i Ryssland 
(Montonen 1974, Nieminen 1982b). I de äldsta faserna i kvarteret trädgårdsmästaren, i 
fas 1 och 2, då kolisotoperna ligger strax ovan värdena för älghornen ifrån kvarteret 
Humlegården rör det sig sannolikt om djur som uppehållit sig i en mer skogsrik 
biotop. Huruvida det rör sig om skogsrenar eller tamrenar som tillfälligt vistats i 
skogsmiljöer går inte att avgöra. Utifrån samtida myntfynd med koppling till Sigtuna 
kan de ha sitt ursprung någonstans i mellersta Norrland eller österut i Finland och bort 
mot Ladoga. Under den andra vågen av importer tillkommer även några nya 
geografiska noder i de handelsnätverk vari Sigtuna ingår. Det blir vidare och även 
renhorn med ett ursprung i trädlösa regioner ingår. Särskilt i fas 8 & 10 uppvisar 
hornen höga kolisotopvärden som indikerar föda bestående av lavar. Under den andra 
vågen under fas 7-10, dyker också valrosstand upp som en råvara i kvarteret. Ett 
samband och en gemensam historia föreligger sannolikt. En annan konsumtionsvara 
som satt avtryck i det osteologiska materialet är atlanttorsk som uppvisar en med 
renhorn likartad kronologi (Hårding 1992:35), varför det är sannolikt att åtminstone en 
del av materialet i den andra vågen har sitt ursprung i den norska sfären. Det äldsta 
inslaget är däremot svårare av ringa in geografiskt, men ett ursprung i Mellannorrland 
eller österut i de finska eller finsk-ugriska områdena är möjlig med tanke på 
utbredningen av samtida mynt präglade i Sigtuna och externa artefakter i stadens 
kulturlager. 
   Sammanfattningsvis kan man via isotopstudier få en viss information om ursprunget 
utifrån födovalet och därmed den naturgeografiska variationen som föreligger. 
Närmare än så går det emellertid inte att precisera det geografiska ursprunget för 
råvaran. I framtiden kan säkerligen svavelisotoper eller analyser av strontium utgöra 
grund för studier av proveniens. 
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En utökad repertoar av råvaror och föremål 
 
Ben som råvara 
Sammanlagt består benmaterialet av 646 fragment till en vikt om cirka 3,5 kilo. Av det 
samlade spillmaterialet som uppgår till över 730 kilo utgör ben som råvara ett margi-
nellt inslag. Det som skiljer ben som hantverksavfall från benmaterial som matavfall är 
verktygsspåren på materialet. Sågspår är utmärkande, eftersom verktyget inte använts 
i hushållen vid hanterandet av djurkroppar i samband med slakt. Täljda eller hyvlade 
ytor i benets längdriktning är också ett kännetecken. Till skillnad från hornhantverket 
går det dock inte att fånga in hela spektrumet från intention till färdigt föremål. En viss 
del av materialet, ben med diffusa spår eller inga fysiska spår alls men där det funnits 
en intention kommer alltid hamna bland kategorin matavfall. Horn däremot är med sin 
blotta närvaro ett spår av hantverksintentioner eller aktiviteter. Nedanstående redo-
görelse ger ändå en översikt över råvarans betydelse under de olika faserna i kvarteret 
Trädgårdsmästaren. 
 
 
 
Tabell 3. Spillfragment och vikt per art 
 

Kategori Antal fragment Vikt (g) 

Nötkreatur (Bos 
taurus) 288 3031 

Häst (Equus caballus) 2 43 

Storlek 
Häst/nötkreatur 101 211 

Får (Ovis aries) 9 74 

Get (Capra hircus) 1 7 

Småbovid 9 47 

Småbovid/Svin 1 2 

Svin (Sus scrofa) 1 13 

Hund (Canis 
familiaris) 1 17 

Obestämt 233 93 

Σ 646 3538 
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Djurarter och anatomiska benelement 
Under den småskaliga hantverksperioden från 900-talets slut och fram till 1100-talets 
mitt utgörs råvaran främst av rörben, mestadels metapoder från nötkreatur samt några 
enstaka tunna vadben från tamsvin. Alltså främst djur som konsumerats inom hus-
hållet och där benmaterialet kommit att nyttjats som hantverksråvara. Ytterst ovanligt 
är inslaget av benmaterial från djur som inte konsumerats. I materialet finns två frag-
ment av häst. Det rör sig om ett sågat revben och en metapod som nyttjats som 
råmaterial till isläggar. Ett annat ovanligt inslag är det skenben av hund med såg-
märken som uppträder under 1200-talets början i fas 9. Vad det ämnade bli är oklart. 
Det föreligger en direkt relation mellan hushållens konsumtion av djur och hantverket 
i ben på tomterna. Mellan slakt, konsumtion och hantverk finns en närhet i tid, då 
benmaterial som hantverksråvara bearbetats i färskt tillstånd. I samband med slakten 
är benmaterial fortfarande plastiskt och lättbearbetat vartefter det blir sprött och 
mindre lämpat för hantverk. Produkterna i de äldre faserna utgörs av simpla vardags-
föremål som sländtrissor, synålar och en och annan islägg. Det är sannolikt produkter 
som tillverkats vid behov inom den privata hushållssfären. 
   Det samtida och småskaliga hornhantverket uppvisar en annan mer professionell 
karaktär. Mestadels är det kammar som tillverkats och spår på spillmaterialet visar att 
verktygsrepertoaren är större. Främst manifesterat av sågmärken från sågklingor med 
olika tjocklekar, allt beroende på stadiet i produktionen. Ju närmare slutstadiet desto 
finare sågklingor. Sågmärken på benmaterial är i princip helt frånvarande fram till 
1100-talets senare hälft. Istället uppvisar materialet täljmärken efter knivar eller andra 
eggverktyg. Det är först under 1100-talets senare hälft, med den kraftigt ökande 
produktionen av föremål som benmaterial från nyslaktade djur börjar ingå i samma 
hantverkssfär som hornråvaran och uppvisa samma hantverksspår från sågklingor.  
   Främst är det mellanhandsben och mellanfotsben av nötkreatur som nyttjats. Från fas 
7-10 finns 315 fragment av metapoder varav 138 varit möjliga att bedöma till antingen 
mellanhandsben eller mellanfotsben. Av dessa utgörs 34% av mellanhandsben medan 
två tredjedelar utgörs av mellanfotsben, tabell 4. Att det senare benslaget dominerar är 
ett vanligt mönster i benhantverkssammanhang. Det beror på en medveten selektion, 
då mellanfotsben är bättre lämpade som råvara för kamhantverk. De är längre och har 
planare ytor (Yeomans 2006:113, 152). 
   Ben som råvara utgör tillsynes endast ett småskaligt komplement till hornråvaran. 
Intressant är att inslaget uppvisar ett kronologiskt mönster som har likheter med de 
exotiska råvaror som ingår, såsom renhorn och kronhjortshorn. Särskilt de två toppar-
na i fas 8 och 10 är gemensamt för materialen, figur 2.36. Det verkar som om man 
under dessa båda perioder har haft ett behov av komplement till det lokala älghornet. 
Sannolikt rör det sig om två tillfällen där man fokuserat på hantverk i osteologiska 
material och där den lokala tillgången på älghorn kompletterats med andra använd-
bara material. Detta syns rumsligt i en av bodarna på tomt 5 i fas 8 där den enskilt 
största mängden spillmaterial från hela den undersökta ytan påträffades. Spillmateri-
alet i detta hus uppvisar även den största artvariationen i form av benspill, importerat 
renhorn, kronhjortshorn, både i faktiskt antal och procentuellt, se figur 2.39. Här kan 
man tala om en betoning på hantverk i osteologiska material. Hur länge denna syssla 
pågått är däremot svårare att fånga i spillmaterialet. Samma typer av produkter har 
framställts i de andra hantverksbodarna, om än i mindre omfattning. 
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Tabell 4. Spill fördelat på djurart och benslag per fas. 
  fas1, 

985-
1000 

fas2, 
1000-
1020 

fas3, 
1020-
1050 

fas4, 
1050-
1075 

fas5, 
1075-
1100 

fas6, 
1100-
1125 

fas7, 
1125-
1175 

fas8, 
1175-
1200 

fas9, 
1200-
1230 

fas10, 
1230-
1260 

Nötkreatur Mellanfotsben  1   1 5 30 9 43 

Mellanhandsben      5 17 4 20 

Mellanhands-/ 
mellanfotsben 

   1  16 20 87 

Revben    1   12 6 2 3 

Skulderblad        1 2  

Lårben       1    

Bäckenben      1     

Storlek 
Häst/ 
nötkreatur 

Mellanhand/ 
mellanfotsben 

       1 1 1 

Skulderblad       1    

Revben       2 11 17 1 

Rörben   1    6 43 2 14 

Får Mellanhandsben       2 2  

Mellanfotsben        2 1  

Skenben        1 1  

Get Mellanhandsben       1   

Småbovid Skenben       1 3   

Revben         2  

Mellanfotsben          2 

falang 1          1 

Storlek 
Småbovid/
svin 

rörben         1  

Svin Skenben       1    

Häst Mellanhandsben       1   

Revben        1   

Hund Skenben         1  

Σ    2 1  3 34 136 65 172 
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Figur 2.37. Spill av ben och hornkvicke i fas 6. Antal fragment per kategori. Ben blått, hornkvicke grönt. 
Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med hustolkningar Sigtuna museum, 
Wikström et al 2011:90, figur 71). 
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Figur 2.38. Spill av ben, valrosstand och hornkvicke i fas 7. Antal fragment per kategori. Ben blått, 
hornkvicke grönt och valross rött. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med 
hustolkningar Sigtuna museum, Wikström et al 2011:102, figur 84). 
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Figur 2.39. Spill av ben, valrosstand och hornkvicke i fas 8. Antal fragment per kategori. Ben blått, 
hornkvicke grönt och valross rött. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med 
hustolkningar Sigtuna museum, Wikström et al 2011:116, figur 93). 
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Figur 2.40. Spill av ben, valrosstand/valrosskranium och hornkvicke i fas 9. Antal fragment per kategori. 
Ben blått, hornkvicke grönt och valross rött. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. 
(Bakgrundsplan med hustolkningar Sigtuna museum, Wikström et al 2011:126, figur 100). 
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Figur 2.41. Spill av ben, valrosstand och hornkvicke i fas 10. Antal fragment per kategori. Ben blått, 
hornkvicke grönt och valross rött. Hus där hantverk sannolikt bedrivits markerade. (Bakgrundsplan med 
hustolkningar Sigtuna museum, Wikström et al 2011:134, figur 108). 
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Figur 2.42. Hornkvicken av get med sågmärken. 
 

Hornkvicke 
Boviders horn består av en benkärna (hornkvicke) och ett hölje av keratin, som aldrig 
fälls. Höljet är ett material som brukats som råvara vid tillverkning av dryckesbägare, 
kammar, skedar, behållare och andra små föremål. Det är mycket sällan som dessa ting 
är bevarade i arkeologiska sammanhang. I Lödöse finns en bevarad sked av keratin, 
daterad till 1130-1160-talet (Svensson 2003:14). Medeltida kammar av keratin har på-
träffats på de brittiska öarna, bl.a. i London och Dublin (MacGregor 1985:95). Det som 
återstår av hantverket är vanligen avsågade hornkvicken. Utifrån förekomsten av 
dessa sekundära fragment kan man påvisa hantverk i keratinmaterial, men det är svårt 
att bedöma vad man exakt tillverkat. 
   Emellanåt utgör koncentrationer av hornkvicken sekundära spår av garveriverk-
samhet. Elisabeth Schmid beskriver koncentrationer av hornkvicken av get 
tillsammans med bark i medeltida miljöer i Basel, något som hon menar har sin grund i 
att råhudarna levererades till garvare med vidsittande horn. Det är en sedvänja som 
ännu förekommer i Schweiz (Schmid 1972:45). 
   Några konkreta lämningar av att garvning bedrivits på tomterna längs Stora Gatan 
finns ännu inte i de arkeologiska lämningarna. Det är heller inte särskilt troligt att 
denna verksamhet bedrivits längs det merkantila stråket centralt i staden. Möjligen har 
sådana aktiviteter förekommit i utkanten av bebyggelsen i anslutning till vattnet. De 
höga andelarna hornkvicken i kvarteret Trädgårdsmästaren utgör istället utan tvekan 
rester efter hornhantverk. Det bekräftas också av alla de sågspår som återfinns på dem.  
 
 
Hornkvicken i kvarteret Trädgårdsmästaren 
Sammanlagt utgörs materialet av 322 fragment av hornkvicken. De absoluta talen är en 
väsentlig underskattning av materialets betydelse inom hantverket. Det material som 
ingår är hornkvicken med tydliga spår av bearbetning i form av sågmärken och snitt-
märken vid basen som sorterats ut som hantverksspill i samband med fältunder-
sökningen. Som tidigare nämnts råder det en diffus gräns mellan material som 
betraktas som arkeologiskt hantverksspill och sådant som betraktas som osteologiskt 
material. Stickprover i det utsorterade ”osteologiska materialet” visar att det finns en 
betydande andel hornkvicken även där. Detta uppmärksammas även i den osteolo-
giska analysen av delar av djurbensmaterialet genomförd av Barbro Hårding (Hårding 
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   Materialkategorin lider av att den ofta hamnar i gråzonen mellan arkeologi och 
osteologi. Lika vanligt är att råvaran behandlas som en kategori utan hänsyn till 
artfördelning. Kristina Ambrosiani beskriver i sin avhandling ett hundratal fynd av 
hornkvicken som spillmaterial från vikingatida lager i Ribe, Danmark. Det framgår 
dock inte hur materialet fördelar sig per art, men ett flertal gethorn finns avbildade i 
kapitlet som avhandlar keratinhorn som råvara (Ambrosiani 1981:99f) Även från de 
vikingatida-medeltida lagren i Lund finns en hel del hornkvicken. Men ej heller här 
framgår de inbördes fördelningen per art (Christophersen 1981:89ff). Däremot redogör 
Harry Bergquist och Johannes Lepiksaar för artsammansättningen i ett medeltida djur-
bensmaterial som togs tillvara vid Stortorget i Lund under 1950-talet. Någon 
stratigrafisk uppdelning av materialet har inte gjorts vid insamlandet, utan det repre-
senterar en lång period från cirka 1020-1400-talet (Bergquist & Lepiksaar 1957:11). 
Även i detta material dominerar hornkvicken av get över inslaget från får och nöt-
kreatur. Bergquist och Lepiksaar föreslår att de sågade hornkvickena är spår av en 
hornindustri (Bergquist & Lepiksaar 1954:27). 
   Det finns också exempel på orter där råvaran inte använts i någon större utsträckning 
eller i alla fall inte efterlämnat något spill. I Novgorod är spåren efter keratinhantverk i 
de olika kvarteren fåtaliga eller obefintliga i det utsorterade hantverksmaterialet 
(Smirnova 1997:137, 2001a:82). Dock nämner Maltby som undersökt delar av det in-
samlade faunamaterialet från Gorodishche och Novgorod ett inslag av hornkvicken 
som han av verktygsspåren att döma sätter i samband med keratinhantverk. Det rör 
sig om både nötkreatur, får och get (Maltby 2012:376) Det är ett exempel på hur kate-
gorin hamnar i skarven mellan fynd- och faunamaterial. 
 
 
Kronologi och rumslighet i kvarteret Trädgårdsmästaren 
Tidsmässigt förekommer spår av hantverk i materialet i kvarteret Trädgårdsmästaren 
från 1000-talets första hälft, men det är under 1100-talets början som det sker en kraftig 
ökning i jämförelse med tidigare faser samtidigt börjar spillmaterialet rumsligt kon-
centreras till gatuzonerna längs Stora Gatan och S:t Nikolai gränd. Ökningen kan sättas 
i samband med den mer intensiva av hantverksproduktionen som kan skönjas även i 
andra osteologiska material under perioden. Störst andel återfinns i fas 7. Minskningen 
av andelen hornkvicken under 1100-talets senare del och 1200-talet är främst en konse-
kvens av de allt mer fragmenterade kulturlagren, men att minskningen börjar redan 
efter fas 7 är intressant. Det samlade spillmaterialet som helhet uppvisar ett maximum 
i mängd i fas 8. Kanske finns där en hantverksrelaterad orsak bakom det tidigare 
nedgången.  
   Under fas 7 är materialet rumsligt koncentrerat till tomterna 4 och 5. Några enstaka 
fragment återfinns också på tomt 3 i den främre hantverkszonen närmast Stora Gatan. 
På tomt 2 förekommer några enstaka vid en öppen yta längs S:t Nikolaigränd, figur 
2.38. Vad man kan iaktta är att hantverket inte helt tagit steget fullt ut till hantverks-
zonen längs gatorna, utan de förekommer även i viss mån i bostadszonerna längre in 
på tomterna, särskilt på tomtparet 4 och 5. Först i den nästföljande fasen under 1100-
talets sista kvartal sker en rumslig koncentration av hantverket till gatumiljön längs 
Stora Gatan och i viss mån också vid byggnaderna längs S:t Nikolai gränd, figur 2.39. 
Det är först då som man rumsligt kan tala om ett marknadsorienterat hantverk. Denna 
utveckling kan också skönjas i förändringar i den fysiska bebyggelsestrukturen. På 
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eller ben något som förekommer under 900–1100-talet i Storbritannien, Irland och i 
norra Frankrike, men inte i Skandinavien (Ashby 2014:119f). 
   De är svåra att identifiera eftersom det mesta är förintat, men vid genomgången av 
spillmaterialet från kvarteret Trädgårdsmästaren påträffades några egendomligt korta 
hornskenor med två borrade hål. Sannolikt är de rester av just sådana skenor till 
keratinkammar av samma typ som Ashby beskriver. De förekommer i lager från och 
med 1100-talets senare del. Typiskt är det enkla utförandet, den påfallande korta läng-
den som skiljer dem från skenor till hornkammar samt att de endast har två nithål, ett i 
vardera änden. Skenorna förekommer i materialet under två avgränsade tidsperioder: 
fas 8 (ca 1175-1200) och i fas 10 (ca 1230-1260). Råvaran utgörs märkligt nog av ren-
horn, men även råämnen av liknande längd av älghorn förekommer, figur 2.45. 
   Föremålen ingår i en större repertoar av produkter, där kammar av keratin utgör den 
kanske simplaste kategorin som saluförts. Inslaget av dessa ovanliga skenor kan ses 
som en närvaro av gästande hantverkare med en uttalad ekonomisk agens och med en 
produktion och utformning som miner om en kulturell praktik främmande för 
regionen. 

 
 
 
 
 

Figur 2.45. Simpla kamskenor i horn, sannolikt avsedda till dubbelkammar i keratin samt 
råämnen och spill av liknande storlek.  
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Arbete i valrosstand 
Under medeltiden hade valrossen en vidare utbredning i Nordeuropa än idag. Den 
förekommer i polarhavens kustområden från Grönland i väst vidare mot Svalbard och 
längs kusten från Nordnorge och vidare bort mot Vita havet och längs den Sibiriska 
kusten. 
   Grönland är väl det ursprungsområde som särskilt förknippas med handeln och av 
bevarade föremål blir den märkbar omkring år 1000. Det sammanfaller i tid med de 
första bosättningarna på Grönland som verkar ha etablerats i Öster- och Västerbygden 
under det sena 900-talet i (Roesdahl 1995:14). Även innan upptäckten av Grönland 
förekommer jakt på valross. Välkänd är hövdingen Ottars berättelse om förhållanden i 
Nordnorge och hans gåvor till kung Alfred av England i form av valrossbetar (Orosius 
1980:LXXXVIII, 180).  
   På grund av förändrade handelsnätverk blev elfenben en bristvara i Väst- och Nord-
europa under 1100-talet. Valrosstand kom då att bli en ersättning (O`Meadhra 2001:75). 
Därefter återtar elfenben sin ställning som hantverksråvara. I Norden användes dock 
valrossbete från 900-talets slut och långt efter att det blivit utkonkurrerat av elfenben i 
övriga Europa (O`Meadhra 2001:75). Möjligen har de välkända schackpjäserna från ön 
Lewis i Hebriderna tillverkats av en hantverkare från Norge (Roesdahl 1995:21). Även 
från svenskt område finns exempel på skickligt utförda föremål i materialet. Bland 
annat ett flertal schackpjäser påträffade som lösfynd i olika landskap, figur 2.46. De är 
dock av ett något yngre datum kan dateras till 1200-talets mitt eller senare del. Av 
liturgiska föremål finns kräklan från Sigtuna daterad till senast 1200 (O`Meadhra 
2001:67). En paxtavla som påträffades 1989 i Lönnsås kyrka i Östergötland. Paxtavlan 
dateras till 1200-talets senare del eller möjligen början av 1300-talet (Gustavson et al 
1999:175). Råmaterialet exklusivitet gör att det oftast sätts i samband med miljöer 
kopplade till den yppersta eliten, både inom den kyrkliga och världsliga sfären. Inom 
föremålsgruppen finns emellertid också ting som kanske skall ses som ett uttryck för 
mer ordinärt hantverk, måhända i ett dyrbart material men enklare och mer operson-
liga. I kvarteret Trädgårdsmästaren påträffades en ofullbordad tärning vid genom-
gången av spillmaterialen. I Novgorod finns exempel på knivhandtag (Smirnova 
2001b:17). De ger ett mer vardagligt intryck och säkerligen finns fler i de arkeologiska 
samlingarna. En annan föremålskategori som har ett enkelt utförande är de svarvade 
spelpjäserna. De förekommer över ett stort geografiskt område, från Grönland till 
Novgorod (Nørlund & Stenberger 1934:137, Smirnova 2001b:16). 
   Det finns säkerligen en större repertoar av mer ordinära föremål än vad som upp-
märksammats. Ett problem med föremål av valrosstand, vilket också gäller de flesta 
föremål av olika osteologiska material är att det sällan görs någon systematisk genom-
gång och identifiering av råvaran. Den forskarrollen tillhör av tradition inte den 
osteologiska sfären och i den arkeologiska sfären blir det ofta vaga materialbeskriv-
ningar. Den senaste översikten över valrossarbeten i Skandinavien är Adolph 
Goldschmidts: Die Elfenbeinskulpturen från 1926. Här är det dock de mest praktfulla 
föremålen som är medtagna. Sedan dess har samlingarna utökats kollosalt och en 
överblick saknas för närvarande. Som ett exempel på vad som döljs bakom vaga 
materialbestämningar kan nämnas några svarvade spelpjäser från den första 
undersökta skeppsgraven i Valsgärde.  
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Figur 2.46. Medeltida schackpjäser av valrosstand i statens historiska museers samlingar. Frv drottning, daterad till 
högmedeltid, okänd fyndort i Västergötland, inv. 893, foto: Gabriel Hildebrand SHM., Springare/kung, daterad till 
1200-talet, från Solberga sn, Skåne, shm 3765, foto: Christer Åhlin SHM, Bonde från Solberga, Gräsgårds sn, 
Öland, inv. 15686, foto: Ulrik Skans SHM., Springare, 1200-talets mitt, från trädgård i närheten av Skansen, 
Kalmar, inv. 1304, foto: Gabriel Hildebrand SHM. Foton något beskurna. 
 
 
   I ett tillägg till en artikel i Fornvännen om undersökningen och föremålen i graven 
skriver Fridell år 1930: ”Bestämmandet av materialet i de sid. 233 omtalade spelbrickorna 
(figur 91) har vållat stor möda. Slutligen har emellertid, genom benägen medverkan av 
professor G. Aminoff och fil. kand. R. Blix vid Riksmuseets mineralogiska avdelning, en kemisk 
analys erhållits, som visat, att materialet är ben. Av vilket djur, kan dock ej bestämmas. Samti-
digt undersöktes ett prov från ett av de mörka, rätlinjigt begränsade band, som övertvära flera 
av brickorna (jfr avbildningarna). Dessa band, som nu ha en knottrig yta, torde endast kunna 
förklaras som rester av bemålning. Analysen visade avsevärt högre järnhalt här än i den egent-
liga bensubstansen. Tänkbart är sålunda, att en del av brickorna bemålats med järnockra. Detta 
kan emellertid ej bevisas, då redan den omständigheten, att ett antal brickor över huvud 
bevarats, tydligen beror av impregnering från träskrinets järnband; färgskiktets beskaffenhet 
kan ha gynnat en särskilt stark sekundär oxidavsättning just där.”(Fridell 1930:236) 
   Materialkategorin ”ben” är problematisk och skapar begreppsförvirring, då det både 
kan vara något generellt och i vissa sammanhang synonymt med osteologiskt material, 
men det kan också vara något specifikt och i osteologiska sammanhang separat från 
tänder och horn.  
   Av teckningen att döma ser det onekligen ut att vara valrosstand. Det syns i 
materialets bandning av mörka och ljusa stråk och särskilt i områdena med en som 
Fridell uttrycker det ”knottrig yta”, vilket utgör den omisskännliga pärlade substansen i 
valrossbetens pulpahåla. Båtgraven kan dateras till 1000-talets början (Schönbäck & 
Thunmark-Nylén 2002:4ff). Av samma typ är en spelpjäs av valrosstand påträffad i 
kvarteret Humlegården i Sigtuna i sammanhang daterade till 1030-1040-talet (figur 
2.48). 
   En annan svarvad spelpjäs i materialet och av något yngre datum påträffades vid 
undersökningarna i kvarteret Rådhuset 2-3 i Uppsala, figur 2.48. Materialet är i fynd-
katalogen beskrivet som horn, vilket är felaktigt. Den kan utifrån kontext dateras till 
1200-talets andra hälft och är av samma typ som spelpjäser funna i kvarteret 
Trädgårdsmästaren och i kvarteret Urmakaren i Sigtuna. Liknande spelpjäser är också 
påträffade i Boge socken på Gotland (shm:10498:9, enligt katalog av ben, svarvad och 
”förnissad”) och i Lödöse, daterad till 1160-1180 (Svensson 2003:16), Sandnæs på 
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Grönland och i Dublin, daterade till 1000-talet, (Arneborg 1993:316 MacGregor 
1985:135). Detta är bara ett axplock och det finns absolut fler föremål i råvaran som 
döljer sig bakom vaga materialbestämningar i de arkeologiska samlingarna. 

 
Figur 2.47. Svarvade spelpjäser av valrosstand från båtgrav 1 i Valsgärde, daterad till tidigt 1000-tal, teckning R. 
Pulein (Fridell 2014, figur 91) 
 
 
 

 
Figur 2.48. Ovan Svarvad spelpjäs påträffad i kvarteret Humlegården (efter 
Ljung & Wikström 2008, figur 95, foto: Sigtuna museum). Th spelpjäs (shm 
34526, fnr 717) från kvarteret Rådhuset 2 & 3 i Uppsala, funnen i lager 
daterat till ca 1250-1275. 
 
 
Från Sigtunas kulturlager finns ett flertal föremål i materialet. Kräklan påträffad i en 
grav utanför den namnlösa kyrkan i museets trädgård tillhör det mest uppseende-
väckande. Dateringen av graven och identifieringen av individen har vållat problem. 
Graven har stratigrafiskt daterats till senast 1200 (O’Meadhra 2001:67). Enligt Lars 
Redelius kan ruinen i museets trädgård på stilistiska grunder dateras till 1220- talet och 
mannen med kräklan kan identifieras som prosten Gaufred som tillsammans med 
Biskop Bengt i Skara år 1219 reste till Rom för att förhandla med påven (Redelius 
2006:13). Enligt de osteologiska undersökningarna av skelettet dog mannen i 40-
årsåldern. Lars Redelius menar att detta bör ha skett under 1240-talet (Redelius 
2006:13). 
   Andra föremål som hittats i staden är svarvade spelpjäser av samma typ som den 
ovan nämnda från Uppsala, varav tre påträffats vid undersökningen i kvarteret 
Trädgårdsmästaren (Wrang 1990:129). Från kvarteret finns också ett flertal 
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dubbelhelkammar av bysantinsk typ, möjligen brukade i liturgiska sammanhang. De 
förekommer i fas 4-8 och särskilt på tomt 3 och 4. Sannolikt är de inte tillverkade i 
Sigtuna utan importerade österifrån som statusobjekt. En av kammarna är graverad 
med ägarens namn i runor: Kunt eller Knut (Gustavson et al 1992:159). 
   Vi lämnar föremålen som har en helt annan livsbiografi och präglas av en rörlighet 
under sin brukningstid och går över till ett tidigare stadium i råmaterialets historia. 
Det som avslutas i tillverkningsögonblicket. Var har man framställt föremål i detta 
material? Ovan nämndes Norge och det finns enstaka spillmaterial från flera norska 
orter såsom Bergen, Oslo och Trondheim. Vidare verkar man ha tillverkat föremål i 
Lund, Roskilde, Slesvig, Dublin och Novgorod (Roesdahl 1995:16, Ekman 1973:50, 
Smirnova 2001a, 2001b). I Mälarområdet finns spillmaterial från Sigtuna och Uppsala. 
Arkeologiskt tillvaratagna fynd av kraniefragment och spillbitar finns från kvarteret 
Domen i Uppsala. Dessutom omtalas flera fynd av valrosskranier i medeltida kultur-
jord i samband med schaktningar i kvarteret Rådhuset och vid Stora torget under 
mitten av 1800-talet (Clason 1908:200).  
   Hur vanligt förekommande hantverk i valrosstand varit i Sigtuna och när i tid dessa 
aktiviteter förekommer är oklart? Enstaka fynd av spillbitar omnämns i den arkeolo-
giska litteraturen. Till exempel i fallet med det så kallade kung Olofs mynthus från 
1000-talets början som tilldragit sig ett särskilt intresse. Här har de enstaka spillbitarna 
och fyndet av en svarvad spelpjäs lyfts fram som ett tecken på att det rör sig om en 
särskild hantverksmiljö knuten till hovet. Hittills har dock i princip allt spillmaterial 
från alla arkeologiska undersökningar blivit liggande utan någon närmare analys. Så 
bilden kan säkerligen nyanseras. Hur ser det ut i kvarteret Trädgårdsmästaren? Under 
vilka faser förekommer spår av hantverk i materialet? Även här finns en speciell 
hantverksmiljö med kopplingar till kungamakten. Det är i fas 8 i en smedja på tomt 2 
som spår av mynttillverkning för kung Knut Eriksson påträffats. Finns det någon 
koppling mellan råmaterialet och den regala verksamheten av samma slag som man 
vill göra gällande för kung ”Olofs mynthus”? 
 
 
Spillet från kvarteret Trädgårdsmästaren 
Från undersökningsytan finns både hantverksspill och råämnen samt kraniefragment. I 
det senare fallet rör det sig om fragment av överkäken med alveoler där betarna suttit 
fästade. Liknande fynd i andra städer visar att betarna under frakten från arktiska 
områden fortfarande suttit fästade vid överkäken och att det först är i samband med 
bearbetningen som dessa lossats och kasserats. Det finns också exempel på att kranie-
delarna i sig utgjort en hantverksråvara. Benmaterialet är mycket hårt och i t.ex. 
samtida miljöer i Novgorod finns skålar tillverkade av valrosskranium (Smirnova 
2001b). Än så länge har hantverk och föremål i benmaterialet inte identifierats i 
Sigtuna.  
   Sammanlagt påträffades 182 fragment av valrossbete med en vikt om 64,51 gram. 
Dessutom två fragment av valrossens kranium med en vikt på 1 269,2 gram. Kronolo-
giskt ligger förekomsterna i fas 7-10, dvs. ca 1150-1260. Störst förekomst finns i fas 8, ca 
1175-1200. Från tomt 2 kommer de båda kraniefragmenten och båda från fas 9, ca 1200-
1230. Det ena fragmentet påträffades ute i den stenlagda föregångaren till S:t Nikolai 
gränd mellan tomt 1 och 2, medan det andra fragmentet påträffades i smedjan (hus 1) 
på tomt 2, figur 2.40. Det är i samma byggnad som man påträffade myntstampsav-
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trycket, dock är denna omlagrad och tillhör föregående fas av smedjan (Söderberg 
2011:127). Däremot finns inget identifierat spillmaterial från byggnaden, men kranie-
fragmentet visar ändå att man i miljön hanterat råmaterialet. Fyndet visar att det rör 
sig om en speciell hantverksmiljö där man hanterat dyrbara material. Detta bekräftas 
också av hantverksråvaror i andra material, såsom ädelmetallhantering och berg-
kristallslipning, vilket ger ett intryck av närvaro av guldsmeder och juvelerare 
(Söderberg 2013:61). Spillmaterial från arbeten i valrossbete förekommer på andra 
tomter. I fas 7 finns fyra fragment från hantverkszonen närmast gatan på tomtparet 4 
och 5. De ligger i ett stråk kring den lilla hantverksbyggnaden (416) på tomt 5, figur 
2.38. Här förekommer de största koncentrationerna av både spill i horn, ben och horn-
kvicken under fas 7 och man kan tala om en betoning på hantverk i olika osteologiska 
material. På samma tomter och i samma miljöer förekommer materialet också i nästa 
fas, men i betydligt större mängder. Särskilt utmärker sig tomt 5, där 143 fragment på-
träffades koncentrerade till hantverkszonen närmast gatan och den lilla hantverks-
boden (401). Däremot finns inget i den angränsande parboden 405 på samma tomt, 
figur 2.39. Detta är intressant för det finns även ett annat mönster i råmaterial-
användningen som utmärker just bod 401. Det är från denna bod som de största 
mängderna renhorn härrör. Alltså har vi två exotiska importmaterial med ett arktiskt 
ursprung med de största förekomsterna i just denna bod. I båda bodarna på tomten har 
man sysslat med ben och hornhantverk men i olika material. Sannolikt speglar före-
komsterna i bod 401 några enstaka händelser, avgränsade i tid och rum. En sändning av 
arktiska råmaterial som inhandlats av tomtägarna eller gästande hantverkare med ett 
nordligt kontaktnät som vid en enskild tidpunkt varit verksam i boden. Kontrasten 
mot den angränsande parboden (405) på samma tomt är slående. Hur länge skeendet 
varat eller dess tempo kommer vi inte åt, men att det går att urskilja enstaka inkom-
mande partier av råvaror som förbrukats och avsatt avgränsade rumsliga spår ger 
ändå en förnimmelse om att hantverket under perioden som ofta beskrivs som ”en 
intensiv och stationär hantverksproduktion riktad till en anonym marknad”, kanske inte varit 
så intensiv, i alla fall inte med våra mått mätt. Någon gång emellanåt på marknads-
dagar verkar mer rimligt. I nästkommande fas 9 är mönstret ett annat och det mera 
ordinära älghornet dominerar i parbodarna på tomt 5 och spillet av valrosstand har en 
annan utbredning. Istället förekommer enstaka bitar av materialet på tomt 3 på den 
öppna ytan strax ovan parbodarna längs med Stora Gatan. Denna yta visar också den 
största andelen spillmaterial av ben- och hornspill under fasen. Det finns ytterligare ett 
hantverkshus på tomten där man arbetat i valrosstand. Det är hus ”utan nr” som är 
beläget långt ifrån Stora Gatan men i anslutning till en öppen yta på tomt 2 och således 
visuell mot Sankt Nikolai gränd. Ytan utanför huset innehåller även ett betydligt inslag 
av spillmaterial i horn, ben, och hornkvicke, figur 2.23 & 2.40. 
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Vad har man tillverkat? 
Det mesta av materialet består av splitter och små avsågade bitar. Det är svårt att ut-
ifrån detta material avgöra vad som tillverkats. Vad som däremot framgår är 
hantverkarnas värdering av materialet. Några större bitar som bland hornspillet finns 
inte. Istället utgörs de mestadels av millimeterstora spån, figur 2.50. Av spillbitarnas 
storlek att döma har man hanterat råmaterialet som en dyrbarhet som utnyttjats 
maximalt. Det är en trend som gör sig gällande för hanteringen av råvaror generellt 
under denna tid och tillsammans med den större produktionen och ökade repertoaren 
i råvaruanvändningen och varuproduktionen indikerar en större ekonomisk agens hos 
hantverkaren. Kanske särskilt uttalad i den försiktiga hanteringen av valrossbetens ex-
klusiva tandmaterial. 
   Bland spillmaterialet från den lilla hantverksboden (401) i fas 8, 1175-1200 och på 
tomt 5 påträffades en halvfärdig tärning. Sexan har man ristat in medan de övriga 
sidorna fortfarande är blanka, figur 2.50. Ett annat intressant fynd utgör de fragment 
som påträffades i hantverksboden (140) på tomt 4 i fas 10, alltså cirka 1230-1260. Bland 
spillmaterialet från bodens golv påträffades 20 fragment, varav 4 utgörs av centi-
meterstora tunna fragment av valrossbetens ytskikt med inristade parallella linjer, 
figur 2.51. Skårorna är grunda och går genom emaljen ner till det underliggande 
dentinet. Avstånden mellan skårorna är oregelbundna och emellanåt är mellan-
rummen rundade i profil. Ena långsidan på fragmenten har sågats av tvärt efter det att 
linjerna tillkommit, sannolikt i samband med färdigställandet av föremålet. Det är 
givetvis svårt att identifiera vad det är för ting som detta kan vara rester av, men av de 
föremål i materialet som uppmärksammats i arkeologiska sammanhang med parallella 
och lite oregelbundna skåror/linjer inskurna i betens yttre emaljskikt är det främst de 
små figurinerna/schakpjäserna som uppvisar liknande detaljer. De bär ofta tidstypiska 
fotsida dräkter med veckat tyg. Att fragmenten skulle ha uppkommit i samband med 
förfärdigandet av en figurin verkar mindre troligt. Snarare verkar de ha slagits av ett 
färdigt föremål. Otto Ryding nämner några i sammanhanget intressanta fynd gjorda 
bland spillmaterial från kvarteret Billegården 2 i Lund och daterade till 1100-talets slut 
eller 1200-talets början. Det rör sig om tre avsågade delar av schackpjäser, varav ett 
fragment har en närmast identisk motsvarighet i en springare påträffad på Hebriderna 
(Ryding 1986:35f). Fragmenten visar att materialet hade ett så pass högt värde att de 
ibland kom att återbrukas och förvandlas till något nytt. Måhända är det i detta 
sammanhang vi ska se de samtida fragmenten från kvarteret Trädgårdsmästaren. 
Vidare framkom i spillmaterialet från huset en liten segmenterad, millimetertunn och 
fyrkantig bit samt ytterligare ett fragment med plana, slipade och sågade ytor samt 
genomborrad i dess längdriktning, möjligen delar av ett handtag. 
   Sammanfattningsvis kan konstateras att arbeten i valrosstand förekommer som en-
staka inslag på tomterna från och med 1100-talets senare hälft. De små absoluta 
mängderna och fragmentens storlek visar på dess dyrbarhet. Det är av mängden spill-
material att döma endast någon enstaka tingest som tillverkats vid varje tillfälle. 
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Figur 2.50. Spillmaterial samt ett tärningsämne från den östligaste hantverksboden på tomt 5 i fas 8. 

 

Figur 2.51. Spillmaterial från tomt 4 i fas 10. Övre raden fragment av betens ytskikt med inristade 
parallella fåror. Undre raden fr v genomborrat fyrkantigt fragment samt ett millimetertunt segment. 
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Ingen tomt utmärker sig som en särskilt exklusiv miljö, utan råvaran hanteras allmänt i 
små kvantiteter i den merkantila hantverkszonen längs Stora Gatan och S:t Nikolai 
gränd. Inslaget sammanfaller med en tid när produktionen blir större, marknads-
orienterad, varierad och där exotiska råvaror hanteras och börjar förekomma i större 
utsträckning i kvarteret. Produktionen i materialet verkar emellertid alltid ha varit 
småskalig.  
   Hur förhåller sig materialet till hantverkarna och vem var det som hanterade 
råvaran? Småskaligheten och de enstaka inslagen av spillbitar är något som är typiskt 
för alla de orter där hantverk i materialet konstaterats. Det finns ännu inga arke-
ologiskt identifierade lokaler överhuvudtaget med en stor och varaktig produktion av 
föremål i materialet. Istället ska nog hantverket i materialet knytas till enskilda händel-
ser och individer som varit rörliga och arbetat på uppdrag så sent som under 1200-
talet. Individer som även arbetat i mer ordinära material såsom ben, hornkvicke och 
horn, allt efter kundens önskemål. 
   I ljuset av kronologin i kvarteret Trädgårdsmästaren framstår inslaget av råvaran i 
det så kallade ”kung Olovs mynthus” som ovanligt tidigt. Det förstärker bilden av att det 
var ett speciellt verkstadshus där kungen slog mynt. 
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Händer i arbete – mellan råvara och föremål 
I de föregående kapitlen redogjordes för råvaruanvändningen i kvarteret med betoning 
på material och djurarter som finns företrädda och under vilka perioder de 
förekommer. Ibland har olika typer av föremål nämnts, men det kan vara på sin plats 
att ändra fokus till att studera på de nästan färdiga produkterna och undersöka de 
kronologiska mönstren som dessa uppvisar på tomterna. När förekommer de olika 
typerna av föremål i kulturlagren eller snarare när har de tillverkats på tomterna? Däri 
ligger en distinkt skillnad. Vanligen bygger fyndkronologier på färdiga artefakter som 
brukats och deponerats: föremål med en brukningstid eller biografi mellan tillverk-
ningstillfället och deponering. Vi tittar lite närmare på spill och halvfabrikat som ger en 
faktisk bild av produktionskronologin på tomterna.  
 
 
Produktionskronologi utifrån spillmaterialet 
Det insamlade spillmaterialet utgör ett spektra från råvara till det som nästan är färdigt 
men som av någon anledning kasserats. Det är givetvis lättare att identifiera specifika 
typer inom en föremålskategori, ju närmre slutstadiet förarbetet kasserats. Tidigare har 
redogjorts för de tidigare stadierna - från råvara till avfall i form av spån flisor och 
avsågade delar. Nedan redogörs för fragment som tillhör de senare stadierna i 
produktionen, där fyndtyp kan identifieras. Bland de föremålstyper som identifierats i 
spillmaterialet dominerar delar av kammar. Det rör sig om tandplattor och skenor till 
sammansatta enkelkammar och sammansatta dubbelkammar samt dubbelhelkammar. 
Om vi bortser från kamfragmenten av ej närmare definierad typ som utgör merparten 
av materialet och uppgår till över 3600 fragment och istället studerar den kronologiska 
spridningen av de fragment som kan typbestämmas närmare får vi en uppfattning om 
kronologin i hantverksproduktionen. Sammanlagt rör det sig om 872 fragment som 
identifieras till typ. 
   Den sammansatta enkelkammen består av flera sammanfogade enheter som kan 
identifieras i spillmaterialet, medan dubbelhelkammen består av endast en enhet. 
Mängderna fragment per typ är därmed omöjliga att använda som ett absolut mått på 
den inbördes fördelningen per fas, men att den sammansatta enkelkammen dominerar 
produktionen torde vara riktigt. Det som är intressant är när de olika typerna uppträ-
der i spillmaterialen. Som framgår i figur 2.52 förekommer den sammansatta 
enkelkammen från fas 1 och fram till fas 10. Från fas 1 till 4 är det den enda identifie-
rade typen i fyndkategorin spill. Därefter sker en kraftig ökning av fragment av denna 
typ och den uppvisar ett maximum i fas 7. I fas 5, ca 1075-1100 börjar dubbelhel-
kammen tillverkas på tomterna och i fas 7, ca 1125-1175 finns det första exemplet på 
den sammansatta dubbelkammen. Mer ovanliga typer som uppträder i de yngre lagren 
är ett exemplar av den så kallade ”Sigtunakammen” i fas 8 (se Ros 1990:82). I fas 8 och 
10 uppträder också fyra korta skenor i horn, möjligen till sammansatta dubbelkammar 
i keratin. Övriga produkter som förekommer i materialet är enstaka ämnen till spel-
pjäser, tärningar, nålar/sylar, såpinneliknande skenor, möjligen remändebeslag, 
enstaka lister, ett handtag och ett munstycke. Variationen är som störst i fas 8, dvs. 
under 1100-talets sista kvartal. Cirka 41% av de typbestämda fragmenten i fasen härrör 
från tomt 5. Det indikerar återigen att det pågått någon form av betoning på hantverk i 
osteologiska material på denna tomt.  
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Tabell 5. Antal fragment i ben per föremålstyp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   De identifierade halvfabrikaten i ben redovisas i tabell 5. I tabellen framgår att 
kammar i materialet börjar tillverkas i fas 7 och både sammansatta dubbelkammar och 
sammansatta enkelkammar finns representerade. Inslaget utgör spår av det mer 
marknadsorienterade hantverket som uppkommer under huvudfas 3 från 1100-talets 
senare del. Återigen är det på tomt 5 som det största inslaget av råvaran återfinns. 
   Förutom de ovan nämnda produkterna som var avsedda för en marknad före-
kommer även en produktion av mer vardagliga föremål, sannolikt inom den privata 
sfären. Halvfabrikat av nålar/sylar är en sådan kategori som förekommer under hela 
perioden från fas 1-10 och särskilt vanligt som råvara är svinets vadben. Enstaka 
halvfabrikat till isläggar, sländtrissor och handtag är andra produkter som sannolikt 
kan knytas till hushållets behov och hantverk. Parallellt har kammar tillverkats i ett 
professionellt sammanhang, allt sedan fas 1, men i olika omfattning. 
   Sammantaget visar produktionen på en ökad variation inom produktionsrepertoaren 
från fas 7 och då särskilt på tomt 4 och 5. Produktionen förekommer dock på alla 
tomterna i olika utsträckning. Hur ser den individuella variationen ut? Finns det några 
individuella uttryck på de olika tomterna i utformningen av de kamtyper som 
tillverkats eller i hur man hanterat råvaran? För att undersöka detta har mått tagits på 
spillbitar från kamskenor och tandplattor. 
   En återkommande fråga som gäckar och som berörts i tidigare kapitel är hur man ska 
tolka mängden. Hur mycket är mycket och vad representerar dessa dryga 700 kilo 
spill. Intensiteten och tempot i produktionen är en svårfångad men avgörande aspekt 
för att förstå hantverket. Vad representerar materialet? Hur stor har produktionen 
varit? 
 
 
Tafonomi och mängd 
Över 700 kilo spillmaterial kan uppfattas som mycket, men det representerar händelser 
under ett långt tidsskede. Från ca 985 och fram till 1260 är det 275 år och materialet 
representerar dessutom händelser på fyra olika tomter och smärre delar av en femte. 
Hur mycket spillmaterial som försvunnit till följd av nedbrytande processer är omöjligt 

 Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4 Fas 5 Fas 6 Fas 7 Fas 8 Fas 9 Fas 10 

Kam odef       4 5 9 5 
Sammans. enkelkam        8 1 2 
Sammans. dubbelkam       1 1  1 
Långtandskam         2 2 
Nål/syl 4 3 16 3 7 3 5 5 1 1 
Sländtrissa  2  1 1      
Spelpjäs    1       
Tärning          2 
Handtag        1   
Islägg   1   1  1   
Flöjt      1     
List        1   
Σ 4 5 17 5 8 5 10 22 13 13 
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att utröna. I de yngre kulturlagren är mängderna kraftigt påverkade av recenta aktivi-
teter. Andra tafonomiska aspekter som inverkar på osteologiskt material är tramp och 
exponering för årstidsväxlingar. I materialet är spåren av dessa processer mindre 
uttalade. Spillmaterialet uppvisar nästan enbart primärfrakturer, dvs. sådana som 
tillkommit genom nyttjande av olika verktyg, vilket visar att det ackumulerats under 
korta tidssekvenser och snabbt bäddats in i kulturlagren. 
   Det finns andra faktorer som påverkat mängdförhållandena och komplicerar tolk-
ningen. Att de öppna ytorna och även husen varit smågnagares biotop och hemvist 
syns på de otaliga gnagspår som materialet uppvisar. Till detta måste läggas 
människans behov av att hålla rent och ordning. Min uppfattning är dock att denna 
aspekt är av mindre betydelse på tomterna längs Stora Gatan. Tjocka lager av spill 
ligger samlade i och utanför hantverksbodarna. Det ligger något demonstrativt över 
detta. Spillhögarna utgör en manifest vittnesbörd om resurser och överflöd som tomt-
ägarna eftersträvade att kommunicera, men den ursprungliga mängden är ändå av 
flera anledningar okänd. Nedgången i andelen spillmängder i fas 9 och 10 är främst en 
konsekvens av fragmenteringen av kulturlagren. 
 
 
Intensitetens tempo 
Kan man säga något om produktionens omfattning, om mängden varor som fram-
ställts på tomterna trots detta? Det finns flera aspekter i materialet som pekar mot en 
småskalighet i produktionen. I de äldre faserna är det uppenbart att spillmängderna 
representerar några enstaka händelser där man tillverkat en kam eller något annat av 
horn under de 15-25 år långa tidsintervallen som faserna representerar. Materialet är 
inte jämt fördelat utan det verkar vara enstaka händelser som gett avtryck på någon av 
tomterna. I fas 1 är det en koncentration på tomt 3. I fas 2 och 3 på tomt 4. I fas 4 på 
tomt 3. I fas 5 återigen på tomt 4. I fas 6 börjar utbredningen bli jämt fördelad över ytan 
och mängderna större, figur2.20. I detta sammanhang brukar man tala om ett mer 
intensivt och marknadsorienterat hantverk. Uppfattningen man får är att det rör sig 
om något permanent varaktigt, men hur stor är produktionen i de yngre faserna? Hur 
ska man tolka mängderna? 
   Artvariationen och dess rumslighet i de yngre lagren pekar trots de kraftigt ökade 
mängderna mot en småskalighet. Älghornet framstår som en ackumulerad massa av 
händelser som inte går att avgränsa vare sig i tid eller i rum. De mer ovanliga råva-
rornas spridning i tid och rum blir mer intressant. Som framgått tidigare uppvisar 
inslaget av renhorn ett högst oregelbundet mönster. I fas 8 återfinns ett märkbart 
inslag, medan den nästan är helt frånvarande i fas 9. I fas 10 återkommer råvaran. Det 
rör sig sannolikt om enstaka partier av råvara som vid något tillfälle förts till tomterna, 
bearbetats och avsatt spår i spillhögarna. Att det rör sig om några enstaka händelser 
syns även i den rumsliga fördelningen. I fas 8 finns en stor mängd i den östligaste 
hantverksboden på tomt 5, anläggning 401. Här utgör inslaget av ren mellan 14-38 % i 
de rutor som täcker huset. I grannboden (anläggning 405), vägg i vägg och på samma 
tomt, där man under någon tidpunkt under fasen uppenbarligen också sysslat med 
hantverk i osteologiska material utgör renhornet endast 1% av råvaran. Här saknas 
också ett inslag av valross. Sannolikt rör det sig om två skilda händelser någon gång 
under perioden 1175-1200. Olika hantverkare som arbetat i olika material. 
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   Intensitet är rörelse och den kan vi aldrig fånga, men artvariationen och dess 
rumslighet tyder ändå på en småskalighet och enskilda avgränsade händelser så sent 
som under 1260-talet. 
 

Figur 2.53. Avsågade ändar på tandplattor och kamskenor, benämnda jptp och jpsk. 
 
Kammar med en personlig prägel – diskreta variationer i JPTP och JPSK 
Det föreligger en rumslighet i materialet som vittnar om enstaka men återkommande 
aktiviteter på tomterna. Att beräkna produktionens omfattning är svårare. Tidigare har 
man gjort försök att uppskatta produktion utifrån förekomsten av enskilda element i 
spillmaterialen. Ingrid Ulbricht gjorde beräkningar av kamproduktionen i Hedeby 
(Ulbricht 1978). Hon använde sig av antalet justeringsplattor. Ulbricht har som ut-
gångspunkt att varje kam innehållit cirka 5 tandplattor. Och varje tandplatta produ-
cerar minst en justeringsplatta. Utifrån detta har hon gjort en beräkning av minimi-
antalet kammar som materialet representerar. Hon går sedan vidare och beräknar 
kamproduktionen för hela Hedeby under dess brukningstid. Resultatet blir någonstans 
mellan 26 483 - 37 066 kammar under hela brukningstiden. Det kan låta mycket, men 
utslaget per år blir det bara cirka 250 kammar för Hedeby (Ulbricht 1978:118f). Detta är 
givetvis ett minimum och tar inte hänsyn till de tafonomiska processer som påverkat 
spillmaterialet. Även om svinnet är okänt ger dessa beräkningar ändå en uppfattning 
om minimiantalet som resterna representerar. Liknande beräkningar har gjorts utifrån 
spillmaterial i både Lund och Kungahälla (Ryding 1986, Rytter 1997). Vi lämnar dessa 
beräkningar eftersom det inte går att få någon uppfattning om produktionsvolymen på 
tomterna i kvarteret Trädgårdsmästaren. I Sigtuna utgör de sammansatta kammarna 
endast en del av produktionen. En betydande andel utgörs av dubbelhelkammar som 
lämnar helt andra spår i spillmaterialet. De små spillbitarna som Rytter kallar JPTP och 
JPSK är ändå intressanta (Rytter 1997). 
   JPTP eller justeringsplattor för tandplattor är en spillprodukt som tillkommer sent i 
produktionsprocessen. De utgörs av de små utstickande stumpar som sågas av efter att 
tandplattorna fixerats vid kamskenan, se figur 2.53. JPSK eller justeringsplatta för kam-
skena tillhör också de en sen fas i produktionen. De utgörs av de stumpar som sågas av 
i ändarna av kamskenorna vid justering av längden. Dessa båda spillkategorier har 
dokumenterats i materialet från Trädgårdsmästaren genom att tjocklek och bredd 
uppmätts. I dessa båda värden finns intentioner och uppfattningar om hur den färdiga 
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produkten ska vara utformad. Hur förhåller sig materialet från de olika tomterna till 
varandra? Finns det några individuella uttryck på tomterna som skiljer dem åt? 
   Om vi börjar med JPSK, dvs. de avsågade ändarna på kamskenor. I de tidiga faserna 
är underlaget alltför litet för att ligga till grund för jämförelser mellan tomter, men från 
och med fas 7, ca 1125-1175 finns ett rikhaltigt underlag. I fas 7 finns material från tomt 
2, 4 och 5. Sammanlagt rör det sig om 46 JPSK. Tittar vi på spridningen av ligger de 
flesta på mellan 3 och 5 mm tjocklek och 10-15 mm bredd. Någon individuellt uttryck 
specifikt för någon tomt kan inte skönjas under den här fasen, figur 2.54. Däremot går 
det att urskilja vissa skillnader i utformningen i fas 8. Antalet är större och uppgår till 
65 JPSK. Här finns en intressant tendens till uppdelning mellan de båda tomtparen 2-3 
och 4-5, figur 2.55. På tomtparet 2 och 3 är tjockleken genomgående något högre i för-
hållande till bredden i jämförelse med spillbitarna från tomt 4 och 5. Värdena indikerar 
möjligen att de är olika hantverkare som varit verksamma under fasen och som med 
små diskreta skillnader i utformningen satt sin personliga prägel på produkterna. Fas 
10 är som tidigare nämnt mycket fragmenterad och omrörd, men utifrån de material 
som finns verkar uppdelningen mellan tomtparen ha upplösts.  
   Även i den metriska dokumentationen av JPTP är det fas 8 som har de tydligaste 
rumsliga mönstren och uppdelningen mellan tomtparen. Sammanlagt finns det 309 
mätbara JPTP. Variationen vad gäller bredd och tjocklek uppvisar vissa rumsliga 
mönster. För tomt 2 och 3 har tandplattorna ett likartat utseende och en tjocklek som 
varierar mellan 2,5 och upp till 4,5 mm där de bildar en skarp gräns. Tomtparet 4 och 5 
däremot uppvisar en större variation vad gäller tjocklek och varierar mellan ca 2,5 och 
6 mm, figur 2.59. Även i detta fall är skillnaderna mellan tomtparen sannolikt ett utslag 
av att olika individer varit verksamma på tomtparen och som hanterat råvaran på olika 
sätt och satt sin personliga prägel på materialet i form av diskreta spår i utformningen. 
Den större variationen i tjockleken på JPTP på tomtparet 4-5 visar på en större 
repertoar av produkter medan tomtparet 2 och 3 karaktäriseras av en mindre och mer 
enhetlig i produktion. 
   I fas 10, ca 1230-1260 är den undersökta ytan mycket fragmenterad och materialet 
kommer främst från tomt 4 och 5. Någon skillnad dem emellan kan inte skönjas, men 
däremot blir de metriska uttrycken mer enhetliga och de avviker från föregående faser. 
Variationen vad gäller bredd minskar både för JPTP och för JPSK; en indikation på att 
repertoaren blir mindre och produktionen mer enhetlig, figur 2.61. Det kan vara så att 
man under fasen slutat tillverka sammansatta enkelkammar och helt övergått till pro-
duktion av sammansatta dubbelkammar. Det sammanfaller i tid med andra miljöer i 
Mälarregionen där en hantverksproduktion av sammansatta dubbelkamma före-
kommer. I dessa material är det dock tamdjursben som utgjort den huvudsakliga 
råvaran, medan individerna på tomterna i Trädgårdsmästaren upprätthåller en ålder-
domlig materiell praktik med rötter i järnåldern. 
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Figur 2.62. Kasserad kompakt hornråvara och huggspån av älg och ren.  
 
 
Råvaror och människor på tomterna i Sigtuna 
Vid studier av hantverk är det naturligt att fokus ligger på produktion, teknik och de 
färdiga tingen. I de föregående kapitlen har fokus främst legat på råvarans ursprung 
och de kronologiska skiftningarna i råvaruanvändningen. Hantverksråvaran har en 
brokig biografi från insamlandet till de färdiga föremålen som producerades längs 
Stora Gatan. Vilka personer var involverade i de olika händelserna? Vem samlade in 
råvaran? Var och hur? Hur kom det till staden? Vilka individer gör anspråk på ägande-
rätten under de olika stadierna? I vilken relation står hantverkaren till råvaran? 
Föremålen representerar en lång kedja av händelser och mellanmänskliga relationer 
som till stora delar ännu är dunkla. 
   Vad som är utmärkande för urbana miljöer med spillmaterial i ben och horn är hur 
lokalt förankrad råvaran är och det är ett genomgående mönster i Skandinavien och 
Östersjöområdet. Den lokala prägeln står i stark kontrast till det som sker när mate-
rialet väl nått stadstomterna. Föremålen som produceras, främst olika typer av 
kammar uppvisar ett likartat utseende över stora avstånd (Ambrosiani 1981:159f). 
Rörligheten som präglar hantverkarna och tingen de producerat går inte igen i råvaran, 
men de två sfärerna möts på stadstomterna. 
   Förhållandet mellan hantverkare och råvara har diskuterats av andra forskare. Så 
menar Ingrid Ulbricht att det inte var hantverkarna som ansvarade för insamlingen av 
hornmaterialet, utan det måste ha varit någon annan grupp (Ulbricht 1978:126). Även 
Christophersen är inne på samma linje. Det är en alldeles för tidskrävande uppgift för 
att hantverkarna skulle kunna ha det ansvaret. Istället måste det ha varit lokala aktörer 
eller jägare (Christophersen 1980:138). 
   Anna Hed Jakobsson tar upp en intressant aspekt vad gäller smederna i Birka. Hon 
diskuterar makten över produktionen och härskarfamiljers behov av att framstå som 
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garanter för att produkter och ett välstånd kunde skapas (Hed Jakobsson 2003:270). Det 
är ett synsätt som är intressant även för hantverket i osteologiska material särskilt som 
detta i sin råvaruanvändning rymmer en synlig geografisk dimension som saknas för 
metallhantverket. Sannolikt är det tomtägarna som likt metallsmidet i Birka varit an-
svariga för tillförseln och stått som garanter för produktionen på tomterna i form av 
råvara. Relationen mellan hantverkaren och råvaran syns i hanteringen av resursen. 
 
 
En studie i slöseri och i hushållning 
Det som uppfattas som en definierad fyndkategori rymmer i själva verket många steg i 
tillverkningsprocessen från råvara till färdig produkt. Från nästan opåverkad råvara 
som samlats in men som inte nyttjats till halvfabrikat där det fanns en intention men 
där produkten av någon anledning aldrig fullbordats. Fyndkategorin innehåller också 
små täljspån och huggspån som kan betecknas som rena avfallsprodukter. De härrör 
från slutstadierna i produktionsprocessen. Tittar man på de enskilda kategorierna och 
deras inbördes fördelning går det att ställa frågor om hushållning och om synen på 
råmaterialet. Hur väl har man utnyttjat den insamlade råvaran? Hur ”ekonomisk” har 
man varit? Och har individens syn på råvaran och dess ekonomiska värde förändrats 
under de 275 år som materialet representerar? 
   Graden av råvaruutnyttjande har studerats vid analys av spillmaterial från andra 
lokaler. Så har Jens Rytter diskuterat förändringar i sammansättningen av hornavfallet 
i Kungahälla. Vid en undersökning i svarta jorden under 1990-talet tillvaratogs mate-
rial som kan dateras till tidig medeltid. Utnyttjandegraden av materialet är ett av 
kriterierna i Christophersens modell 3. I Kungahälla sker en intensifiering av råvaru-
exploateringen mellan fas III, ca 1160-1200 och fas IV, ca 1200-1250. Inslaget av vad 
Rytter kallar ”avkutt” som består av hornstycken från ett tidigt stadium i produktionen 
och som kan jämföras med min kategori ”hornavfall” sjunker från 14 % i fas III till 
endast 5 % i fas IV av det samlade materialet (Rytter 1997:76). En förändring i 
råvaruanvändningen sker i Kungahälla kring år 1200 (ibid. 1997:77). 
   Jette Linaa diskuterar råvaruanvändningen utifrån spillmaterialet i ett vikingatida 
hantverkshus i Viborg Søndersø i Danmark. Platsen är unik då materialet representerar 
en så kort tidssekvens. Det rör sig om ett enstaka tillfälle under vårvintern 1021-1022 
AD. Linaa menar att spillmaterialet speglar en ineffektivt råvarutnyttjande. Hanter-
ingen av råvaran indikerar enligt Linaa en produktion på uppdrag och en råvara som 
hantverkaren inte anskaffade (Linaa 2015:81). En liknande uppfattning uttrycker Otto 
Ryding om råvaruanvändningen i S:t Mårten 1 i Lund med en samtida datering till 
1000-talets första hälft. Han menar att det dåliga utnyttjandet av råvaran indikerar att 
det var beställaren som tillhandahållit råmaterialet. I materialet S:t Mårten 2, daterat till 
1000-talets andra hälft och början av 1100-talet menar Ryding att materialet utnyttjas 
mer effektivt. Det är också ett material med större artvariation bland de nyttjade 
råvarorna (Ryding 1986:41). 
   Även i Trondheim har en förändring i råvaruhanteringen iakttagits inom hornhant-
verket. Spillmaterialet från Folkebibliotekstomten omfattar 21 651 fragment. I de tre 
äldsta faserna som dateras till mellan 900 och 1100-talets början uppvisar materialet ett 
tydligt inslag av halvfabrikat 24-80% i förhållande till det rena avfallet. I fas 6-9, daterat 
till 1150-1350 utgörs halvfabrikaten endast 5-10%. Nordeide tolkar förändringen som 
att halvfabrikat förts till staden i de äldre faserna. 
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till 1100-talets senare del. Ur förhållandet mellan kasserad råvara och andelen spån 
framstår hantverket som ineffektivt och slösaktigt, men hanteringen uttrycker också 
samtidigt ett välstånd. I detta mönster kan sannolikt avläsa hantverkarens förhållande 
till råvaran. Det var någon annan resursstark individ, sannolikt tomtägaren som 
garanterade tillgången till råvaror på tomterna i linje med Linaas och Rydings 
uppfattningar om hantverket i det vikingatida Viborg och Lund. Det blir uppenbart att 
råvaran inte är hantverkarens ansvar och egendom utan någon annans. Tomterna är en 
plats där hantverkare och personer med resurser möts och slöseriet kan betraktas som 
ett uttryck för tomtägarens förmåga.  
   Först i samband med myntningen i fas 8 ca 1175-1200 sker en kraftig minskning av 
andelen hornavfall i förhållande till andelen spån, vilket visar på ett mer intensivt och 
ekonomiskt utnyttjande av råvaran. Det sammanfaller i tid med Rytters iakttagelser i 
spillmaterialen från Kungahälla och Nordeides iakttagelser av spillmaterialet i Trond-
heim. Samtidigt med denna förändring ökar också produktionsmängderna kolossalt. 
Sannolikt är detta en konsekvens av ett nytt synsätt på råvaran och dess värde i 
samband med att produktionen riktas mot en anonym marknad. Hantverkarens syn på 
materialet förändras och det får en värdeladdning. Denna förändring skall förstås i 
samband med den artvariation och den ökade repertoar av produkter som kan skönjas 
under just fas 8, särskilt på tomt 5. 
   Delar vi upp materialet på de två tomtparen 2 & 3 samt 4 & 5 framträder en skillnad i 
utvecklingen och hanteringen av råvaran. Systemet verkar luckras upp under 1100-
talets senare hälft. Tomtparet 2 & 3 har i de yngre faserna inte samma fokus på 
hantverk i osteologiskt material. Det förekommer men i mindre mängder, blandat med 
andra exklusiva hantverk i ädelmetall och bergkristall. De är också här som det 
sannolikt har förekommit myntning för Knut Eriksson någon gång under 1100-talets 
senare hälft. Här fortgår ett konstant resursslöseri under hela perioden fram till 1200-
talets senare del. På tomtparet 4 & 5 förändras hanteringen avsevärt från fas 8, ca 1175-
1200. Resursutnyttjandet blir mer effektivt. Jag skulle vilja se det som att två olika 
förhållningssätt gör sig gällande i de yngre faserna. Tomtägarna på tomt 2 och 3 
fortsätter att ansvara för råvarutillförseln: lokalt älghorn dominerar och produktionen 
är småskalig och enhetlig. På tomtparet 4 och 5 ökar produktionen i de yngre faserna, 
artvariationen och föremålsrepertoaren blir större och från fas 8 sker en märkbar 
förändring i förhållandet mellan spån och inslaget av det grövre hornavfallet. 
Hantverket på tomtparet 4 & 5 blir mer kommersiellt inriktat. Artvariationen på detta 
tomtpar visar på en mindre lokal förankring. De exotiska inslaget kan visserligen 
utgöra ett komplement på grund av den högre produktionen, men det kan också röra 
sig om ett nytt system och förhållningssätt där bodar börjar hyras ut och där ansvaret 
för råvarutillförsel börjar luckras upp och skifta från tomtägare till gästande hant-
verkare eller köpmän som lejer bodar.  
   Det diskontinuerliga rumsliga och kronologiska inslagen av exotiska råvaror talar för 
kortare sekvenser av aktiviteter. Hantverkarna verkar mot bakgrund av mönstren i 
spillhögarna inte varit stationära under någon längre period, inte ens så sent som 
under 1260-talet. 
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Ben- och hornspillet från kvarteret Koppardosan 
Sammanlagt tillvaratogs 676 spillbitar med en vikt på 9 964 gram. Det rör sig om allt 
ifrån små spån till råämnen. Samma typer av artefakter som i kvarteret Trädgårds-
mästaren har även producerats här. I de äldre lagren är det sammansatta 
enkelkammar, dubbelhelkammar och i de yngre skikten sammansatta dubbelkammar. 
Dessutom finns ämnen till tärningar i älghorn och nålar/sylar i ben av svin och 
nötkreatur. 
   Ser man till mängden spill per lager framträder också ett bekant mönster med ett 
ringa inslag i de äldsta lagren 8-4. Därefter ökar inslaget markant från och med lager 3, 
figur 2.66. Nu finns det inga tillgängliga dateringar av lagren att tillgå, men det går att 
ge en ungefärlig datering, om än något okonventionellt, utifrån spillmaterialets 
mängdförhållanden och artfördelning. Ser man till mängdförhållandena per lager, det 
kronologiska mönster i artfördelningen och jämför med kvarteret Trädgårdsmästaren 
så finns uppenbara likheter. Lager 1 som ligger direkt på blåleran bör vara från 
anläggningsfasen, ca 985-1000. Den markanta produktionsökningen i lager 3 bör ligga i 
tid runt 1100-talets senare del. Och det yngsta lagret med en minskad mängd, som 
mestadels bestod av omrörda massor bör vara från någon gång kring 1200-talets senare 
hälft och fram till någon gång kring år 1300. 
 
 

 
Figur 2.65. Plan över lager 3 & 4 med delar av två hus, en träbelagd gränd samt öster om gränden en 
tomtavgränsning i form av ett vidjestaket (ritning M. Douglas, ATA). 
 
 
Tittar vi på innehållet i staplarna finns både likheter och skillnader i förhållande till 
materialet från kv. Trädgårdsmästaren, figur 2.66, 2.67. I det äldsta lagret påträffades 
ett fragment av renhorn, vilket är bekant. Därefter är mängderna små i lager 7-4 
samtidigt som inslaget av älghorn dominerar. I lager 3 kommer en kraftig ökning av 
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produktionsvolymerna samtidigt blir också inslaget av exotiska råmaterial tydliga, 
vilket också är bekant. Det som avviker och är intressant är att inslaget av kronhjort här 
är så pass distinkt, särskilt i lager ett. Möjligen är det en spegling av personliga nätverk 
och allianser som manifesteras i spillhögarna och som skiljer sig åt mellan olika tomt-
ägarna längs Stora Gatan.  
   En annan aspekt som avviker är det distinkta inslaget av ben som råvara. Av de 44 
identifierade benfragmenten består 40 fragment av avsågade metapoder av nötkreatur. 
De är spår av tillverkning av sammansatta dubbelkammar och möjligen också 
långtandade kammar som också görs av benslaget. I ett fall ett hornkvicke av get och 
ett nålämne av svinben. I de äldre lagrena utgörs benhantverket av två täljda nål-
ämnen, sannolikt föremål som tillverkats i den privata hushållssfären. Det är först i de 
yngre lagren benmaterialet blir en del av det professionella hantverket. En stadig 
ökning kan skönjas från och med 1100-talets andra hälft, alltså ungefär när den andra 
vågen av myntning kommer igång i Sigtuna. Inslaget har uppenbarligen precis som de 
exotiska inslagen en kommersiell förankring. Det är en tid då man börjar betrakta 
råvaror på ett nytt sätt. Trots den märkbara ökningen av benråvara i de yngre lagren är 
inslaget ändå besynnerligt oansenligt. Längre fram redogörs för material från andra 
samtida orter där en betoning på ben som råvara kan skönjas. De ringa inslagen i 
Sigtuna speglar sannolikt tomtägarnas egna resurser, hushållens privata konsumton 
och slaktande av djur, där främst metapoder från nötkreatur sekundärt kommit att 
ingå i hantverkssfären. Till skillnad från horn är benmaterial en färskvara som 
bearbetas i nära anslutning till slaktandet av djuren. Det föreligger en samtidighet 
mellan aktiviteterna. Vid andra samtida orter förekommer miljöer med ett organiserat 
slaktande och hantering av djurkroppar bortom den privata sfärens behov. Det är i 
anslutning till dessa miljöer som de rena benhantverksstäderna förekommer. Det 
skulle visserligen vara på sin plats att titta närmare på spillmaterial tillvarataget i 
någon annan miljö bortom Stora Gatan, t.ex. nere vid bryggorna. Av den enformiga 
tomtstrukturen att döma, där varje tomtägare har ungefär samma repertoar av 
byggnader med bestämda funktioner verkar utsikterna att finna en sådan miljö små i 
de centrala delarna av staden. Fähus har visserligen påträffats, men de är fåtaliga, små 
och inte utformade för att hantera djur i någon större skala. Sannolikt fanns det ingen 
mer övergripande organisation bortom tomtägarnas privata hushållssfär för hantering 
och slaktande av djur. Stadsgårdarna har varit beroende av ett kontinuerligt inflöde av 
konsumtionsvaror från storgårdar eller andra på landsbygden. 
   Fluktuationen i inslaget av importvaror som kunde skönjas i de yngre lagren i 
kvarteret Trädgårdsmästaren är inte lika tydlig här. Möjligen är detta en konsekvens 
av den grova fasindelningen som jämnat ut variationerna. Att det rör sig om enstaka 
partier av råvaror som nått tomten kan eventuellt skönjas i lager 1 och 2, där renhorn 
dominerar bland de exotiska råvarorna i fas 2, men ersätts av ett större inslag av kron-
hjortshorn i lager 1. 
   Intressant är att materialen hos olika tomtägare längs Stora Gatan har så stora 
likheter, men de uppvisar också en individuell prägel. I kvarteret koppardosan finns 
ett procentuellt större inslag av exotiska råvaror. Samtidigt är också inslaget av ben 
som råvara högre i de yngre faserna. Däremot finns ingen tendens till att benmaterial 
skulle överta huvudrollen som hantverksråvara.  
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Också bland älg dominerar fällhorn med två slakthorn och fyra fällhorn. Av ren identi-
fierades fyra slakthorn och fyra fällhorn. 
 
 
Datering 
Den kronologiska fördelningen av materialet uppvisar ett mönster som påminner om 
det i kvarteret Koppardosan och kvarteret Trädgårdsmästaren. När detta skrivs är 
rapportarbetet ännu inte avslutat. 14C - dateringar och dendrokronologiska dateringar 
har ännu inte inkommit, men utifrån de kronologiska mönstren i kvarteret Trädgårds-
mästaren går det att ge en ungefärlig datering. En gemensam trend i hantverkets 
utveckling och produktion föreligger sannolikt vid tomterna längs Stora gata. Vissa 
slutsatser om datering kan dras utifrån mönstren i spillmaterialen, vad gäller mängd 
och artinnehåll. Dateringsförslagen är givetvis avhängiga fasindelningen i Trädgårds-
mästaren och dess riktighet.  
   Av figur 2.69 framgår att det i de äldre skikten fas 1-3 förekommer små mängder 
spillmaterial där enbart älghorn nyttjats. De representerar sannolikt tiden före 1150. 
Sannolikt kan det äldsta undersökta skiktet dateras till 1000-talets mitt. Den ökade 
mängderna i fas 4-5 tillsammans med ett inslag av renhorn och benmaterial överens-
stämmer med fas 7 i kvarteret Trädgårdsmästaren. Därefter sker en kraftig 
produktionsökning med ett fluktuerande inslag av exotiska råmaterial och ben fram till 
fas 10, vilket sannolikt kan hänföras till 1100-talets sista kvartal och fram i 1200-talets 
första hälft. 
   Fas 11 framstår som udda och visar ingen överensstämmelse med vare sig 
Trädgårdsmästaren eller Koppardosan. Inslaget av benspill är ovanligt högt. Här 
dominerar ben av tamdjur och importerat ren- och kronhjortshorn över inslaget av 
älghorn, vilket inte förekommer i något av de tidigare beskrivna materialen. Det beror 
sannolik på att fasen inte är representerad i de två tidigare materialen. En datering till 
1200-talets andra hälft och fram till 1300-talets början är trolig. Därefter följer spill-
material från eftermedeltida lager. Fas 12 har av Lindeberg & Björk preliminärt 
daterats till 1600-tal. Att något händer med lagertillväxten kring 1300 har konstaterats i 
andra miljöer i Sigtuna. Vid en undersökning av Stora Gatan strax väster om kvarteret 
Draken år 2002 kunde avsatta lager och kavelbroläggningar med snäva dateringar 
följas fram till 1330, varefter lager representerande långa tidsspann tar vid. Fas 6 
representerar t.ex. perioden 1330-1600-talet (Wikström 2010:23). 
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inslag av renhorn som indikerar nordliga handelsnätverk. Var renhornen har sitt 
ursprung är än så länge okänt, men isotopanalysen pekar mot djur som levt i en 
skogsbiotop, av samtida myntfynd med proveniens i Sigtuna att döma möjligen i 
Mellannorrland eller Finland. Även i kvarteret Koppardosan finns detta nätverk 
representerat i form av renhorn.  
   I huvudfas II inträder en lång enhetlig period där hantverket fortfarande är 
småskaligt och råvaruanvändningen i form av älghorn enhetlig och lokalt präglad. 
Renhorn förekommer visserligen som ett brus i materialet och kronhjorten dyker upp i 
fas 3 och förekommer därefter kontinuerligt, men det exotiska inslagen utgör mindre 
än 1% av spillet. Samtidigt sker förändringar av bebyggelsestrukturen på tomterna. De 
blir längre och innehåller fler hus med olika funktioner. Samma typ av funktions-
uppdelning som kan spåras vid gårdsplatser på den omgivande landsbygden (jfr 
Sanda). En skillnad gentemot landsbygdens gårdar är dock att fähus saknas, vilket gör 
dem beroende av en kontinuerlig tillförsel av förnödenheter från den omgivande 
landsbygden.  
   Under huvudfas III, ca 1125-1260 behölls zonindelningen från föregående huvudfas, 
men den förfinades. Samtidigt växer tomterna och kom att sträcka sig bortom schakt-
gränserna. Hur långa tomterna är under denna sista bebyggelsefas är därför obekant. 
Omdaningen kan sättas i samband med den ekonomiska förändringen och ökande 
handeln i Östersjöregionen, handelsfördrag med tyska köpmän och en myntning som 
åter kommer igång efter 1100-talets mitt. Hantverksproduktionen i gatuzonen längs 
Stora Gatan och S:t Nikolai gränd ökar markant från och med fas 7. Ett markant inslag 
av exotiska råvaror dyker upp i fas 8, ca 1175-1200, samtidigt som både råvaru- och 
föremålsrepertoaren blir större. Trots detta dominerar horn som råvara på de centrala 
tomterna. 
   Förhållandet mellan nyttjande av benråvara och hornråvara är intressant då de har 
helt olika ursprung och står i olika relationer till människan. Tamdjur som i sin fysiska 
existens är ett mått på mänskliga investeringar och egendom som efter slaktandet 
kommit att omvandlas till andra produkter, medan fällhornet utgör ett tillvaratagande 
av mer fria naturresurser. Uppdelningen tangerar Thomas Lindkvists ekonomiska 
uppdelning och utveckling i ”extern tillägnelse” och ”intern exploatering” (Lindkvist 
1988:31). I spillmaterialen döljer sig en diskret manifestation över en ekonomisk 
förändring, där tamdjur i allt högre utsträckning börjar exploateras. Men när sker den i 
regionen och var? 
   I vissa kvarter i Lund kan en tendens till övergång ses redan från 1100-talets senare 
del (Christophersen 1980:161ff). Samma sak i danska Viborg där övergången kan 
dateras till 1200-talet (Bojsen Christensen 1998:152). I Slesvig börjar benmaterial som 
råvara nyttjas i allt större utsträckning redan under slutet av 1000-talet (Ulbricht 
1984:15f). Från svenskt område saknas större systematiska genomgångar som kan 
belysa denna process. I Skara har emellertid Maria Vretemark utifrån tre olika 
undersökningar kunnat konstatera att en förändring äger rum under 1200-talets första 
hälft. Då utgör benmaterial ca 30% av råvaran för att under 1200-talets slut och början 
av 1300-talet utgöra 97% (Vretemark 1990:138). I Lödöse finns exempel på en 
förändring från horn till ben kring 1200 (Svensson 2003:20). De centrala delarna av 
Sigtuna tycks avvika från detta gängse mönster. Det finns dock spår som talar för att 
hantverk kan ha bedrivits i andra sociala miljöer i Sigtuna under 1200-talet. Jonas Ros 
nämner en undersökning i kvarteret Nunnan i stadens västra utkant. Här undersöktes 



123 
 

ett kammakeri, där produktionen var inriktad på sammansatta dubbelkammar och 
råvaran främst utgjorts av mellanfotsben och mellanhandsben av nötkreatur. 
Materialet dateras till 1200-talets början (Ros 1992:27). Någon rapport över materialet 
har tyvärr inte färdigställts, men uppgiften indikerar att hantverk bedrivits i olika 
sociala miljöer där olika råvaror nyttjats. 
   En annan konservativ ort är Kungahälla som har ett materiellt uttryck som påminner 
om de centrala delarna av Sigtuna. Så långt man kan följa kulturlagren, fram till 1200-
talets senare del, möjligen in i 1300-talet dominerar andelen renhorn med 96 – 99 % av 
råvaran (Vretemark 1990:137f) 
   Förändringen från ben till horn har satts i samband med restriktioner kring jakt, 
uppförandet av viltparker kopplad till feodala ideal och en hövisk kultur och möjligen 
också en brist på vilt i södra Skandinavien kombinerat med en ökad tillgång på 
tamdjursben i urbana miljöer. Nu är det främst hornråvara från kronhjort som brukats 
i södra Skandinavien, och det är mycket möjligt att en brist och restriktioner uppstod i 
de allt mer uppodlade regionerna. I Mellansveriges barrskogsregioner är förutsätt-
ningarna annorlunda och en annan art som nyttjas, vilket kan vara en förklaring till att 
mönstret ser annorlunda ut här. Någon brist på tillgängliga fällhorn av älg har uppen-
barligen inte funnits.  
   Framme i 1200-talet är Sigtuna en av många orter längs Mälarens stränder. Men de 
övriga orterna har vuxit fram för att möta andra och nya behov. Hur ser råvaru-
användningen ut vid dessa orter? Det ska undersökas i de kommande kapitlen. Innan 
vi studerar de materiella uttrycken i Sigtunas grannstäder under 1200-talet kan det 
vara på sin plats med en tillbakablick och ett kort besök i Svarta Jorden i Birka och de 
spillmaterial som Hjalmar Stolpe tog tillvara. Den äldsta fasen i Sigtuna uppvisar ett 
distinkt inslag av renhorn. Är detta en kvarleva från ett äldre nätverk som etablerats 
under Birkatid? Hur förhåller sig de materiella uttrycken i Birka till råvaru-
användningen i Sigtuna? I vilka geografiska riktningar pekar nätverken i föregångaren 
till Sigtuna? 
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3. BIRKA 
 
Glimtar av råvaruanvändningen i Birka 
Det identifierade spillmaterialet som Hjalmar Stolpe tog tillvara på 1870-talet ger en 
glimt av Birkas vida kontaktnät. Det får utgöra en bakgrund och utgångspunkt för det 
material som utgör huvuddelen av denna avhandling. En intressant fråga som länge 
diskuterats är hur Sigtuna förhåller sig till Birka. Utgör staden en naturlig efterträdare 
eller representerar grundläggningen något nytt baserat på andra premisser. Samman-
sättningen inom råvaruanvändningen kan här ge intressanta detaljer om nätverk och 
dess föränderlighet över tid. 
   Samlandet av ben, horn och tänder har pågått på Björkö under mer än ett sekel. 
Numera kan materialet i statens historiska museums samlingar räknas i ton. Delar av 
det har utmynnat i två avhandlingar i osteologi, dels Per Ericsons arbete om ejdern och 
Bengt Wighs arbete om faunan insamlat vid undersökningar i Svarta Jorden under 
1990-talet. Trots detta är ännu endast en bråkdel av det insamlade materialet närmare 
undersökt. Detta gäller kanske särskilt fyndkategorin ”ben- och hornhantverksspill” som 
så ofta sorteras ut och särbehandlas som något annat, avgränsat från det övriga 
osteologiska materialet. 
   Redan Hjalmar Stolpe samlade under en av sina grävsäsonger ute på Björkö in ”om-
kring 50 tunnor gröfre ben och 80 smärre lådor mindre ben” (Stolpe 1873:62). Han utförde 
också ingående artbedömningar av materialet. Både inslaget av däggdjur, fåglar och 
fiskar ingår i hans redogörelser till kungliga vetenskapsakademin. Deras anatomiska 
representation och hur elementen hanterats är också beskrivet. Av spillmaterial 
relaterade till hantverk noterar han efter grävsäsongen 1872 att ”Mängden af elghorn i 
större och mindre stycken är utomordentligt stor och vittnar om god tillgång på elg; det oaktadt 
äro delar af skelettet mycket sällsynta.” (Stolpe 1873:67). Utöver älghorn identifierar han 
också fem fragment av renhorn (Stolpe 1873:68).  
Han hade också en förhoppning om att genom mikroskopiska undersökningar av 
hornredskapen skilja på renhorn och älghorn, då inslaget av ren visar på intressanta 
förbindelser med nordligare regioner (Stolpe 1873:68). Detta verkar dock aldrig ha 
blivit genomfört.  
   Ungefär 100 år efter Stolpes grävningar påbörjades ånyo undersökningar i Svarta 
jorden under ledning av Björn Ambrosiani och Birgit Arrhenius. Syftet var att 
lokalisera Birkas hamn (Ambrosiani et al 1973:5). En brygganläggning hittades också 
och med hjälp av denna kunde landhöjningsförloppet finjusteras kronologiskt (Wigh 
2001:21). Vid undersökningen påträffades också en del spillmaterial från hantverk i ben 
och horn. 
   I rapporten över undersökningen som publicerades 1973 är fyndmaterialet tematiskt 
inordnat i olika fyndkategorier. Kristina Ambrosiani (Danielsson) redogör för ben- och 
hornhantverket, dels föremål och dels olika typer av spillmaterial. Beskrivningen har 
av naturliga skäl ett arkeologiskt perspektiv. Fokus ligger på redogörelse av föremåls-
kategorier och typologier. Råvaruanvändningen framskymtar emellanåt bland 
föremålskategorierna och det framgår att Elisabeth Iregren, Nils Gustaf Gejvall och Jan 
Ekman varit behjälpliga och gjort bedömningar i de fall djurart och anatomiska 
element är preciserat (Danielsson 1973:40, Ambrosiani 1981:36). Kristina Ambrosiani 
konstaterar i slutet av artikeln att: ”någon närmare analys av materialet har inte utförts, då 
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en fullständig osteologisk bearbetning av hela ben- och hornmaterialet väntas bli genomförd 
först senare.” och ”Det skulle vara av stort intresse att göra en analys på vad slags horn man 
använt till kamframställningen.”(Danielsson 1973:53). Av de enstaka bedömningar som 
trots allt genomförts konstaterar hon att: ”Avfallsmaterialet består till största delen av horn, 
och man har använt sig av älg och kronhjort. Det senare bestyrkes av två rosenstockar, som är 
påträffade i lager II.” (Danielsson 1973:53). Här dyker kronhjorten upp för första gången 
som en hantverksråvara. Det är en art som Hjalmar Stolpe inte uppmärksammade i sitt 
insamlade material. 
   Under 1980-talet undersöktes en huslämning vid stadsvallen under ledning av Lena 
Holmquist. Här påträffades inga spår av ben- eller hornhantverk, men däremot en grav 
som är intressant i sammanhanget. Under tröskeln till huslämningen undersöktes en 
dubbelgrav som innehöll en man i åldern 40-50 år med en vapenuppsättning bestående 
av sköld, lans och pilar. Relaterat till hantverk är ett komplett älghorn placerat vid 
mannens huvud samt några obearbetade bärnstenar placerade tillsammans med flinta 
och glaspärlor i en ask. Delvis ovanpå mannen låg en yngre man i 20-30 års ålder med 
huvudet avskilt från kroppen. Den yngre individen tolkas som en offrad träl. Graven 
har utifrån föremålen daterats till övergången vendeltid/vikingatid (Holmquist 
Olausson 1990, 1993:113, Hedelin 1989). 
   Det osteologiska materialet som tillvaratogs vid undersökningarna i hamnområdet 
analyserades också senare av Ericson, Vretemark & Iregren och utmynnade i en artikel 
Fornvännen 1988. Det framgår i inledningen av artikeln att materialet utgörs av ett 
urval om cirka 120 kg (1988:82). Fokus ligger på traditionella osteologiska frågor såsom 
konsumtion av tamdjur, jakt på sjöfågel och inslaget av pälsvilt. (Ericson et al 1988:82ff) 
Det senare är också ett hantverksrelaterat inslag, men av tradition betraktat som 
ingående i den osteologiska forskarsfären.  
   Ben- och hornspillet utgör en egen fyndkategori och som sådan hamnar den uppen-
barligen allt som oftast i skärningen mellan disciplinerna. Som tidigare nämnt sorteras 
merparten av spillet vanligen ut från det ”osteologiska materialet” redan i fält. Ett brus 
finns alltid närvarande men det vedertagna förfaringssättet är att sortera ut även dessa 
fragment och bortse från inslaget vid osteologiska analyser. Rollfördelning, materiella 
uppdelningar och forskarsfärer gör att kategorin ofta blir lämnad utan närmare identi-
fiering.  
   Tanken på mikroskopiska studierna av hornmaterialet, som Stolpe var inne på, för att 
om möjligt artidentifiera hornråvaran kom att tillämpas av Kristina Ambrosiani i 
hennes avhandling om kamhantverk i Birka. Genom närstudier av strukturen och 
blodkärlens utformning i kammarnas råvara kan hon dela upp materialet i älghorn och 
kronhjortshorn. Det visar sig vara vanligare med älghorn i de äldre A-kammarna, 
medan det i vissa typer av B-kammar föreligger en jämn fördelning mellan råvarorna 
(Ambrosiani 1981:37). Det verkar således finnas ett kronologiskt varierat mönster, med 
ett större inslag av kronhjortshorn från 900-talet. Möjligen speglar detta skiftningar i 
handelsnätverken under Birkas livstid. Men en intressant fråga är om föremålen är 
tillverkade på platsen eller endast deponerade där (Ambrosiani 1981:37). För att 
verkligen få grepp om råvaruanvändningen och skiftningar över tid behöver man 
studera spillmaterialet, halvfabrikat och råämnen istället för de färdiga produkterna. 
Ännu idag är därför kunskapen om råvaruanvändningen i Birka knapphändiga. 
Enstaka nedslag och notiser om arter finns men en mer övergripande kunskap om 
råvaruanvändningen saknas. Det gäller inte bara Birka utan fyndkategorin överlag från 
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alla miljöer där den förekommer. Det primära syftet med den här avhandlingen är som 
tidigare nämnts att nyansera bilden av råvaruanvändningen och bryta ner fynd-
kategorin ”ben- och hornspill” i dess beståndsdelar, då den genom sin vaghet maskerar 
intressanta berättelser. Av de ovanstående notiserna, alltifrån Hjalmar Stolpes för sin 
tid noggranna undersökningar av det osteologiska materialet och fram till Kristina 
Ambrosianis studier av hantverket såväl som hennes artbedömningar av material i 
kammar genom mikroskopiska studier vet vi att det finns en närvaro av både renhorn, 
kronhjortshorn och älghorn. Inslagen vittnar om intressanta handelsnätverk men den 
inbördes fördelningen dem emellan och eventuella variationer över tid är ännu 
okända. När det gäller materialanvändningen i färdiga kammar vet vi heller inte om 
de producerats i Birka eller bara deponerats där. 
 
 
Råvaruanvändningen inom ben- och hornhantverket enligt Hjalmar Stolpes material 
Det är ett avhandlingsämne i sig att undersöka allt det spillmaterial som insamlats vid 
de olika grävningarna på Björkö. Jag har av tidsskäl valt att i denna avhandling lägga 
fokus på råvaruanvändningen i Sigtuna och senare orter i Mälardalen. För att ändå få 
en utgångspunkt för de senare materialen har jag valt att titta närmare på spill-
materialet som Hjalmar Stolpe samlade in. Birka brukar uppfattas som något annat än 
Sigtuna. En ort med funktioner och handelsnätverk som ersättas av andra i samband 
med att Sigtuna grundläggs. En intressant fråga är om denna förändring även manife-
steras i råvaruanvändningen inom ben- och hornhantverket. Avviker sammansätt-
ningen i råvaruanvändningen i Birka från den i Sigtuna och de senare orterna i 
Mälarområdet?  
   Det är ett material utan närmare fasindelning och får som sådant representera Birka 
som helhet under hela dess brukningstid från cirka 750 till 975. De senare lagergrävda 
spillmaterialen får ännu bli en framtida forskningsinsats för någon osteolog att 
fördjupa sig i. Däri ligger säkert berättelser om produktionens omfattning och om 
handelsnätverk och dess skiftningar över tid. 
 
 
Hornmaterialet som Hjalmar Stolpe tog tillvara 
Sammanlagt utgörs det undersökta hornspillmaterialet av 167 fragment med en 
sammanlagd vikt om 4,6 kilo. Materialet har inventarienummer 5208, men är uppdelat 
på ett stort antal undernummer. Materialet som ingår här är avfall från tidiga stadier i 
produktionen. Det rör sig om grovt uppsågade stycken, avsågade taggar och rosen-
kransar. Mindre kategorier av spillmaterial såsom spån och flis som alltid finns 
närvarande på platser med horn- och benhantverksaktiviteter har inte samlats in i 
någon större omfattning. Trots detta ger underlaget intressanta uppgifter om 
sammansättningen och råvaruanvändningen. Ren, kronhjort och älg har olika geogra-
fiska utbredningar och i sammansättningen är således olika handelsnätverk 
manifesterat.  
   Produkterna som tillverkats är främst sammansatta enkelkammar. Ett stort antal 
ämnen till kamskenor samt tandplattor ingår i samlingarna men dessa har inte 
studerats närmare. Ju närmare den slutgiltiga produkten spillbitarna befinner sig vid 
deponering desto svårare blir det att okulärt bedöma arttillhörigheten. Utöver kammar 
förekommer spelpjäser, tärningar och enstaka sylar/prylar och råvaran är både horn av 
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Figur 3.3. Exempel på spillbitar av kronhjortshorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4. Spillbitar av renhorn från Birka. 
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Benmaterialet som Hjalmar Stolpe tog tillvara 
Ett material som är relaterat till hornhantverket är arbeten i keratin. I det arkeologisk 
utsorterade materialet finns endast ett hornkvicke av nötkreatur med sågmärken. Det 
är definitivt en underrepresenterad materialkategori. Redan Stolpe noterade i sina 
redogörelser till kungliga vetenskapsakademin att: ”hornqvicken vanligen vid basen bära 
märken efter de hugg, hvarmed de troligen i ekonomin använda hornslidorna lösgjorts” (Stolpe 
1872:11). En stickkontroll av det insamlade djurbensmaterialet påvisar också några 
hornkvicken av nötkreatur och får med sågmärken. I vilken utsträckning råvaran 
använts är ännu oklart, men det visar att råvarurepertoaren varit mer mångfacetterad 
än vad de utplockade spillbitarna antyder. 
   Råvaror från djur som ingår i konsumtionen och blir tillgängliga som en konsekvens 
av denna har använts för mer vardagliga och funktionella hushållsföremål. Sannolikt 
ingår produktionen av dessa i den privata hushållssfären. Något som kan betecknas 
som husflit. De importerade råvarorna ingår i en annan produktionssfär, den mer 
professionella, där man tillverkat sammansatta kammar, spelpjäser och tärningar. 
Artefakter som kan betecknas som prestigevaror för last och nöje. 
   Ytterst få spillbitar av ben uppvisar spår av sågmärken utan istället syns spår av 
knivar eller andra vassa eggverktyg. Det har sin grund i att benmaterial under 
vikingatid sällan använts som råvara till kammar. Istället är det andra produkter som 
råvaran nyttjats till såsom sylar/prylar, nålar och nålhus. 
   De grövre sylarna och prylarna i materialet är av rörben från större däggdjur. I de fall 
materialet i råämnena kan identifieras närmare rör det sig om nötkreatur och särskilt 
metapoder har använts som råvara. Finare sylar/prylar är tillverkade av metapoder 
från småbovider. I de fall arten kan preciseras rör det sig om får och särskilt de längre 
mellanfotsbenen har föredragits. Finare synålar har tillverkats av svinets vadben. 
   Nålhus av ben är en föremålskategori som verkar ha tillverkats i stor skala. Av de 
undersökta halvfabrikaten är det ben av gås som dominerar. Av 29 fragment bedömda 
som halvfabrikat till nålhus samt benspill från hantverk kan 15 identifieras som gås. 
Om det rör sig om grågås, sädgås eller tamgås går ej att bedöma. Benslagen som 
nyttjats är armbågsben och strålben. Ett överarmsben av ejder kan sannolikt också 
knytas till föremålskategorin. Några större bearbetade ben av fårets skenben och 
mellanhandsben med rakt avskurna ledändar och täljd/polerad yta kan möjligen 
utgöra ämnen till större nålhus. 
   Bland benmaterialet som kan relateras till hantverk har två fragment identifierats 
som valben. Vilken art det rör sig om går inte att bedöma. Fragmenten utgörs av ett 
rektangulärt sågat fragment samt ett stavformat stycke med ett bearbetat och rundat 
tvärsnitt, figur 3.5. Typiskt för valben är strukturen med avlånga porer och materialets 
tyngd. Nyligen har Rudolf Gustavsson, Andreas Hennius och John Ljungkvist, i en 
artikel i Fornvännen, övertygande argumenterat för att de halvsfäriska spelpjäserna 
som är vanliga i vendeltida och vikingatida gravar är tillverkade i råmaterialet 
(Gustavsson et al 2015:51ff). Vad de två identifierade fragmenten var ämnade att bli är 
oklart, men det stavformade fragmentet har en polerad yta och grovt tillhuggna ändar. 
Eventuellt rör det sig om ett förarbete till ett handtag.  
   Sannolikt är två olika hantverkssfärer representerade i materialet. En professionell, 
företrädd av hantverkare med en välfylld och specialiserad verktygslåda samt en hus-
hållssfär där enklare bruksföremål täljts till. Föremålsrepertoaren kan utifrån 
användningen av material delas upp i en grupp bestående av tärningar, spelpjäser och 
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sammansatta enkelkammar. Föremål som representerar en professionell hantverks-
miljö där man använt horn, både det lokalt tillgängliga älghornet och importerade 
råvaror som kronhjort och ren. Även valbenen kan relateras till denna grupp. En annan 
kategori utgör de vardagliga och behovsbetonade föremålen som exempel olika typer 
av sylar, nålar och nålhus. Här är det istället råvaror från tamdjur och lokalt förekom-
mande fågelfauna som nyttjats.  
 

 
Figur 3.5. stavformad spillbit av valben. 
 
 
Även om materialet bara ger glimtar av råvaruanvändningen kan konstateras att 
hornmaterialet har en artfördelning som vittnar om ett vidsträckt kontaktnät. Inslaget 
av älghorn har möjligen ett samband med den omfattande handeln med pälsverk som 
identifierats i det tillvaratagna osteologiska materialet från undersökningarna i Svarta 
Jorden (Wigh 1998:81ff, 2001). Detta samband kan även gälla för inslaget av renhorn. 
Enligt Björn Ambrosiani ingår pälsverket i ett utbyte med regioner i norra Skandina-
vien och skridfinnarna (Ambrosiani 2013:14). Men även de finsk-ugriska kontakterna 
manifesterade i artefaktmaterialet är intressanta i sammanhanget. Finsk-ugrisk 
keramik utgör ca 6% av det samlade keramikmaterialet i Svarta Jorden (Bäck 1995:11). 
Det är ett nätverk som fortsätter göra avtryck in i Sigtunatid. I den senare orten upphör 
inslagen under 1000-talets mitt (Roslund 2016:249). 
   Inslaget av kronhjortshorn speglar Birkas kontakter mot södra Östersjöregionen och 
regioner kring Nordsjön som England och Rehnlandet med Dorestad (Ambrosiani 
2013:14). En annan tänkbar region är de västslaviska områdena i södra Östersjö-
området. De har gett tydliga avtryck i artefaktmaterialet. Bland keramikmaterialet från 
Svarta Jorden utgörs 15-17% slaviska, sannolikt västslavisk keramik (Bäck 1995:10). 
   Materialet pekar ut vissa geografiska riktningar som ingått i Birkas nätverk och 
ansluter till övrigt föremålsmaterial. En intressant aspekt av råvarornas samman-
sättning är att man i så stor utsträckning tycks ha fört med sig material från avlägsna 
regioner. Det är ett material som det inte råder någon brist på i närområdet. Så varför 
utgörs en tredjedel av materialet av exotiska råvaror? Det måste spegla andra aspekter 
än den lokala efterfrågan. Inslagen betonar Birkas funktion som en mötesplats för 
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människor och en plats för handel och utbyte. Kanske säger det också något om 
relationen mellan råvara och de individer som bedrev hantverket. 
 
 
Länkar mellan material och kulturell praktik 
Vilken relation har hantverkaren till råvaran i verkstäderna i Birka? Hur länge har 
materialet funnits inom hantverkarens räckhåll innan det omvandlats till en artefakt? 
Är det ett material som individen ansvarat för och fört med sig till platser där 
produktionen ägt rum eller bygger användningen på underordning och 
beroendeförhållanden till lokala makthavare? Att förstå anonyma händers förhållande 
till råmaterialet är komplicerat. Svårigheten ligger i att på platsen belägga att en länk 
föreligger mellan råvarans och bruksföremålens biografier. Det ena avslutas i samma 
ögonblick som föremålet skapas, men de möts i hantverkshuset. Det finns exempel på 
frisiska kammar som påträffats i Svarta Jorden. Utmärkande är bland annat det 
trekantiga tvärsnittet på skenorna som utgör ett kulturellt uttryck typiskt för regionen 
(Ambrosiani 1995:37). Om dessa är tillverkade i Birka är oklart. För att belägga 
närvaron av en främmande kulturell praktik i hantverk måste halvfärdiga ämnen av en 
viss typ och av en specifik råvara kopplas samman. Att undersöka de halvfärdiga 
kammarna som tagits tillvara ryms inte inom denna studie. Men det finns andra spår 
av länkar mellan råvara och handens kulturella praktik. 
   Hjalmar Stolpe tog tillvara finns några hornringar med okänd funktion, figur 3.6 & 
3.7. De är tillverkade av rosenkransen på kronhjortshorn, där den inre luckra cellväv-
naden avlägsnats. I det ena fallet är det ett blankpolerat föremål som verkar ha brukats 
och som kan ha nått platsen i färdigt skick. De övriga tre är grövre och mindre 
bearbetade, sannolikt ofullbordade ämnen till liknande ringar. Arthur McGregor 
beskriver förekomsten av dylika ringar i sitt översiktsverk över hantverk och föremål i 
osteologiska material: ”Bone, antler, ivory & Horn”. De har i skilda sammanhang tolkats 
som amuletter, bältesringar, eller spännen (MacGregor 1985:108). Större varianter har 
tolkats som armringar eller ringar till väskor av samma typ som elfenbensringarna som 
påträffats i folkvandringstida gravar i Sverige (Roes 1963, Meaney 1981). De före-
komster som MacGregor nämner härstammar från brittiska och frisiska fyndplatser, 
områden med naturliga kronhjortspopulationer. Hela kedjan från råvara till föremål 
tycks således vara företrädd i Birka. Möjligen är detta ett exempel på en ambulerande 
hantverkare som fört med sig hantverksråvara till Birka. 
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Figur 3.6. Brukad/polerad ring av kronhjortens rosenkrans. SHM 5208:1 647. Foto: Gunnar Andersson 
SHM. 
 

 
 
Figur 3.7. Grova/ofullbordade ringar bestående av kronhjortens rosenkrans. SHM 5208:1 648. Foto: 
Gunnar Andersson SHM. 
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Faunamaterialet från Östra Stallets vind 
Det samlade materialet är inte så stort som jag hade förväntat mig med tanke på att 
schakten var många. Nu kanske inte insamlandet av spillmaterial var så systematiskt 
eller prioriterat, men Stolpe skriver om mängden att ”större och mindre stycken är utom-
ordentligt stor” (Stolpe 1873:67). Möjligen kan det vara så att en viss del av materialet 
kommit på avvägar, skingrats och förlorat sin proveniens. Så sent som under 1970-talet 
återupptäcktes en del av det osteologiska materialet från undersökningarna i historiska 
museets samlingar. Det var då förvarade i säckar, vilket överensstämmer med Stolpes 
beskrivning (Wigh 2001:31). Det finns fler numera provenienslösa ”slattar” i historiska 
museets samlingar som mycket väl kan utgöra ytterligare material från grävningarna i 
Svart Jorden. 
   Fram till ett ”benompackningsprojekt” under 1980-talets början förvarades en stor 
mängd osteologiskt material i fjorton trälådor av grovt tillsågade brädor samt två trä-
tunnor på Östra Stallets vind. Det är vinden ovanför antikvarisk-topografiska arkivet 
vid Storgatan 41 i Stockholm. Vissa av dessa var med vit krita märkta ”1875”. De 
övriga lådorna samt de två tunnorna var omärkta. Vad 1875 står för är oklart men det 
kan inte vara ett inventarienummer för något av Statens historiska museums material. 
Under inventarienummer 1875 återfinns istället ett antal utländska eftermedeltida 
mynt som museet bytt till sig. Sannolikt är det ett årtal som i så fall överensstämmer 
med aktiviteterna ute på Björkö. 
   Det numera provenienslösa materialet innehåller sammanlagt 1,1 ton välbevarat 
osteologiskt material av olika däggdjur och fåglar samt en betydande del hornspill. 
Utöver detta finns även ett inslag av keramik av äldre svartgods och andra föremål 
såsom isläggar, järnfragment, slagg, flinta, täljsten och vävtyngder i lera av vikingatida 
eller tidigmedeltida karaktär. Sammansättningen visar bestämt på ett tidigurbant 
ursprung och sifferkombinationen ”1875” tyder på att det är en del av det material som 
Hjalmar Stolpe samlade in i Svarta Jorden, men eftersom proveniensen kan ifrågasättas 
har jag valt att inte inkludera materialet i denna undersökning. Det skulle också bli ett 
allt för omfattande arbete. En förhoppning är dock att någon i framtiden kan reda ut 
proveniensen och kanske kan artfördelningen bland hornmaterialet som beskrivits 
ovan vara till hjälp. Det numera kontextlösa materialet förvaras under inventarie-
nummer 31167.  
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4. NYKÖPING 
Vid arkeologiska undersökningar i staden har ett tidigmedeltida material konstaterats 
på båda sidor om Nyköpingsån. På den västra sidan i kvarteren, Åkroken, Stallbacken, 
Rådhuset och på den östra sidan i kvarteret Flickskolan, Folkungabron och kvarteret 
Borgmästaren (Norberg & Pettersson 2008:6). Som ett brus av äldre aktiviteter före-
kommer också enstaka artefakter och bebyggelselämningar från yngre järnålder. En 
vikingatida myntskatt, med bland annat mynt präglat för Olof Skötkonung har påträf-
fats i kvarteret Kompaniet och vikingatida båtdelar har påträffats vid arkeologiska 
undersökningar i kvarteret Rådhuset (Nordeman & Douglas 1987:207f). Vid de senast 
företagna undersökningarna i kvarteret Åkroken påträffades i bottenskiktet två stora 
båthus daterade till yngre järnålder (Pettersson 2014:11, Westberg 2015:186).  
   Orten framträder i de skriftliga källorna år 1250 då drottning Katarina Sunesdotter 
testamenterar det hon äger i staden till Gudhems kloster, medan systern Benedikta 
ärver hela Söderköping (Ds 377). Tre år senare byter Birger Jarl till sig 
Nyköpingsgodsen från klostret och det framgår där att de ligger både öster och väster 
om ån (Ds 405). 
   Borgen Nyköpingshus och dess byggnadshistoria speglar maktens närvaro på 
platsen och dess utveckling. Den anses vara byggd någon gång under 1100-talets slut 
eller 1200-talets början. Erik Lundberg menar dock att man ska vara försiktig med att 
tidsfästa de stående murarna till före år 1200 (Lundberg 1929:234, 244, Lovén 1996:84). 
Birger Jarl brukar tillskrivas byggverksamhet vid Nyköpingshus (Bohrn 1937:52). 
Eventuellt har där dock funnits en kastal som föregångare. Vid en undersökning utförd 
av Sörmlands museum år 2003 kunde det konstateras att någon form av stenpackning 
med kalkbruk anlagts på platsen under 1100-talets senare hälft eller under 1200-talets 
början. En andra byggnadsfas i borgbygget inträffar under andra halvan av 1200-talet 
fram till 1300-talet (Norberg & Pettersson 2007:98, 2008:11). 
   Under 1200-talets slut eller 1300-talets början blir Nyköpingshus säte i ett hertigdöme 
med tillhörande fögderi. I den förändring från jarladöme till hertigdöme som sker 
under loppet av 1200-talets slut vill Birgitta Fritz se en anpassning av det gamla 
ämbetet som haft ansvar för ledungen till de nya förhållanden som inträdde under 
tiden med bl.a. ett nytt krigsväsende, ny förvaltning och stigande skatter (Fritz 
1971:350). Kanske finns det en kontinuitet i maktens närvaro mellan de mäktiga båt-
husen som påträffades i kvarteret Åkroken och Nyköpingshus. 
   Av intressen när det gäller olika typer av hantverk är myntningen som kan beläggas 
vid orten under tidig medeltid. I staden förekom det myntning redan under 1200-talets 
första hälft. Ett myntstampsunderlag av bly för prägling av arosmynt under Erik 
Knutssons regeringstid (1206-1216) påträffades vid undersökningar i kvarteret Råd-
huset 1964 (Jonsson 1983:83). Myntning i staden kan också beläggas under Knut 
Långes regeringstid (1229-1234) (Broberg 1979:10).  
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Figur 4.1. Kvartersindelning och gatunät enligt en äldre stadskarta med läget för beskrivna material, 
illustration: Jan Storå. 
 
 
Det medeltida Nyköping enligt det osteologiska materialet 
Trots ett flertal undersökningar i de centrala delarna av staden har gett upphov till ett 
omfattande insamlat medeltida fyndmaterial är efterbearbetningen bristfällig. I många 
fall saknas en rapport, varför materialen är svåra att överblicka och använda inom 
forskning. Fyndmaterial från kvarteret Stallbacken såsom läder, kammar och keramik 
ingår dock i en materialstudie inom ramen för forskningsprojektet Medeltidsstaden, 
(Broberg & Hasselmo 1981). För kvarteren Rådhuset och Stallbacken som undersöktes 
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under 60- och 70-talet finns en rapportsammanställning författad av Björn Pettersson 
och Lars Norberg (Norberg & Pettersson 2008). Vad gäller osteologiska analyser av 
medeltida djurbensmaterial är situationen ännu sämre. Vid undersökningar under 
senare tid förekommer analyser av benmaterial. Bland annat finns rapporter från en 
underökning i Nyköpingshus och från förundersökningen i kvarteret Åkroken 
(Åkermark Kraft 2006, Sjöling 2009). Ännu återstår rapporten från slutundersökningen 
i kvarteret Åkroken. Den kommer säkerligen bidra med intressant information om 
konsumtionsmönster, liksom om djurhållning i staden. 
   Benmaterial från de äldre undersökningarna i staden har blivit liggande i magasinen. 
Jag har valt att titta närmare på ett av dem: kvarteret Stallbacken. Det är ett omfattande 
material som representerar perioden från 1100-talets senare hälft och fram till 1400-
talet. Det är förvisso en stickgrävning, men en fördel är att man följt bebyggelsefaserna 
vid undersökning och insamling av benmaterialet. Intressant är att det finns tydliga 
inslag av hantverk där djur utgjort råvara. 
 
 
Kvarteret Stallbacken 
Undersökningarna i kvarteret Stallbacken företogs under 1972-1973 i samband med 
byggandet av ett bostadshus längs med Slottsgatan som går mellan kvarteret och 
Nyköpingsån och söderut mot Nyköpings hus. Vid undersökningen dokumenterades 
bebyggelselämningar från 1100-talets slut och fram till 1400-talet.  
   Undersökningen är uppdelad på flera schakt både under förundersökning och slut-
undersökning. Kvaliteten på dokumentationen varierar avsevärt. Från schakten som 
upptogs vid förundersökningen saknas stratigrafiska uppgifter varför dessa uteslutits i 
den här undersökningen. De två större schakt som ingår är benämnda schakt F och G.  
   Från 1100-talet är lämningarna svårtolkade, och består av enstaka stenskodda stolp-
hål, härdar och en sopgrop. Precis som vid andra undersökningar i de centrala delarna 
av staden förekommer ett brus av vikingatida föremål i det äldsta lagret. I kvarteret 
Stallbacken påträffades en av vikingatida/tidigmedeltida typ (rapportmanus ATA dnr 
7197/72, 8262/72). Från 1200-talets början etableras en reglerad bebyggelsestruktur med 
likartade långsmala tomter med mellanliggande kavelbroar. Husen utgörs av syll-
stenshus och både stenar och träplintar har använts vid byggnation. Timret är i många 
fall återanvänt. Från och med 1200-talets början ligger tomtstrukturen fast och kan 
följas upp till 1400-talet. Däremot varierar husens läge och antal inom den fastlagda 
tomtstrukturen.  
   Under de eftermedeltida skedena ersätts trähusen i det uppströms belägna kvarteret 
Rådhuset av stenhus. Det är något som inte sker i kvarteret Stallbacken. Här dyker de 
medeltida lämningarna upp direkt under den moderna bebyggelsen. En annan 
skillnad mellan områdena är att användandet av sekundärvirke är större i de 
medeltida faserna i kvarteret Stallbacken är i kvarteret Rådhuset. I den opublicerade 
rapporten karaktäriseras bebyggelsen som hantverksbodar och fiskebodar medan 
husen i Rådhuset i större utsträckning utgjort hus med bostadsfunktion (ATA dnr 
7197/72, 8262/72). Kanske ska man se bebyggelsen som liggandes i stadens periferi, 
nedströms bebyggelsen vid det medeltida rådhustorget i kvarteren Rådhuset och 
Åkroken. 
   Utmärkande för Stallbacken är också de rikliga spåren av hantverk knutet till 
hanteringen av djur. Några hantverksaktiviteter förekommer allmänt i de tre kvarteren 
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Åkroken, Stallbacken och Rådhuset. Det har uppenbarligen förekommit läder-
hantering, skomakerier, benhantverk, laggkärlstillverkning och svarvning i trä samt 
smide (Norberg & Pettersson 2008:28, Skyllberg 2001). Några aktiviteter sticker ut och 
verkar ha varit mer vanligt förekommande i kvarteret Stallbacken. I lagerbeskriv-
ningarna framgår att vissa lager innehöll stora mängder djurhår tillsammans med 
läderspill efter tillverkning av skor, bälten, penningpungar, tumvantar och knivslidor. 
Aktiviteterna tycks ha förekommit på platsen från 1100-talets slut och fram till 1400-
talet. Nöthårslagren förekommer främst i 1200-talslagren (opublicerad rapport ATA 
dnr 7197/72, 8262/72, Norberg & Pettersson 2008:22). Några anläggningar som garveri-
kar påträffades inte inom undersökningsytan, men har sannolikt funnits någonstans i 
dess närhet. Läget i anslutning till Nyköpingsån är idealiskt för aktiviteten, där det 
ligger nedströms området man uppfattat som en centrumkärna.  
   En annan hantverkssyssla som är väl företrädd i kvarteret är benhantverk. Tyngd-
punkten ligger i 1200-talets första hälft och särskilt vanliga är spåren i schakt G, men 
spridda fragment som kan knytas till aktiviteten förekommer i små mängder i både 
äldre och yngre lager.  
 
 
Artfördelning – hantering av vilda djur och pälsdjur 
Djurbensmaterialet från kvarteret Stallbacken består av 14491 identifierade fragment 
med en vikt av 447 kilo av det totala insamlade materialet som uppgår till 451 kilo. 
Nedan följer en genomgång av materialet där jag främst tittar på kopplingar till hant-
verk och hur man har hanterat djuren i kvarteret. För att definiera platsen görs 
jämförelser med samtida material från andra orter i Sverige. Inslaget av vilda däggdjur 
och sådant som man inte ätit utan som finns företrädda i materialen av andra orsaker 
är intressanta då de ger information om aktiviteter bortom födokonsumtionen. Särskilt 
vilka anatomiska element som är företrädda i materialet är intressanta. Då de skvallrar 
om andra typer av aktiviteter som förekommit på platsen.  
   Birkas och Sigtunas inslag av pälsdjur har nämnts i tidigare kapitel. För Birkas del 
utgörs inslagen främst av stora mängder falanger vilket vittnar om hantering av 
råpälsar, däremot är spåren av benelement från de övriga delarna av kroppen 
underrepresenterade. I Sigtuna är mönstret ett annat. Enstaka benelement förekommer 
men utgör ett ytterst marginellt inslag. Först under 1200-talet börjar andelen öka och 
då särskilt andelen från katter och hare som verkar ha flåtts och preparerats i staden 
(Hårding 2011:23ff). Pälshanteringen blir mer lokalt präglad. Hur ser det ut i det 
medeltida Nyköping? Materialet är samtida med de yngre faserna i kvarteret 
Trädgårdsmästaren. 
   Av vilda djur finns: utter, lodjur, räv, ekorre, älg, säl och hare representerade. 
Dessutom precis som i Sigtuna kattben, bl.a. kranier med snittspår som kan relateras 
till pälsberedning. Andelen vilt och pälsdjur är visserligen inte så stort. Sammanlagt 
rör det sig om 123 fragment, vilket är mindre än 1% av det samlade osteologiska 
materialet. Det är ett mönster som kvarteret delar med många andra medeltida urbana 
material, se Vretemark 1997:145. Pälsberedning förekommer i städerna, men är 
småskaligt. 
   Tittar vi lite närmare på den generella kronologiska trenden i kvarteret förekommer 
den största mängden i de äldsta lagren under sent 1100-tal och 1200-talets första hälft 
vartefter det avtar. Ett visst svinn på små ben från de yttre extremiteterna får man 
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Tabell 6. Anatomisk fördelning i schakt F. 
 

 Räv Skogshare Katt Ekorre Utter Säl 

Huvud 4 2 2 1 1 1 

Bål  1 3   5 

Inre extremiteter (överarmsben, 
armbågsben, strålben, lårben, 
skenben, vadben) 

1 3 6  1 2 

Yttre extremitetsben (falanger, 
hand- och fotrotsben) 

8 5 1   6 

Σ 13 11 12 1 2 14 

 
 
Tabell 7. Anatomisk fördelning i schakt G. 
 

 Räv Skogshare Katt Lodjur Utter Säl 

Huvud 3  10   1 

Bål  3 4  1 22 

Inre extremiteter (överarmsben, 
armbågsben, strålben, lårben, 
skenben, vadben) 

 5 10 2 1 4 

Yttre extremitetsben (falanger, 
hand- och fotrotsben) 

 1 3    

Σ 3 9 27 2 2 27 

 
 
Artfördelning bland tamdjur 
I avhandlingen ”Från Ben till boskap” har Maria Vretemark studerat artfördelningen i 
ett stort antal medeltida djurbensmaterial från urbana sammanhang och landsbygds-
miljöer. Ett syfte var att fånga de övergripande trenderna i artfördelningen från 
vikingatid och fram i högmedeltid. Den generella utvecklingen som kan spåras i olika 
urbana material från medeltida svenska städer är en minskning av andelen svin, 
medan andelen småbovider och framförallt nötkreatur ökar (Vretemark 1997:80). 
Artfördelning är inte enbart ett utslag av införsel av djur för konsumtion. Den speglar 
urbaniseringsprocessen och städers förändrade funktion. Från mötesplatser för en 
interregional transitohandel till avsättningsorter för ett lokalt omland. Bortom den 
generella trenden finns variationer i artsammansättning inom den tätbebyggda urbana 
miljön. Variationer som ökar i takt med städers utveckling och ökade komplexitet. 
Städer har olika sociala arenor med olika förhållanden till djurhållning, hantering av 
djurkroppar och konsumtionsmönster som kan lämna spår i de osteologiska 
materialens sammansättning i form av artfördelning och anatomisk fördelning.  
   Av sammansättningen att döma utgör de två undersökta ytorna i kvarteret Stall-
backen en miljö där andelen nötkreatur dominerar klart över inslaget av de två andra 
tamdjursgrupperna, räknat i antal fragment. Det är en artfördelning som är relativt 
konstant genom de olika bebyggelseskikten, från 1100-talets slut och fram till 1400-
talet. Andelen nötkreatur är osedvanligt hög, men platsen har likheter med material 
från andra medeltida städer med likartade funktioner och geografiska lägen. Närmast 
jämförbara fördelningar med ett inslag av nötkreatur som uppgår till över 68% står att 
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Figur 4.11. Avsågade ledändar av nötkreatur och ett får från kammakarens verkstad i schakt G, cirka 
1200-1250. 
 
 
Ben- och hornhantverk i Nyköping 
Spår efter ben- och hornhantverk förekommer i flera av de undersökta kvarteren men 
verkar ingenstans vara så omfattande som i Stallbacken. Nedanstående redogörelse gör 
inga anspråk på att vara fullständig men ger nog ändå en god bild av situationen. Ett 
problem vid studier av upprättade arkeologiska fyndlistor är att fyndkategorin ”horn” 
i vissa fall kan syfta både hjorthorn och hornkvicken från får/get och nötkreatur, vilket 
i sammanhanget är två helt olika material, varför fynden alltid måste kontrolleras 
okulärt. Jag har främst studerat de material som förvaras på Historiska museet, vilket 
är de allra flesta inklusive Stallbacken som numera är överfört till Sörmlands museum.  
   I kvarteret Borgmästaren öster om Nyköpingsån påträffades fem fragment av hant-
verksspill. Två fragment av sågat älghorn samt ett täljt fragment av rådjurshorn 
(fnr.1321, 1308, 1306). Dessutom två fragment av nötkreatursben (fnr 1283, 1335). 
Dateringen är oklar då någon rapport aldrig sammanställts för materialet. Det kan 
endast dateras till medeltid. Det ringa inslaget indikerar en ytterst marginell syssla 
eller att de utgör ett materiellt brus från något som pågått i undersökningsytans närhet. 
   I materialet från kvarteret Rådhuset finns inget registrerat material som kan knytas 
till hantverket. Däremot i kvarteret Åkroken, beläget mellan Stallbacken och Rådhuset. 
Från förundersökningen finns enstaka spår av benhantverk. Det rör sig om tre 
fragment av sågat ben, bl.a. en ledände från mellanhandsben på nötkreatur och enligt 
rapporten är dateringen senmedeltid. Dessutom påträffades två fragment av hornspill, 
men dessa är registrerade som lösfynd varför datering är okänd (Gustafsson & 
Pettersson 2009:21, 27). 
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Enstaka spillbitar förekommer i flera av de smärre underökningar som genomfördes 
under 1980-talet i samband med ledningsdragningar i gatunätet (Flodin 1996a, 1996b). 
Dateringen för dessa är diffus. En plats med fynd som kan knytas till hornhantverk är 
korsningen V:a Storgatan och Bergsgatan invid Stora torget. Där påträffades en enstaka 
spillbit av älghorn i de äldsta skikten. Platsen tas i bruk sannolikt under tidigt 1200-tal 
(Flodin 1996c:41). 
   Det man kan säga om ben- och hornhantverket i Nyköping är att hornspillager av 
samma typ som i Sigtuna och i Strängnäs ännu inte påträffats. Största mängderna åter-
finns i materialet från kvarteret Stallbacken som är samtida med de yngre skedena i de 
undersökta materialen från Sigtuna. Det materiella uttrycket och orsaken bakom 
råvaruanvändningen är dock en annan. Stallbacken utgör en annan typ av miljö än de 
kvarter som undersökts längs Stora Gatan i Sigtuna. 
 
 
Kamhantverket i kvarteret Stallbacken 
Bland artefaktmaterialet från kvarteret finns ett stort inslag av sammansatta dubbel-
kammar. Utformningen är mycket enhetlig. Sammantaget rör det sig om 25 kammar 
varav 20 i schakt G och 72% av fyndmaterialet utgörs av sammansatta dubbelkammar 
med raka ändskivor av typ 4 (Broberg & Hasselmo 1981:74). Kammarna från kvarteret 
utgör det största enskilda materialet i den fyndstudie som Broberg & Hasselmo 
genomförde som en del av rapportserien Medeltidsstaden. En intressant fråga som tas 
upp i studien är om kamtillverkningen bedrivits i kvarteret kontinuerligt eller under 
en kortare period. Föremål har en brukningsbiografi vilket komplicerar bilden. De 
konstaterar att en mer ingående analys av spillmaterialet behövs för att klargöra detta. 
Kronologiskt fördelar sig fyndmaterialet över flera skikt från 1200-talets början och 
fram till 1400-talet med en betoning på 1200-1300-talet (Broberg & Hasselmo 1981:74). 
Under samma period förekommer ett inslag av spillmaterial från tillverkning, men 
mängderna varierar avsevärt över tid. Precis som med föremål och deras bruknings-
biografi har även spillmaterial en tillvaro efter tillverkningsögonblicket. Idealet är att 
avfallet ackumuleras i kulturlager kort efter tillkomsten, men så är givetvis inte alltid 
fallet. Ett brus av spillbitar kommer alltid att röra sig horisontellt och vertikalt genom 
olika lager till följd av mänskliga aktiviteter. För att fånga in produktionstillfällena 
måste man studera inslagets kronologi kombinerat med dess rumslighet. Det hjälper 
också om man bryter ned fyndkategorin i olika kategorier, t.ex. storlek, då småsplitter 
och stora avsågade ledändar har helt olika rörelsemönster. 
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Figur 4.12. Benspillets rumliga spridning i cirka 1200-1250. I schakt G är materialet samlat på en öppen 
yta utanför hus A 107:1. Den öppna ytan avgränsas i norr och söder av kavelbroar som löper ner mot 
Nyköpingsån. I schakt F finns 6 avsågade leder utan närmare uppgift om lokalisering. 
 
 
Analys av spillmaterialet 
Det samlade spillmaterialet utgör det största benhantverksmaterialet som ingår i denna 
studie. Kammaterialet från undersökningsytan var också det största som ingick i 
Broberg & Hasselmos studie, varför man kan anta att hantverksaktiviteter har varit 
jämförelsevis omfattande i området. Av spillmaterialet att döma är det framförallt 
kammar som tillverkats, men även 2 fragment bedömda som tärningsämnen har 
identifierats. Råvaruanvändningen har ett enhetligt uttryck med en klar dominans av 
benmaterial. Endast tre fragment kan relateras till hornhantverk. Två fragment av 
rådjurshorn kan möjligen varit ämnade att bli ett knivhandtag samt en syl. De 
förekommer dock under andra perioder än merparten av benspillet och representerar 
hantverk i ett annat sammanhang. Älghornet utgörs av den avsågade yttersta spetsen 
på en tagg och kan möjligen utgöra en brukad artefakt i form av en spelpjäs.  
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Framförallt är det mellanhands- och mellanfotsben av nötkreatur som använts vid 
framställning av rektangulära tandplattor. Till skenor har man nyttjat revben. En stor 
del av spillmaterialet kan inte bedömas närmare än till kategorin: storleksordningen 
häst/nötkreatur. Det rör sig om de mindre fragmenten i form av splitter och spånbitar 
med sågade och täljda ytor. Med tanke på den stora andelen nötkreatur är det 
sannolikt att det även denna kategori härrör från djurarten.  
   I flera fall uppvisar lösa ej sammanvuxna ledändar passning med de avsågade 
diafyserna. Även artikulerande hand- och fotrotsben uppvisar passform och 
påträffades i samma kontexter som benspillet av metapoder. Det är en tydlig 
indikation på att råvaran framförallt bearbetats i färskt skick. Sannolikt i samband med 
slakt när benråvaran är som mest elastisk. Bilden är inte entydig för bland spill-
materialet påträffas även en avsågad ledände av en metapod som uppenbarligen 
primärt nyttjats som en islägg för att i ett senare skede ha kommit att utgöra råmaterial 
inom benhantverket. Ett liknande fynd gjordes i kvarteret Trädgårdsmästaren i 
Sigtuna. Man har tagit tillvara det som funnits tillgängligt. I föregående kapitel 
diskuterades garveriaktiviteter i kvarteret och här har tillgången på lämpliga material 
varit stor. Att man främst arbetat i färska ben är något som också uppmärksammats i 
andra urbana sammanhang. Ingrid Ulbricht beskriver ett liknande förhållande med 
artikulerade ben bland benspillet i medeltidens Slesvig (Ulbricht 1980:150). Utöver 
nötkreaturet förekommer enstaka ben från häst och får med det är ett ytterst marginellt 
inslag med endast två avsågade ledändar av häst samt två av får.   
   Kronologin visar att det är främst under 1200-talets första hälft som hantverks-
aktiviteter förekommer och i schakt G. Även rumsligt är spridningen begränsad. 
Materialet är samlat på en öppen yta utanför ett hus (A107) på en av de undersökta 
tomterna (figur 4.12). Det övriga spillmaterialet som förekommer i lagren är så 
marginellt i jämförelse med detta inslag så det bör ses som ett materiellt brus. Antingen 
representerar de aktiviteter som skett i närheten av de undersökta ytorna och som på 
grund av mänskliga aktiviteter spridits in på tomterna eller sådant som rört sig mellan 
lagren till följd av vertikala aktiviteter. Att de rör sig om större fragment understryker 
denna bild. Det är endast i lagren daterat till 1150-1250 som de små fragmenten 
förekommer. Det är fragment som på grund av sin litenhet inte har samma benägenhet 
att röra på sig. Aktiviteten är till synes begränsad i tid och utgör tveklöst en enstaka 
aktivitet under perioden 1200-1250. Hur länge det pågått är omöjligt att utröna, men 
det homogena uttrycket i råvaruanvändningen, den rumsligt begränsade utbredningen 
utanför hus (A107) och de påträffade kammarnas enhetliga utseende sammantaget 
pekar mot en tillfällig aktivitet utförd av en och samma individ. 
   1200-talet brukar anses vara en tid då det professionella hantverket blir mer 
stationärt, enligt Christophersens utvecklingsmodell baserad på spillmaterial från 
Lund (Christophersen 1980:225). Benhantverket i kvarteret Stallbacken ger dock ett 
flyktigt intryck. Snarare rör det sig om någon med en särskild skicklighet och en 
specialiserad verktygslåda som tillfälligt vistats på tomten och tagit del av de 
råvaruresurser som funnits tillgängliga. Däremot finns det en kontinuitet i miljön där 
man av artfördelningen att döma hanterat framförallt kroppar från nötkreatur under 
en lång tid. Detta verkar vara en aktivitet organiserat på ett mer övergripande plan 
bortom den egna hushållssfären. Knutet till detta finns även en kontinuitet i läder-
hantverk och de föregående aktiviteterna såsom garvning av hudar. I dessa fall kan 
man tala om en kontinuitet i sysslor, men inte för benhantverket. 
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5. STRÄNGNÄS 

Orten omnämns som biskopssäte redan cirka 1120 i det s.k. Florensdokumentet (Järpe 
1979:8). Den nuvarande domkyrkan har sannolikt påbörjats först under 1200-talets 
andra hälft (ibid. 1979:36). Platsen har dock en religiös funktion som sträcker sig till-
baka till förkristen tid. Runt den nuvarande domkyrkan finns flera högliknande 
lämningar och platsen är förknippat med sankt Eskil. Enligt Eskilslegenden som ned-
tecknades någon gång under slutet av 1200-talet dräptes den engelska missionären vid 
Strängnäs i samband med en hednisk högtid bevistad av kung Blot-Sven, möjligen i 
egenskap av ledare för den hedniska kulten. Händelsen bör ha inträffat någon gång 
kring 1080-talets mitt (Carlsson 1959:449). Strängnäs som religiös samlingsplats verkar 
ha förkristna anor. Relaterat till platsens religiösa förankring är kungamaktens närvaro 
och intressen. Orten anses vara anlagd på kunglig mark. Sannolikt en avsöndring från 
egendomen Gorsinge, strax sydöst om staden som under medeltid var kronojord och 
ursprungligen anses ha ingått i Uppsala öd, kronogodsen för kungamaktens underhåll 
(Järpe 1979:8, Lindqvist 1959:86) Det är så platsen omnämns i ett brev utfärdat 1455 
(Jägerstad 1959:273, SDHK 26651). En annan intressant koppling till kungamakten och 
äganderätt är det faktum att borgarna i staden erlagt tomtavgift till kronan. Under 
medeltiden övertog biskopen successivt tomt- och saköresuppbörden i staden 
(Jägerstad 1959:273, 283). Gorsinge är också platsen för ett dokument utfärdat av den 
då 8-årige kung Erik Eriksson (läspe och halte) (SDHK 432, DS 229). Det rör sig om ett 
gåvobrev daterat den 31 juli 1224 som vidimerats av kungens män eller det råd som 
utgjorde förmyndare för kung Erik, varav flera tillhörde de så kallade folkungarna, 
bland annat släktingen och kanslern Knut Holmgersson (senare från 1229 kung Knut 
Långe) och en annan av kungens fränder Filip Katarinasson som tidigare omnämnts i 
kapitlet om tomtägare i Sigtuna. Brevet är en bekräftelse på en markgåva till kungens 
släkting, den då nyinrättade ärkebiskopen i Uppsala: Olof Basatömir, tidigare biskop i 
Strängnäs. 
   Stadens utveckling har varit avhängig kyrkan. Befolkningen måste under hela 
medeltiden ha varit liten, då domkyrkan också utgjort stadens enda församlingskyrka. 
Knutet till staden är också det s.k. Samtinget en årligt återkommande marknad av 
samma slag som Distinget i Uppsala. Marknaden nämns första gången 1327 i 
Södermannalagen, men dess ålder är omdiskuterad (Järpe 1979:8, 40). 
   Vikingatida eller tidigmedeltida bebyggelselämningar har konstaterats vid under-
sökningar i kvarteret Kapellet, kvarteret Rådstugan, kvarteret Bodarna och i 
korsningen Storgatan/Lektorsgatan. I vissa av dessa kvarter förekommer spår av hant-
verk såväl i metall som i horn och ben. Det är ett tydligt tecken på att någon form av 
hantverks- och handelsaktivitet förekommit på platsen redan under vikingatid/tidig 
medeltid. Kanske i samband med det årliga Samtinget. 
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Figur 5.1. Kvartersindelning enligt den äldsta stadskartan från 1620-talet med läget för beskrivna 
material. 

 
 
Ett urbaniseringskriterium som brukar nämnas är etablerandet av ett dominikankloster 
som grundläggs i staden 1268. Ungefär samtidigt byggs en ny domkyrka i tegel. De 
båda byggnaderna uppvisar så stora likheter vad gäller storlek och byggnadsdetaljer 
att de måste uppförts samtidigt, kanske av samma byggnadshytta. Dessa båda bygg-
nadsföretag är en indikation på en förändring av orten under 1200-talets senare hälft. 
Anläggandet av ett dominikankloster pekar på att befolkningen och resurserna i orten 
var tillräkligt stora för att understödja en etablering, då dominikanerna i alla fall i ett 
initialskede var helt beroende av allmosor. Kanske ska man se byggandet av en tegel-
katedral och anläggandet av dominikanklostret som ett tecken på att orten förändrar 
karaktär och utvecklas från en i första hand religiös samlingspunkt till en ort med ett 
omland dit ett överskott förts. Det kan vara naturaprodukter i form av skatter till stiftet 
eller sådant överskott som förts till orten för avsalu. 
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Ben- och hornhantverk i Strängnäs 
Från undersökningar i staden finns tillvarataget spillmaterial från fem olika kvarter. 
Tre av dessa utgörs av ringa mängder, varav två har oklara dateringar. Det rör sig om 
material från undersökningarna i dominikanklostret under 1973-74 där det påträffades 
marginellt med spår av hantverk. Det tillvaratagna materialet är ej avrapporterat och 
föreligger endast i form av fyndlistor. Jag har inte studerat dessa, men bland de till-
varatagna fynden finns tre poster med material som kan relateras till 
ben/hornhantverk. Det rör sig om ett spill av horn, ett bearbetat revben samt en kam-
skena (SHM 34831).  
   Ytterligare ett ringa material är från undersökningen av några skelettgravar i 
kvarteret Kyrkberget 11 & 12 (SHM 33 366), beläget mellan domkyrkan och Stortorget, 
figur 5.1. Vid undersökningen påträffades sammanlagt 20 skelettgravar orienterade i 
nordväst - sydöstlig riktning samt en sekundär bendeposition (F3). Skelettgravarna har 
14C- daterats till vikingatid/tidig medeltid (Lindh, M. 1996:14). Bland benen i deposi-
tionen påträffades ett avsågat mellanfotsben av nötkreatur (Lindh 1996:13). 
Depositionen är sekundär och skelettdelarna utgör troligen material påträffade och 
återbegravda i samband med nybyggnationer på tomten under 1800-talet, varför hant-
verksspillet inte närmare kan dateras (Wigh 1996:29). 
   Ett material med en tydligare datering kommer från korsningen Storgatan - Lektors-
gatan. I samband med ledningsdragning utfördes år 2001-2002 en förundersökning 
längs med Lektorsgatan. I gatans mynning i korsningen Storgatan påträffades ett intakt 
senvikingatida – tidigmedeltida kulturlager. I lagret identifierades rester efter ett ler-
golv tillsammans med järnslagg, enstaka artefakter såsom en vävtyngd, eldslagnings-
flinta, ring av brons, bryne, svartgodskeramik av typen AIV samt sågade och huggna 
bitar av horn (Carlsson 2004:7ff). Det tillvaratagna hornspillsmaterialet är ringa, endast 
9 fragment med en vikt på 28 gram. Intressant är ändå att fynden visar att hantverket 
förekommit i området tillsammans med smideshantverk i anslutning till någon form 
av bebyggelse. Hornfragmenten har identifierats som älghorn. Platsen ligger endast ett 
30-tal meter söder om kvarteret Bodarne. 
   De övriga två materialen från staden är större och kommer ifrån undersökningar som 
fasdaterats och där även det tillvaratagna djurbensmaterialet analyserats. Hantverket i 
de båda kvarteren har olika materiella uttryck, varför det kan vara intressant med en 
närmare beskrivning av fyndomständigheterna och de arkeologiska analysresultaten. 
 
 
Kvarteret Bodarne 
I samband med rivning och nybyggnation i kvarteret undersöktes en 37 m2 stor yta. 
Inom ytan påträffades bebyggelselämningar från vikingatid och fram till nyare tid 
(Berg & Norberg 2013:46). De medeltida lagren kunde följas fram till cirka 1350, 
därefter påträffades bebyggelselämningar från 1600-talet och framåt. I de vikingatida 
och medeltida faserna påträffades bebyggelselämningar i form av syllstenshus i ett fall 
med hörnhärd. Samma typer av hus som i kvarteret Trädgårdsmästaren i Sigtuna. I 
och kring huslämningarna förekommer hornspill och slagg. Underökningen visar på 
att en stadsliknande bebyggelse sannolikt vuxit fram i Strängnäs så tidigt som under 
1000-talets senare hälft (Berg & Norberg 2013:46) 
   I samma kontexter som hornhantverket förekommer även spår av metallhantverk. 
Det rör sig om gjutformar, en degel, verktyg och slagg. Om det är frågan om 
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reduktionsslagg efter metallframställning eller smideslagg har ej närmare undersökts, 
men intressant att notera är ändå att metallhantverk och hornhantverk förekommer i 
samma miljö (Berg & Norberg 2013:40). Vid undersökningen påträffades även ett 
flertal verktyg i form av punsar, borrar, sylar, knivar och en stickel. Möjligen är det 
verktyg som använts inom båda hantverken. Tyngdpunkten i hornhantverket ligger i 
fas 1-2 cirka 1080-1210. I fas 3, cirka 1200-1350 förekommer ett marginellt inslag av 
spillbitar, måhända ett brus från tidigare faser. 
 
 
Hornhantverket i kvarteret Bodarne 
Det tillvaratagna materialet från kvarteret Bodarne utgörs av sammanlagt 932 fragment 
med en vikt om 1 985 gram. Av dessa har 441 fragment bedömts till djurart. Vad gäller 
bevarandegraden är materialet tydligt påverkat av nedbrytande processer. Det är 
mjöligt och uppvisar en tydlig sekundär fragmentering uppkomna i samband med 
tafonomiska processer. Det är något som är typiskt för fyndmaterialen och kultur-
lagren i staden. Strängnäs ligger på en grusås och bevaringsförhållandena för organiskt 
material är generellt dåliga. Kulturlagren är oftast tunna och torra (Beronius Jörpeland 
& Nordström 2006:13, Järpe 1979:42).  
   Vad gäller råvaruanvändningen har enbart hornspill identifierats. I rapporten finns 
emellertid enstaka fyndposter med benmaterial som kategoriserats som hantverksspill. 
Efter en okulär besiktning har dessa avskrivits då de saknar såg- och täljspår som är 
typiskt för hantverksrelaterat material. Bland det tillvaratagna fyndmaterialet av ben 
finns likväl ett prövostycke i form av ett revbensfragment av nötkreatur med en 
inristad runslinga i urnesstil (Berg & Norberg 2013:33, 96), men detta fragment kan inte 
kopplas till råvaruanvändningen inom ben- och hornhantverket. Istället utgör det ett 
”matben” som sekundärt använts som underlag för en skissartad slinga. Ben har 
uppenbarligen inte använts som råvara av den professionella hantverkaren vid 
produktionen av kammar i kvarteret. Av övrigt osteologiskt material finns ett 
hornkvicke av get med verktygsspår som sannolikt kan relateras till hantverk i keratin. 
Just hornkvicken av get är som tidigare beskrivits, vanliga i liknande miljöer i Sigtuna. 
   Föremål som tillverkats är kammar och nålar. Bland spillmaterialet finns tandplattor 
och skenor efter tillverkning av sammansatta enkelkammar från fas 1-3 (Berg & 
Norberg 2013:36). Dessutom identifierades ett ämne till en dubbelhelkam i 
spillmaterialet, f 483, fas 2. Några halvfärdiga nålar av svinets vadben kan sannolikt 
knytas till den privata hushållssfären. 
   Framförallt är det i faser från 1000-talets slut och fram till senast ca 1200 som 
hornhantverket kan beläggas på platsen. I fas 3, ca 1200-1350 är mängderna betydligt 
mindre och utgör sannolikt endast ett brus från tidigare faser. Det som är intressant är 
att sysslan tycks förekomma kontinuerligt inom ytan under en längre tid. En social 
praktik som manifesterar sig rumsligt och kontinuerligt, precis som på stadstomterna i 
Sigtuna. 
   Majoriteten av spillmaterialet utgörs av älghorn. Det är ett mönster som känns igen 
från andra samtida orter såsom Sigtuna och Uppsala. I fas 2, cirka 1150-1210 före-
kommer även ett ringa inslag av kronhjort. Inslaget sammanfaller kronologiskt med de 
förhöjda inslaget av importmaterial som kunde iakttas i spillhögarna i kvarteret 
Trädgårdsmästaren, Koppardosan och Draken och som hänger samman med den 
ökade handeln på Östersjön. Det vittnar om de sydvästliga handelsnätverk som åter-
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   Fas 2-3 dateras till 1000-1100-tal. I fas 2 påträffade en byggnad, sannolikt byggt i 
skiftesverk på syllstenar och med en mitthärd. I huset påträffades en dubbelhelkam av 
horn samt ett kamfodral till en sammansatt enkelkam också den av horn. 
   Fas 4-5 dateras till 1000-talet och består av enstaka rännor som kan vara rester efter 
en tidig tomtindelning av samma typ som i Sigtuna och Lund. Dessutom några enstaka 
stolphål och en härd. 
 

 
 

Figur 5.3. Karta över schakt med spillets rumsliga spridning. Ben (blått), horn (rött) 
från fas 1-3 enligt rapport. Bakgrundskarta fas 2-3 med skuggad huslämning, efter 
Andersson & Zerpe 1996:16, fig. 9. 
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nivå och där man tagit tillvara olika produkter från djurkropparna. Det verkar ske på 
en öppen yta i anslutning till Mälaren. 
   Artfördelningen i kvarteret Bodarne tillsammans med råvaruanvändningen inom 
hantverket speglar en annan typ av social och fysisk miljö. Av de arkeologiska iaktta-
gelserna att döma har bebyggelsen påfallande likheter med den samtida tomtmiljön 
längs Stora Gatan i Sigtuna och precis som i Sigtuna ligger spillmaterialet spritt i och 
utanför huslämningar. Det tycks också utgöra en kontinuerlig social praktik på platsen 
under en längre tid. Det är en annan typ av sammanhang än benhantverksplatsen i 
Rådstugan. Artfördelningen under perioden 1080-1350 med cirka 50% nötkreatur och 
en stor andel svin påminner närmast om mönstren i kvarteret Trädgårdsmästaren i 
Sigtuna (Hårding 2011:5). Det verkar vara en liknande social och fysisk miljö präglad 
av en tät bebyggelse av enskilda privata hushåll, med en födokonsumtion utan en 
övergripande hantering av djurkroppar bortom den privata sfären. 
 
 
Sammanhangen kring ben- och hornhantverket i Strängnäs 
Strängnäs har ett materiellt uttryck i råvaruanvändningen och i bebyggelsestrukturen 
som påminner om stadstomterna i de centrala delarna av Sigtuna. I kvarteret Bodarne 
har horn har nyttjats som hantverksråvara från 1000-talets slut och fram till senast ca 
1200. Kvarteret Rådstugan har ett helt annat materiellt uttryck. Bebyggelsemiljön i de 
båda kvarteren har vissa skillnader som är värda att uppmärksammas. Kvarteret 
Rådstugan verkar inte vara lika tätbebyggt som miljön i kvarteret Bodarne. I lagren 
daterade till 1000-1100-talet påträffades delar av en husgrund. Därefter under 1200-
1300-talet verkar området utgöra en sjönära öppen yta i vars närhet hantverk i ben och 
metall pågått. Skillnaderna mellan miljöerna föranleder tolkningen att det är i ett annat 
fysiskt och socialt sammanhang som det utpräglade benhantverket äger rum. Sannolikt 
kan det sättas i samband med de förändringar av stadens karaktär som sker under 
loppet av 1200-talet. Främst manifesterat i byggandet av en katedral i tegel och 
etablerandet av ett dominikankloster. Orten har blivit en plats dit resurser från ett 
omland kommit att ansamlas. 
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6. ÖSTRA AROS– UPPSALA 
Topografiskt är Uppsala eller Östra Aros beläget vid forsarna där Fyrisån skär genom 
Uppsalaåsen. Östra Aros omnämns första gången i skriftliga källor i ett brev daterat till 
åren 1165-67(SHDK 200, Ds 51). Här nämns prostarna Johannes i Sigtuna, Valter i 
Enköping och Rickard i Aros. Av hemorterna att döma har prosterierna omfattat de tre 
Folklanden: Attundaland Fjärdhundraland, och Tiundaland (Ferm 1986: 68). 
   En skriftlig källa som beskriver något om platsens funktion är den norska kunga-
sagan om Olov den helige som behandlar politiska förvecklingar under 1000-talets 
början, men nedtecknad av den isländske historieskrivaren Snorre Sturluson i början 
av 1200-talet. Aros framställs i sagan som en under vikingatid fungerande hamnplats 
för sveakungarna i Gamla Uppsala. Snorre Sturlasson beskriver också att både tings-
plats och marknad överflyttats från Gamla Uppsala till Aros långt före hans egen tid. 
Det tyder på att tings- och marknadsfunktionen överflyttats till Östra Aros under 1100-
talets första hälft (Granlund 1958:114, Ferm 1986:67). 
   Inom stadsområdet finns flera medeltida kyrkor. Väster om ån ligger domkyrkan och 
församlingskyrkan för Bondkyrko sn – Trefaldighetskyrkan och öster om ån S:t Per och 
Vårfrukyrkan samt ett franciskanerkonvent.  
   Ärkebiskopssätet inrättades i Gamla Uppsala 1164 (Dahlbäck 1993:135f). Därefter 
fanns tydligen planer på 1210-talet att åter flytta tillbaka till Sigtuna. Påven gav istället 
tillstånd att flytta ärkesätet till Aros år 1258. Flytten ägde rum 1273 och bygget av den 
nya katedralen påbörjades ungefär samtidigt (sdhk 339, 913, Carlsson & Lovén 
2014:104). Trefaldighetskyrkan omnämns redan i legenden om Erik den helige. Det var 
platsen som sankt Erik bevistade tidegärden strax innan han blev mördad. Den 
nuvarande byggnaden kan dateras till 1300-talets början. Ursprungligen låg den dock 
sannolikt på den nuvarande domkyrkans plats. Markradarundersökningar inne i koret 
har avslöjat konturerna av en absidkyrka (Carlsson & Lovén 2014:104).  
   Vårfrukyrkan eller Mariakyrkan öster om ån är omtalad redan 1221, då påven 
utfärdar ett skyddsbrev för kyrkan (SDHK 402). Olle Ferm menar att kyrkan sannolikt 
fungerat som prostkyrka under 1100-talets andra hälft (Ferm 1986:72). Grundmurar 
och kyrkogård har påträffats i kvarteret Kroken och Duvan, men den byggnaden kan 
dateras till tidigast 1300-talet. Dess läge under 1200-talet är oklart, men Ronnie 
Carlsson och Christian Lovén föreslår att den kan ha varit belägen i anslutning till 
Gamla Torget och i närheten av torgbron. Detta läge stämmer bättre överens med 
beskrivningen i ett medeltida brev som omtalar en tomt och dess läge i förhållande till 
kyrkan och en bro över Fyrisån (Carlsson & Lovén 2014). 
   Tegelkyrkan S:t Per utgjorde stadens församlingskyrka och var belägen öster om 
Fyrisån. Den dateras vanligen till sent 1200-tal eller tidigt 1300-tal, men gravar under 
kormuren visar på en äldre datering för begravningsplatsen (Zachrisson 2013:189, 
Ferm 1986:71). Ett franciskanerkonvent grundades 1247 och var beläget i nuvarande 
kvarteret Torget (Gezelius 1986:194, Syse 1987:309). 
   Det är en gängse uppfattning att Östra Aros grundats på kunglig mark (Ferm 
1986:67, Kjellberg 2009:17). Kyrkorna och uppgifterna om kungsgården Islandet, 
belägen någonstans på östra sidan indikerar detta. Det har antagits att den legat i de 
låglänta partierna i de sydöstra delarna av staden i anslutning till Vårfrukyrkan 
(Kjellberg 2009:17). Kungsgårdar verkar ha legat på olika ställen vid olika tidpunkter. 
En annan plats som utgjort vistelseort för kungamakten är till Förisäng. Olle Ferm och 
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Torun Zachrisson menar att den bör ha legat vid höjdpartiet i närheten av S:t Per (Ferm 
1986:73, Zachrisson 2013:188). Ronnie Carlsson argumenterar för att domkyrkans före-
gångaren Trefaldighetskyrkan varit en kungsgårdskyrka och att kungsgården därefter 
flyttats till det låglänta Islandet (Carlsson 2010:79). 
   Bortsett från de fysiska manifestationerna finns fler indikationer på ett ursprungligt 
kungligt markinnehav vid åmynningen i de skriftliga källorna. Ett donationsbrev 
utfärdat av kung Knut Holmgersson ”Långe” år 1231 för Vårfrukyrkans räkning visar 
att tomterna har varit belagda med avgifter till kronan (SDHK 470, DS 259, Ferm 
1986:72). 
   Ett mynthus monetam in vpsalia omnämns i Magnus Ladulås testamente år 1285 
(SDHK 1302 DS 802). Emellertid finns mynt av äldre datum som sannolikt präglats i 
Östa Aros – Gamla Uppsala. Mynt med omskriften ”REX VPSALIE” kring ett centralt 
motiv i form av ett kors, krona eller ett A (för Aros?) har av Rolf Sjöberg knutits till det 
s.k. folkungaupproret under 1200-talets mitt (Sjöberg 1986). En sannolik myntort är 
Östra Aros eller (Gamla) Uppsala. Namnet överflyttades till Östra Aros i samband med 
domkyrkoflytten under 1270-talet. 
   Ännu tidigare mynt som möjligen kan knytas till platserna är mynten med omskrif-
ten ”AROS” vars underlag påträffades i Nyköping, se kap 4. De har som tidigare 
nämnts kopplat till kung Erik Knutssons regeringstid 1208-1216.  
   I sammanhanget är även de ärkebiskopliga mynten intressanta. De tycks ha präglats 
från 1100-talets slut i samband med Knut Erikssons myntning och fram till 1200-talets 
början under Erik Knutssons regeringstid. (Jonsson 1995:50, Holmberg 1995:69). 
Jonsson skriver att myntningen sannolikt skett i Sigtuna, men efter biskopssätets flytt 
till Uppsala på 1160-talet är det givetvis möjligt att präglingen av biskopsmynt kan ha 
pågått i Östra Aros - Uppsala. Det beror på vilken typ av plats orterna utgjort, vad 
gäller handel och hantverk. Marknaden anses ha flyttats från Gamla Uppsala till Östra 
Aros under 1100-talet (Granlund 1958:114). Finns det något i spillmaterialet efter hant-
verk som kan definiera Östra Aros karaktär under 1100-talets andra hälft? När och var 
uppträder det? 
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Figur 6.1. Kvartersindelning och gatunät i Uppsala enligt en äldre regleringskarta från 1640-talet 
med läget för beskrivna material, illustration: Jan Storå. 
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Grävningarna i kvarteret Rådhuset 
 
Kvarteret Rådhuset 6 & 9, 1976 
Kvarteret Rådhuset har varit föremål för arkeologiska undersökningar under ett flertal 
tillfällen under 1960 och 1970-talet. Undersökningen i fastigheterna 6 & 9 genomfördes 
år 1976 under ledning av Jan-Helmer Gustafsson. Den undersökta ytan omfattar 180 
m2. Bebyggelselämningar kan följas från yngre järnålder och fram till 1400-talets mitt. 
En rapport över materialet färdigställdes först år 2000 (Beronius Jörpeland et al 2000). 
Bevaringsförhållandena för organiskt material är exceptionellt goda. Bland annat 
hittades flera textilier och de största fyndkategorierna är läder och träföremål 
(Lindeblad 2000:70f). I fyndmaterialet finns också ett sparsamt inslag av ben- och horn-
spill. I de yngre lagren är det så marginellt så att det kan betecknas som ett brus från 
aktiviteter i undersökningsschaktets nära omgivning. Den näst äldsta fasen utmärker 
sig dock. Materialet som är rumsligt välavgränsat består av allt ifrån små spån till stora 
spillbitar, vilket indikerar hantverksaktiviteter inom den undersökta ytan.  
   I bebyggelsenivå 1 påträffades en härd i den nordvästra delen av schaktet. Några 
flata stenar i anslutning till härden utgör möjligen syllstenar till en överbyggnad. 
Föremål som påträffats utgörs bland annat av två kammar, en kniv, två pilspetsar och 
två pärlor. Ett ben från det äldsta sticket har 14C-daterats till vikingatid (Ua 15657), 
kalibrerad 1σ 770AD-900AD, 910AD-960AD, 2σ 690-1000AD (Beronius Jörpeland et al 
2000:114). 
   Spillet från hornhantverk uppträder i nästa bebyggelsefas. De är belägna på en öppen 
yta mellan härd A 19 och några knuttimrade hus A37, 38, 39, se figur 6.3. En spillbit av 
kronhjortshorn har 14C-daterats (Ua-52603) och gav åldern, kalibrerad 1σ 1155-1220 
AD, 2σ 1040-1230AD. Med tanke på råvarukronologin i Sigtuna bör materialet föras till 
den andra vågen av importmaterial som blir tydliga under 1100-talets slut. I samma 
nivåer som hornspillet och rumsligt i samma område mellan A19 och A37, påträffades 
även en större mängd slagg. Av de representerade arterna utgör importmaterial såsom 
ren och kronhjort hela 44%, räknat i antalet fragment, figur 6.2. Bland spillbitarna finns 
minst ett fällhorn av kronhjort och ett slakthorn av ren representerat.  
   Utbredningen är rumsligt avgränsad med störst mängd centralt i schaktet. Begräns-
ningen norrut som kan skönjas i figur 6.3 beror på att endast de två södra raderna av 
rutor grävts ned till absoluta botten (Lindeblad 2000:64). Variationen inom spill-
materialet som består av allt från stora avsågade partier till små spån och flisor visar 
tydligt att aktiviteten skett på platsen och att det inte utgör ett brus från närbelägna 
områden. Det går inte utifrån fragmenten tydligt avgöra vad som tillverkats. Materialet 
är dock uppsågat i cirka 5 cm långa plattor. Det är ett mått som är vanligt för tand-
plattor till kammar. Sammanlagt rör det sig om 158 fragment av horn med en totalvikt 
om 1,262 kilo. Någon kontinuitet i praktiken föreligger inte utan sannolikt är det 
spåren av en kringflyttande hantverkare som uppehållit sig tillfälligt vid hamnplatsen, 
nedan fallen. Tvärs över Fyrisån i kvarteret Domen finns ett rumsligt och kronologiskt 
likartat och någorlunda samtida material, se vidare längre fram. 
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Det högmedeltida ben- och hornhantverket 
Från de senare faserna finns endast enstaka spillbitar. Det rör sig mestadels om 
avsågade ledändar av metapoder från nötkreatur. Spån och flisor saknas helt. 
Sammantaget rör det sig om 13 fragment med en kronologisk spridning från fas 3, dvs. 
1200-tal och fram till 1300-talets första hälft. Ämnen till föremål saknas nästan helt. 
Man kan förmoda att de avsågade ledändarna av framförallt mt III-IV är lämningar av 
en produktion av sammansatta dubbelkammar. Ett ämne identifierades. Det rör sig om 
ett ofärdigt exemplar av en styli i lager daterat till 1225-1250 och av tjockleken att döma 
tillverkad av ett rörben i storleksordningen nötkreatur/häst. 
 
 
Tabell 8. Kronologisk och anatomisk fördelning av spillmaterial i de medeltida faserna. 
  Fas 3, ca 1200-

1225 
Fas 4, ca 1225-
1250 

Fas 7, ca 1300-
1350 

Nötkreatur överarmsben 1   
                      mellanhandsben 1   
                    mellanfotsben 5 3  
                     revben   1 
Storlek 
Häst/nötkreatur 

rörben  1  

Älg horn 1   
Σ  8 4 1 

 
 
 
Kvarteret Rådhuset 6 & 9, 1974 
Under år 1974 undersöktes två ytor inom kvarteret. Avståndet är endast någon meter 
nordväst om 1976 års undersökning. Faserna sträcker sig från 1100-talet senare hälft 
och fram till 1300-talet. Precis som vid 1976 år undersökning representerar spill-
materialet från undersökningen endast ett brus av aktiviteter som skett någonstans i 
närheten. 
   Sammanlagt utgörs materialet av 16 fragment som sträcker sig från den äldsta fasen 
och fram till 1400-talet. Nio fragment av älghorn kan relateras till faser daterade till 
1100-talets andra hälft och fram till 1275. Benmaterialet sträcker sig i tid från 1100-talets 
senare hälft och fram till 1400-talet. Precis som i Rådhuset 6, 9 dominerar inslaget av 
mellanfotsben. 
 
 
Tabell 9. Kronologisk och anatomisk fördelning av spillmaterial i de medeltida faserna. 
  Fas 1, ca 

1150-1200 
Fas 2, ca 
1200-1250 

Fas 4, ca 
1250-1275 

Fas 6, ca 
1300-1350 

Fas 7, ca 
1350-1400 

Nötkreatur mellanfotsben 1  1 2 1 
Häst metapod metapod 1     
Storlek 
häst/nötkreatur rörben 

1     

Älg horn 5 3 1   
Σ  8 3 2 2 1 
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Kvarteret Rådhuset 2 & 3, 1972 
Ytan undersöktes 1972 och är belägen cirka 30 meter väster om de ovan beskrivna 
undersökningarna. De övre skikten schaktades med en traktorgrävare. Därefter 
handschaktades lagren. Vid handschaktningen skyfflades jorden i skottkärror som 
genomsöktes (Lindh 2000:42). Underökningsmetoden har givetvis påverkat 
fyndbilden. Spillmaterialet är ytterst marginellt. Endast fyra bitar av älghorn kan 
knytas till hantverksaktiviteter. För tre av dessa spänner dateringen från 1275-1325 
enligt bebyggelsenivåernas fasindelning i rapporten. Det fjärde fragmentet är ett lös-
fynd. Spill av ben förekommer i form av ett lårbenshuvud av nötkreatur som utgör ett 
förarbete till en sländtrissa och påträffad i lager daterat till 1300-talet. 
 
 
Tabell 10. Kronologisk och anatomisk fördelning av spillmaterial i de medeltida faserna. 

  fas 5, ca 1275-1300 fas 6, 1300-1325 lösfynd 

Nötkreatur lårben  1  
Älg horn 2 1 1 

 
 
 
Kvarteret Disa 1974 
Kvarteret är beläget norr om domkyrkan vid S:t Eriks torg. Arkeologiska under-
sökningar har företagits i kvarteret vid två olika tillfällen. Under 1970-talet undersöktes 
medeltida kulturlager i dess norra del i samband med ledningsdragningar för fjärr-
värme. Vid undersökningen påträffades huslämningar och kavelbroar som kan dateras 
till 1200-talets senare del och framåt (Elfwendahl 2000:87). Fasindelningen är grov. 
Trots detta är materialet intressant. Särskilt den höga andelen mellanhandsben i fas 4, 
tabell 11. Den utgör ca 63% av metapoderna. Det är ovanligt att detta benslag 
dominerar, men det är ett mönster som också återfinns kvarteret Bryggaren i den södra 
utkanten av staden. Tre ämnen identifierades, varav två revben till kamskenor och en 
tandplatta av rörben, från djur i storleksordningen häst/nötkreatur. Alla tre härrör från 
fas 4 och indikerar kamtillverkning. 
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Tabell 11. Kronologisk och anatomisk fördelning av spillmaterial i de medeltida faserna, Disa 1974. 

  fas 3, 
1300-
tal 

fas 4, 
ca 
1400-
1640 

fas 5, 
ca 
1640- 

Nötkreatur mellanhandsben 21 4 

mellanfotsben 5 14 6 

strålben    

bröstkota   

lårben  1  

armbågsben 2 1 

skenben  3  

revben   2 

hornkvicke  1 

Häst strålben    

mellanfot/mellanhandsben 4 1 

armbågsben 2  

skenben  1  

Storlek 
häst/nötkreatur rörben 

2 1 2 

revben 1 2 2 

Älg horn  1 1 

Σ 8 52 20 

 
 

Kvarteret Disa 1993 
Centralt i kvarteret undersöktes under 1990-talet en sammanhängande yta som 
tangerar flera tomter. Särskilt är det tomternas inre som berörts vid underökningen. 
Dateringen ligger på sent 1100-tal till eftermedeltida faser. Spill efter ben- och horn-
hantverk förekommer i de flesta lager från det sena 1100-talet och fram till 
senmedeltid, med en tyngdpunkt i dateringen cirka 1200-1300. I rapporten tolkas 
spillmaterialet både av ben- och hornhantverk samt metallhantverk som ett brus av en 
aktivitet som försiggått någonstans i schaktets närhet (Anund et al 2000:284). Spill-
bitarna består främst av stora avsågade ledändar, medan små spån och flisor nästan 
saknas helt vilket talar för riktigheten i den tolkningen. 
   I de två äldsta faserna förekommer ett inslag av älghorn och renhorn. Inslaget av 
renhorn, daterat till ca 1150-1200 är intressant. Som vi sett tidigare är det ett material 
som uppträder i Sigtuna, men även andra kvarter i Uppsala under slutet av 1100-talet 
efter att ha varit i princip frånvarande i spillhögar under större delen av 1000-talet och 
1100-talet första hälft. Av föremålsproduktion av horn identifierades ett stavformigt 
ämne av älg, sannolikt för tillverkning av tärningar. 
   Utöver hornmaterialet är det nötkreatur och enstaka benelement av häst som 
påträffats i materialet. Inga ämnen eller halvfabrikat kunde identifieras, men 
benslagsfördelningen som har likheter med andra material och indikerar att det främst 
rör sig om sammansatta dubbelkammar. Bland spillmaterialet är det mt III-IV av nöt-
kreatur som dominerar följt av mc III-IV. I materialet finns även en ländkota av 
nötkreatur med sågspår. Det är ett benslag som är ovanligt i hantverkssammanhang. 
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Råvaruanvändning i kvarteret Domen - Spillets kronologi och rumslighet 
De första spåren av verksamhet på platsen kan dateras till 1100-talet andra hälft och 
utgörs av en yta med enstaka bebyggelsespår i form av sylstenar, stolphål och delar av 
ett brädgolv, fas 1-2. I ett av husen påträffades en balansvåg, dubbelhelkammar, ett 
mässingsspänne av finsk typ och så kallad östersjökeramik (Syse 1987:314). Av hant-
verk finns ett inslag av hornspill i västra delen av schaktet. Vid undersökningen 
tolkades merparten av hornspillet härröra från de äldsta skikten. I en artikel om 
undersökningen menar Bent Syse att hornavfallet tillhör fas 1-2 (Syse 1987:311). 
Höjdangivelserna för de olika fyndnumren som innehåller spill visar att de måste 
tillhöra lager 3 & 124 som i den senare publicerade rapporten förts till fas 3, då lagren 
stratigrafiskt överlagrar en av byggnaderna (A 35) i fas 1-2 (Beronius Jörpeland & 
Lindh 2000:77). I diagrammet, figur 6.5 och i den rumsliga utbredningen i figur 6.7 har 
jag gått på den linjen. 
   I fas tre, cirka 1200-1225, byggs ett hus med flera rum. I dess norra del ingår en ladu-
gårdsdel med fyra bås för kreatur. Hornspillet är rumsligt koncentrerat till det 
sydvästligaste hörnet av huset, se figur 6.7. Huruvida det är samtida eller tillhör ett 
tidigare skede förblir oklart, men utifrån stratigrafin och höjdangivelser verkar de 
mestadels härröra från en nivå direkt under huset. 
   Råvaruanvändningen inom hornhantverket består till en övervägande del av älg-
horn, med ett marginellt inslag av renhorn. Fördelningen i hornspillet är 97% (227 
fragment) älg och 3% (6 fragment) ren. I materialet identifierades ett slakthorn av ren 
samt ett slakthorn och ett fällhorn av älg. Artsammansättningen påminner närmast om 
förhållandena i Sigtuna från 1100-talets mitt och framåt då renhorn börjar ingå. 
Föremål som tillverkats är framförallt dubbelhelkammar. 
   I fas fyra ändrar råvaruanvändningen karaktär och sker i ett nytt rumsligt samman-
hang. Tiden är 1225-1250. Huslämningarna i denna fas är fragmentariska och diffusa, 
men av riktningen och träresternas position att döma är tomtindelningen densamma 
som i föregående fas. I den västligaste delen anläggs hus A 32/ A54 och i norra delen A 
22. Mellan dessa huslämningar är en yta med mer diffusa spår i form av parallella 
rader av stockar, träplintar och en risbädd. Benspillet är koncentrerat till en öppen yta i 
östra delen av schaktet, figur 6.8. De härrör från lager 13 som beskrivs som ett lager 
bestående av träflis, mylla och gödsel. Det överlagras av byggnaderna i fas fem. Några 
enstaka spillbitar av horn kan knytas till fasen: 17 fragment av älghorn och 2 fragment 
av renhorn. Vissa av dessa kan vara ett brus från äldre aktiviteter, men 6 fragment kan 
knytas till den nya ytan i öster där benspillet avsatts. Föremål som tillverkats är främst 
sammansatta dubbelkammar och långtandskammar, men det finns också ämnen till 
tärningar. En ofärdig islägg av hästben kan knytas till fasen och en flöjt av mellanfots-
ben av får samt två av rörben av fågel (Sten 2000:116). 
   I fas fem, cirka 1250-1300 uppförs centralt i schaktet A 53 en rektangulär byggnad på 
kraftiga ekplintar. I samband med fältundersökningen tolkad som en magasins-
byggnad (Ersgård & Syse 1983:26). Vid rapportsammanställningen uppmärksammades 
rester efter vad som troligen är en spishäll i form av tegel (Beronius Jörpeland & Lindh 
2000:79). Strax utanför denna vägg påträffades även bemålat fönsterglas, vilket tyder 
på att huset även haft andra funktioner. I den östligaste delen av schaktet påträffades 
ytterligare byggnader A131 och A48. I brandlagret utanför huset A 48 påträffades 
bemålat fönsterglas och en armborstnöt (av älghorn) (Beronius Jörpeland & Lindh 
2000:80). Från fasen finns en mindre mängd benspill och rumsligt koncentreras det till 



172 
 

samma yta i som i föregående fas samt ett brus av enstaka bitar över större delen av 
schaktet. Sannolikt är allt material från denna fas en form av brus från äldre aktiviteter, 
figur 6.9.  
   Fas sex dateras till 1300-1325. Under fasen finns både bostadshus med eldstäder och 
hantverkshusen A17 och A43. Det rör sig om två byggnader med lager av slagg där 
någon form av metallhantverk ägt rum. I A43 påträffades även en smältdegel av 
täljsten (Ersgård & Syse 1983:29). Ett svagt brus av spillbitar finns inom 
undersökningsytan. Jag tolkar det som ett vertikalt brus från aktiviteter i äldre faser, 
figur 6.10. I denna fas finns inget rumsligt samband mellan metallhantverk och ben- 
och hornhantverk.  
 
 

 
Figur 6.6. Fragment spill i fas 1-2. Spridda fragment av horn (rött). Bakgrundsplan efter Beronius 
Jörpeland et al 2000, figur 70. 
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Figur 6.7. Fragment spill av ben (blått) och horn (rött) i fas 3. Avfallet koncentrerat till sydligaste 
rumssektionen i A 29. Möjligen en gatubod. Bakgrundsplan efter Beronius Jörpeland et al 2000, figur71. 
 

 
Figur 6.8. Fragment spill av ben (blått) och horn (rött) i fas 4a-b. Benhantverket förekommer i annan del 
schaktet. Bakgrundsplan efter Beronius Jörpeland et al 2000, figur 72 & 73. 
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Figur 6.9. Fragment spill av ben (blått) och horn (rött) i fas 5. Spillmaterialet koncentrerar sig till en 
öppen yta mellan husen A53, A33 och A48. Bakgrundsplan efter Beronius Jörpeland et al 2000, figur 74. 

 

 
Figur 6.10. Fragment spill av ben (blått) och horn (rött) i fas 6. Materialet utgör ett brus, sannolikt från 
aktiviteter i äldre faser. Bakgrundsplan efter Beronius Jörpeland et al 2000, figur 75. 
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Artfördelning inom benhantverket 
Fokus inom hantverket ligger på ben av tamdjur. Man får föreställa sig ett samman-
hang där tamdjurskroppar hanterats, dess ackumulerade resurser frigjorts och 
tillvaratagits. I flera fall uppvisar ej sammanvuxna leder från ungdjur samt artikule-
rande ben såsom hästens stilettben passform med metapoderna och sågytans position 
på benen visar tydligt att de vid tillfället fortfarande artikulerade, d.v.s. råvaran har i 
många fall varit färsk. Sannolikt tillvaratagna och nyttjade i samband med eller i nära 
anslutning till slakten, figur 6.11. Under fas fyra verkar undersökningsytan bestått av 
en stor öppen yta omgiven av hus i norr och i väster, möjligen har aktiviteterna ägt 
rum i en bakgårdsmiljö. Till skillnad från i kvarteret Trädgårdsmästaren i Sigtuna och 
kvarteret Stallbacken i Nyköping kan materialet inte knutas till någon gatubodsmiljö i 
anslutning till de merkantila stråken. Benhantverket sker i ett annat sammanhang. Det 
finns andra hantverksaktiviteter knutna till fasen, där djurprodukter utgjort råvara. 
Andelen läder är som störst i fas 4-5, (Beronius jörpeland et al 2000:85) och i fas 4 har 
man även tillverkat rep, snören och trådar av djurhår. Ett tvinnhuvud av trä i fas fyra 
kan möjligen kopplas till sysslan. 
   Intressant med det samlade materialet är artrikedomen som inte förekommer i något 
av de övriga materialen. Det är inte enbart tamdjur som förtärts som utgjort 
hantverksråvara. En ovanligt stor andel av materialet utgörs av hästben. Sammanlagt 
rör det sig om 14% av det totala spillmaterialet.  
 

 
Figur 6.11. Avsågade ledändar från häst och nötkreatur. Övre raden visar mellanfotsben och sken-
ben av nötkreatur och häst med lösa epifyser. Nederst i bild mellanhandsben av häst bestående av 
lösa men i samband med hantverkstillfället fortfarande artikulerande mc III & mc IV. 
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Mängderna är mindre än i kvarteret Stallbacken, men repertoaren inom råvaru-
användningen större. Utöver ben finns även spår av arbeten i valrosstand. Det rör sig 
om två fragment av överkäken som uppvisar passform. Fragmenten har sågmärken 
där betarna suttit fästade. Två flisor från själva beten identifierades också, varav det 
ena tycks vara en tandplatta till en sammansatt kam. Fynden härrör från benspills-
koncentrationen i fas 4a+d, ca 1200-1225 och sammanfaller i tid med inslaget i kvarteret 
Trädgårdsmästaren i Sigtuna.  
   Vid genomgång av föremålen tillvaratagna vid undersökningen identifierades även 
en egendomlig svanskota (caudalkota) av en mindre tandval, figur 6.12. Den härrör 
rumsligt från benspillskoncentrationen på den öppna ytan i fas 4. Storleksmässigt 
överensstämmer den närmast med vitnosdelfin (Lagenorhynchus albirostris). Huruvida 
det är just denna art går inte med säkerhet att avgöra, men att det är en art i familjen 
delfiner är säkert. Kotan uppvisar spår av bearbetning, där utskott har huggits av och 
den har en patina efter en lång brukningstid. Några runda fördjupningar på ledytan 
indikerar att den brukats som ett knackverktyg eller underlag. Möjligen utgör den 
någon form av verktyg som brukats i samband med hantverk i osteologiska material. 
Trots att det är ett föremål och därigenom har en annan bakomliggande biografi 
indikerar den tillsammans med inslaget av valross västliga handelsnätverk. Det är två 
mycket ovanliga arter i Mellansvenska urbana miljöer och att de hittas tillsammans i en 
spillhög indikerar samband och temporalitet. Möjligen är det spåren av en hantverkare 
med tidigare vistelser i atlantområdet som tillfälligt gästat platsen och fört med sig 
råvara i form av valrossbetar. I Uppsala har flera ben av val och valross påträffats 
under början av förra seklet. I artikeln ”Meddelanden från Uppsalas under- och 
öfverjordiska arkiv” beskriver antropologen Edvard Clason några fynd av ben från vitval 
och valrosskranium i medeltida kulturlager i samband med schaktning i kvarteret 
Rådhuset och Stora torget (Clason 1908:200). 
   Inslaget av dessa nordliga arter uppvisar en kronologisk överensstämmelse med 
mönstren i kvarteret Trädgårdsmästaren. Också repertoaren med en större råvaru- och 
föremålsvariation, har likheter, men underlaget är annorlunda. I samtida tomtmiljöer i 
Sigtuna ligger fokus fortfarande på horn medan basen i råvaruanvändningen i kvarte-
ret Domen är tamdjurben. Det vittnar om Östra Aros förändring från en mötesplats och 
handelsplats till en avsättningsort för överflödet från det omgivande slättlandskapet. 
Den processen är inte skönjbar i samtida miljöer i de centrala delarna av Sigtuna. Till-
varatagandet av tamdjursben indikerar att hantverkare med en ekonomisk agens varit 
verksamma i kvarteret Domen under det tidiga 1200-talet.  
 

 
Figur 6.12. Svanskota av en delfin brukad som ett knackverktyg eller underlag möjligen i 
samband med benhantverk. 
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Tabell 13. Benspillets fördelning på djurart, benslag per fas. Kvarteret Domen uppvisar den största 
rikedomen i råvaruanvändning av alla material i denna analys. Inkluderad är även ett verktyg i form av 
en delfinkota. 

  Fas 3, ca 
1200-
1225 

Fas 4, ca 
1225-
1250 

Fas 5, ca 
1250-
1300 

Fas 6, ca 
1300-
1325 

Fas 7, ca 
1325-
1350 

Fas 8, ca 
1350- 

Fas 9, 
ca 1500- 

Nötkreatur mellanfotsben 5 87 24 5 1 

mellanhandsben 1 66 13 1 1 

mellanfot/mellanhandsben 8 

revben 22 1 1 

strålben 13 1 

skenben 6 1 

lårben 4 

hornkvicke 1 2 

armbågsben 1 

språngben 1 

Häst mellanfotsben III 8 2 

mellanhandsben III 5 1 1 

mp III 5 

mp II & IV 6 

skenben 1 9 2 

strålben 1 4 1 1 

armbågsben 1 

Får/get skenben 1 1 3 

skulderblad 2 

revben 2 

hornkvicke 3 

mp III-IV 1 

Val kota 1 

Valross kranium/bete 3 

Fågel rörben 1 1 

Σ 8 259 51 12 2 1 

 
 
Produktionens omfattning 
Det ursprungliga avfallets storlek går inte att uppskatta eftersom en oviss andel 
sannolikt gått förlorad genom mänskliga handlingar och tafonomiska processer. De 
avsågade ledändarna kan ändå ge ett minimivärde för hur många kammar som tillver-
kats. I likhet med övriga benhantverksmaterial har man till kamskenorna använt 
revben och till tandplattorna är det mellanfotsben och mellanhandsben som nyttjats. 
Av diagrammet kan man se att det är mellanfotsben av nötkreatur som föredragits. 
Benet har ett mer fyrkantigt tvärsnitt i jämförelse med mellanhandsbenen vilket gör 
den bättre lämpad. En dominans av mellanfotsben kunde också ses i kvarteren i 
Sigtuna, Strängnäs och Nyköping.  
   För nötkreatur är det mest använda benslaget vänstra mellanfotsben och råvaran 
representerar minst 21 nötkreatur, både juvenila och fullvuxna. Det är mindre än i 
kvarteret Stallbacken i Nyköping där råvaran härrör från minst 51 nötkreatur. 
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Sammanhangen kring benhantverket i kvarteret Domen 
Spillmaterialet ger intryck av tillfälliga aktiviteter på platsen, precis som materialet 
från Stallbacken i Nyköping. Något stationärt professionellt hantverk, tycker inte jag 
att man kan tala om under perioden 1225-1250. Mer troligt är att det rör sig om en 
temporär vistelse, där någon med en specialiserad verktygslåda och kunnande tagit 
tillvara de råvaruresurser som blivit tillgängliga i samband med andra aktiviteter som 
omgärdat hanteringen av djur vid Fyrisån, såsom slakterier och garverier. 
   Skiftet i råvaruanvändningen från horn till ben speglar förändringar i stadens 
karaktär och funktion då hantverket underordnas andra och nya företeelser och 
därmed relateras till andra sociala miljöer. I ljuset av förhållandena i Sigtuna och 
kanske också i en stad som Kungahälla handlar förändringen inte om en svikande 
tillgång på horn utan istället är det ett uttryck för en urbaniseringsprocess där städer 
grundläggs för att möta nya behov. Nyköping är en sådan ort. Andra byter skepnad i 
sina materiella uttryck som Strängnäs och Uppsala. En tredje grupp vidmakthåller sina 
materiella uttryck under loppet av 1200-talet. Seklet utgör en brytningstid då ålder-
domliga sociala praktiker samsas med hantverk i nya sociala sammanhang. 
   De övergripande förändringarna och de nya sammanhangen vari benhantverkaren 
ingår innebar vistelser i nya miljöer med andra personliga bindningar och mellan-
mänskliga relationer. Hur kom detta att påverka hantverkarens identitet och anseende? 
 
 
 
Kvarteret Bryggaren 
Kvarteret ligger i den sydöstra utkanten av den medeltida staden och strax söder om 
Vårfrukyrkan som kan ha etablerats i området först under 1300-talets slut från att 
tidigare ha varit belägen i en mer central del av staden (Carlsson & Lovén 2014:113). 
Vid undersökning påträffades diffusa aktiviteter från 1100-talet, men kontinuerliga 
spår av bebyggelserester framträder först under 1200-talet. Ovanliga fynd är bland 
annat en brakteatamulett av tenn med en framställning av en biskop, sannolikt med en 
datering till 1100-talet (Elfwendahl 1991:106). Ett myntningsunderlag av bly med en 
datering till 1300-talets mitt påträffades vid schaktning och saknar närmare 
fyndomständigheter (Golabiewski Lannby 1991:104).  
   Fynd relaterade till djur består av enstaka isläggar av nötkreatur. Bennålar av vadben 
av svin, sammansatta dubbelkammar av ben, spelpjäs av horn och nålhus av ben. 
Annat hantverk relaterat till djur är läderspill och delar av skor som påträffades i fas 2, 
1250-1300 och särskilt stora mängder i en brunn i fas 7, 1430-1540-tal. I fas 7 påträffades 
87% av läderspillet och delar av skor, en handske och en knivslida (Carlsson 
1991:142ff). 
 
 
Kronologisk och anatomisk fördelning 
Spillmaterialet från ben- och hornhantverk förekommer från fas 2 och framåt med 
störst andel under fas 6, cirka 1400-1430, figur 6.14. Sammanlagt identifierades 141 
fragment av ben och sju fragment av horn. Fragmenten är generellt stora, den genom-
snittliga vikten är 31 gram för benmaterialet och 40 gram för horn. 
   Horn förekommer i små mängder i alla faser och arterna utgörs av älg, rådjur och 
ren. Någon övergång från horn till ben kan inte skönjas, figur 6.14. Istället visar det 
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Figur 6.16. Spillmaterialets spridning i fas 2-3, cirka 1250-1350. Fasplan efter Carlsson et al 1991, 
figur 15. 
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Figur 6.17. Spillmaterialets spridning i fas 4-5, cirka 1350-1400. Fasplan efter Carlsson et al 1991, 
figur 17. 
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Figur 6.18. Spillmaterialets spridning i fas 6, cirka 1400-1430. Fasplan efter Carlsson et al 1991, 
figur 19. 
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Figur 6.19. Spillmaterialets spridning i fas 7, cirka 1430-1540. Fasplan efter Carlsson et al 1991, 
figur 20. 
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Figur 6.20. Spillmaterialets spridning i fas 8, cirka 1540-1800. Fasplan efter Carlsson et al 1991, 
figur 21. 
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Kvarteret Kransen 
Hantverksavfallet från kvarteret är intressant då det representerar en lång period från 
högmedeltid och fram till eftermedeltida faser. Undersökningen i kvarteret genom-
fördes 1978 och ytan är belägen strax nordöst om den hamnlagun som sedermera kom 
att bli Stora torget. Vid undersökningen påträffades bebyggelselämningar från 1200-
talets senare hälft och fram till 1600-talet. Äldst är en kullerstensbelagd vattugränd 
som löper i riktning från Fyrisån och vidare mot nordost, figur 6.23. Gränden har legat 
fast genom alla faser. Från 1300-talets början finns spår av bebyggelse och därefter har 
området varit kontinuerligt bebyggt fram till den sista undersökta fasen som repre-
senterar 1600-talets början, figur 6.24–6.29. Bebyggelsen består av stadsgårdar med 
tillhörande fähus och odlingslotter. Förutom de privata stadsgårdarna har en byggnad 
i fas 4-5, d.v.s. 1400-talet tolkats som en krog, figur 6.26. 
 
 
Ben- och hornhantverket i kvarteret 
Sammanlagt tillvaratogs 60 fragment av benspill, 6 fragment hornkvicken och bevarat 
hornkeratin samt 37 fragment av hornspill. Merparten av benråvaran utgörs av 
metapoder från nötkreatur samt något enstaka ben av häst. Hornråvaran utgörs 
uteslutande av älghorn, figur 6.21–6.22. I artefaktmaterialet återfinns dock några 
brukade splitshorn av renhorn. Föremål som tillverkats i horn är tandplattor till 
sammansatta dubbelkammar och det stora inslaget i fas 4-5 representerar någon form 
av lister med inristade skåror. De förekommer särskilt kring en smedja i fas 5 på 
stadstomten väster om den nord-syd gående gränden. Möjligen rör det sig om element 
till pilbågar. Liknande lameller är påträffade i spillmaterial från Storkyrkobrinken i 
Stockholm (Carlsson 2012:116). Av benmaterialet har sammansatta dubbelkammar 
tillverkats. I det yngsta skiktet, daterat till 1600-talet identifierades en spillbit där svarv 
använts. Det är en teknik som är ytterst ovanlig inom ben- och hornhantverket. Det här 
påträffade älghornsfragmentet är den enda identifierade spillbiten där denna teknik 
kan konstateras. 
   Det samlade materialet är litet och speglar en annan typ av miljö och hantverks-
aktiviteter än det som tidigare beskrivits från kvarteret Domen. Hantverket ger intryck 
av småskalighet och flyktiga aktiviteter. Kronologiskt representerar materialet också en 
något senare period. I kvarteret Domen ses de största mängderna fram till och med 
1200-talets första hälft, medan materialet i detta kvarter härrör från 1200-talets senare 
hälft och framåt. Någon övergång från fokus på hornråvara till benråvara kan inte 
skönjas i den kronologiska fördelningen. De exklusiva inslagen och importråvaror 
saknas i råvaruanvändningen. Istället är det lokalt tillgängliga råvaror som nyttjats. 
Det har i sin småskalighet, i sitt innehåll och sin datering likheter med materialet från 
kvarteret Bryggaren. Sannolikt är det ett hantverk som bedrivits på borgerskapets 
tomter främst för att möta de enskilda hushållens behov, men samtidigt blir mängden 
alltmer svårtolkad, då det är uppenbart att spillmaterial deponerats som 
avfall/gödning på odlingslotterna i anslutning till bebyggelsen. 
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Figur 6.23. Bebyggelseskikt 1 i schakt AB. 1200-talets senare hälft. Spill av ben i blått. Antal fragment 
per ruta. Bakgrundplan Erik Nordberg (Ehn & Gustafsson 1984:22, figur 14) 

 
Under 1200-talets andra hälft anläggs en kullerstensbelagd gränd som löper i riktning 
från Fyrisån och vidare åt nordost. Ingen bebyggelse påträffades i detta skede. 
Benhantverket representeras av fyra avsågade metapoder av nötkreatur. Det är 
märkligt att gränden anlagts med sådan omsorg redan i sitt allra äldsta skede, men 
möjligen utgör den huvudleden till hamnläget och marknadsplatsen från öster. Den 
har samma sträckning ända fram till 1600-talet ansluter då till en av stadsområdets 
tullportar (Ehn & Gustafsson 1984:22) 
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Figur 6.24. Bebyggelseskikt 2 i schakt AB & DEF. 1300-talets första hälft. Spill av ben i blått. Antal 
fragment per ruta. Bakgrundplan av Erik Nordberg (Ehn & Gustafsson 1984:24–25, figur 17a-b) 

 
I fas 2 anläggs ytterligare en gränd som löper parallellt med den första. Den syns som 
en stenläggning längst i öster i schakt DEF. I anslutning till gränderna ligger stads-
tomter med en gles bebyggelse och odlingslotter. I schakt DEF ligger en stadstomt med 
ett träkar i anslutning till ett vattendrag. Ehn & Gustafsson tolkar det som spår av 
garveriverksamhet. Enstaka spår av benhantverk förekommer i schakt AB i anslutning 
till en stadsgård med ett visthus med hörnhärd samt ett förrådshus/fähus. Benråvaran 
utgörs av metapoder av nötkreatur samt ett avsågat skenben av häst. Spillet speglar 
sannolikt en produktion av kammar som tillverkats på stadstomten. 
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Figur 6.25. Bebyggelseskikt 3, schakt AB & DEF. 1300-talets senare hälft. Spill av ben i blått och horn i 
rött. Antal fragment per ruta. Bakgrundplan av Erik Nordberg (Ehn & Gustafsson 1984:30–31, figur 
24a-b) 

 
Under 1300-talet senare hälft har bebyggelsen förtätats. Stadsgårdar med visthus, 
ekonomibyggnader och fähus förekommer i båda schakten. Det är också i detta skede 
som stadstomterna fixeras (Ehn & Gustafsson 1984:30).  
   Merparten av ben- och hornspillet ligger spritt i anslutning till stadsgården i schakt 
AB. Huvudsakligen utgörs det av ben särskilt metapoder av nötkreatur är vanliga. 
Fördelningen mellan mellanhandsben och mellanfotsben visar på en klar övervikt av 
den senare i denna fas. Åtta av tio fragment utgörs av mellanfotsben och fördelningen 
påminner således om förhållandet i kvarteret Domen och i kvarteret Stallbacken. 
Hantverkaren har selektivt nyttjat det benslag som genererat mest råvara. De utgörs av 
avsågade metapoder av nötkreatur samt ett skenben av häst. Det finns även andra spår 
av ett småskaligt eller tillfälligt hantverk på stadsgården under denna tid. Spill av läder 
samt en skoläst indikerar att skotillverkning har förekommit på tomten (Ehn & 
Gustafsson 1984:31). 
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Figur 6.26. Bebyggelseskikt 4-5, schakt AB & DEF, 1400-talet. Spill av ben i blått och horn i rött. Antal 
fragment per ruta. Bakgrundplan av Erik Nordberg (Ehn & Gustafsson 1984:36–37, figur 30a-b). 
 
I schakt AB ligger längst i sydväst en kringbyggd stadsgård med bestående av bostadshus 
med eldstad, förrådshus och fähus. Strax norr därom invid den stenlagda gränden ligger 
en byggnad med en stor hörneldstad. Fyndmaterialet är rikligt, särskilt knivar är vanliga 
och skärvor av dryckeskärl av glas och keramik finns i riklig mängd. Byggnaden tolkas 
som ett gästgiveri eller en krog (Ehn & Gustafsson 1984:41). I Schakt DEF mellan de båda 
stensatta gränderna ligger ett bostadshus med hörnhärd. Under 1400-talets senare del 
ersätts huset av en stor knuttimrad byggnad med en kraftig central härd som fungerat som 
ett kombinerat bostadshus och smedja för en av stadens metallhantverkare (Ehn & 
Gustafsson 1984:46). 
   Ben- och hornspillet från fasen är rumsligt koncentrerat till två olika områden. Dels före-
kommer ett material i och utanför ”krogen”. Här är det främst kreatursben som nyttjats, 
men ett litet inslag av älghorn förekommer. I schakt DEF förekommer spridda fragment av 
framförallt älghorn. I tre fall rör det sig om listformade fragment med tvärgående 
ristningar på ena sidan. Dessa påminner om de lameller till pilbågar som påträffats i andra 
medeltida sammanhang. I Stockholm i Storkyrkobrinken har några snarlika fynd gjorts och 
daterade till 1300-talets början (Carlsson 2012:116). Bostadshuset avlöses under 1400-talets 
andra del av en smedja. Av de 16 fragmenten av älghorn härrör 14 från fas 5, d.v.s. den tid 
då smedjan är i bruk. Med tanke på att de ligger som ett brus runt byggnaden har tillverk-
ningen sannolikt pågått i smedjan. 
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Figur 6.27. Bebyggelseskikt 6, schakt AB, 1500-talets första hälft. Spill av ben i blått och horn i rött. 
Antal fragment per ruta. Bakgrundplan av Erik Nordberg (Ehn & Gustafsson 1984:48, figur 43) 
 
I schakt DEF saknas bevarade bebyggelselämningar från och med detta skede. Sanno-
likt har den ytan använts till odling (Ehn & Gustafsson 1984:47). I schakt AB finns två 
bebyggelselämningar. I sydvästra delen en yta tom på anläggningar som sannolikt 
nyttjats för odling. Inslaget av ben- och hornspill är ytterst marginellt och ligger i ett 
stråk utefter den stenlagda gränden. Förutom ben och horn identifierades även en 
avsågad (keratin)hornspets av nötkreatur. Det är ett material som ytterst sällan 
bevaras. Vanligen är det hornkvicken som utgör den sista återstoden av ett hantverk i 
keratinhorn. Mängden spill visar att inget hantverk bedrivits inom ytan under denna 
tid. Sannolikt är det enstaka fragment som kan relateras till rörelserna längs färd-
stråket. 
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Figur 6.28. Bebyggelseskikt 7, schakt AB, 1500-talets andra hälft. Spill av ben i blått och horn i rött. 
Antal fragment per ruta. Bakgrundplan av Erik Nordberg (Ehn & Gustafsson 1984:52, figur 46) 
 
I bebyggelseskikt 7 är det endast i schakt AB som konstruktioner finns bevarade. Längs 
den stenlagda gatan ligger en stadsgård med bostadshus och uthus sammanlänkade av 
ett portlider (Ehn & Gustafsson 1984:50f). Söder om byggnaden är en större yta 
inhägnad av ett staket av skiftesverk. Ytan har utgjort en odlingslott för bland annat 
humle. Andra växter som svinmålla, nässlor och våtarv indikerar en näringsrik yta där 
avfall komposterats (Ehn & Gustafsson 1984:50). Inom den inhägnade ytan påträffades 
fyra fragment av ben- och hornspill. Sannolikt är det fragment som sekundärt hamnat i 
odlingslotten i samband med kompostering av sopor.  
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Figur 6.29. Bebyggelseskikt 8, schakt AB, 1600-talets första hälft. Spill av ben i blått och horn i rött. 
Antal fragment per ruta. Bakgrundplan av Erik Nordberg (Ehn & Gustafsson 1984:54, figur 48) 

 
Under 1600-talets första hälft ökar bebyggelsens omfattning inom undersöknings-
området. Längs gränden ligger precis som i föregående fas en byggnad bestående av 
två eller tre sammanbyggda huskroppar. I sydvästra delen av schaktet är en öppen yta 
som sannolikt nyttjats för odling. Det är i denna som ett spillmaterial av ben och horn 
påträffats. Bland spillbitarna kan en produktion av kammar beläggas. Dessutom 
påträffades ett fragment av älghorn med spår av svarvning, vilket är en ovanlig teknik 
inom hantverket i osteologiska material. Det är det enda konstaterade exemplet. Ett 
annat hantverk med en roterande teknik som börjar förekomma i större skala under 
perioden är den inhemska krukmakeriverksamheten (Ehn & Gustafsson 1984:57). 
Kanske finns där ett samband. Den rumsliga spridningen av spillmaterialet speglar 
säkerligen återdeponerat material som fått tjäna som gödning inom den odlade ytan. 
 
 
 
 



196 
 

7. SAMMANFATTNING OCH SYNTES 
 
Råvaruanvändning och hantverk i Mellansverige under vikingatid och medeltid 
Ambitionen med studien har varit att få en klarare bild av de materiella uttrycken 
inom hantverk i osteologiska material i Mellansverige. Råvaran kommer från en brokig 
samling djur med olika relationer till människan. Här ingår både material som måste 
ha uppfattats som ordinära eller exklusiva, råvaror som är en produkt av människans 
långvariga investeringar och sådant som är en konsekvens av tillvaratagande av natur-
resurser. Framme i 1200-talet uppvisar spillmaterialen från de olika städerna en 
brokighet som jag ville förstå. Varför uppvisar närbelägna städer samtida, men olika 
materiella uttryck och vad är orsaken bakom den förändring som tycks ske under 
århundradet? Kronologierna har hittills varit otydliga till följd av en brist på analyser 
och en varierande terminologi vid beskrivning av fyndkategorin. Orsakerna bakom 
detta handlar om uppdelning av tillvarataget material och om rollfördelning inom 
forskarsfären. Det är en fyndkategori som sällan hamnar på osteologens bord. 
   Initialt var tanken att begränsa studien till Sigtuna och några av de övriga städer som 
börjar göra avtryck i sammanhanget under loppet av medeltiden, men det kändes 
angeläget att även få med Birka i studien. Det tillvaratagna materialet från Björkö är ett 
avhandlingsämne i sig, men Hjalmar Stolpes insamlade material får tjäna som en 
medelväg och utgångspunkt för de yngre skedena i regionen. 
 
 
Birka 
Som framgick i kapitlet om spillmaterialet från Birka finns tydliga spår av långdistans-
handel med hantverksråvara. Två tredjedelar består av älghorn, medan en tredjedel av 
råmaterialet utgörs av för regionen exotiska råvaror. Det rör sig om importerat 
renhorn, kronhjortshorn och valben. Det geografiska ursprunget kan inte ringas in, 
men inslagen anger vissa riktningar. Kronhjorten bör härröra från regioner i södra 
Östersjöregionen eller i Västeuropa. I den materiella kulturen utmärker sig det frisiska 
och västslaviska kontakterna och de är sannolika ursprungsområden för kronhjorts-
hornen. Till ett västligt nätverk kan säkerligen även inslaget av valben knytas. 
   Inslaget av renhorn har sannolikt ett samband med den handel med viltpälsar som 
kan spåras i det osteologiska materialet (Wigh 2001). Kontakter med samer kan vara en 
orsak bakom inslaget. En annan region som är intressant i sammanhanget är de finsk-
ugriska områdena österut vars närvaro manifesteras i artefaktmaterialet. Finsk-ugrisk 
keramik förekommer i Svarta jorden och fågelhängen finns företrädda i både kammar-
gravar i Birka och i kvarteret Nunnan i Sigtuna (Gräslund 1989:39, Hillbom 1987:230). 
   Pälsar som avsatt spår i det osteologiska materialet har ingått i en komplementhandel 
där Birka fungerat som en nod i ett handelsnätverk varifrån pälsar distribuerats vidare 
till regioner med en efterfrågan men en avsaknad av resurserna. Pälsarna var säker-
ligen främst avsedda för Västeuropa och det karolingiska frankerriket (Ambrosiani 
2016:94). Sammansättningen av hornråvaran ger en delvis annorlunda bild av handels-
förbindelserna och särkilt den höga andelen kronhjortshorn. De verkar gå i motsatt 
riktning.  
   Björn Ambrosiani menar att bronshantverkarna verksamma i Helgö och i det under-
sökta området i Svarta jorden i Birka kan utgöra grupper av kunniga hantverkare som 
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inkommit från region i Rehnlandet eller Dorestad i Frisland. Han menar att mönster 
och modeller liknar föremål tillverkade i detta område (Ambrosiani 2016:56). Inslaget 
av kronhjortshorn är ett tecken på att man fört med sig råvara för att bedriva hantverk 
och handel i Mälarregionen. En djupare studie av halvfabrikat och föremål utan en 
brukningsbiografi och deras kulturella uttryck kan ge intressanta inblickar i närvaron 
av långväga gäster och sambanden mellan dem och importerade material. Det har inte 
funnits något utrymme för en sådan studie i detta sammanhang, men exemplet med 
hornringarna av kronhjortshorn ger dock en indikation på närvaron av frisiska fingrar 
eller i alla fall Västeuropeiska individer involverade i framställning av föremål på 
platsen och en relation mellan råvarans ursprung och individens kulturella identitet.  
   Den färdiga produkten: framförallt kammar var något som inte enbart riktade sig till 
eliten. Som personlig ägodel förekommer föremålet i alla segment av samhället. I Birka 
förekommer de i cirka 25% av gravarna och i regionen utanför ön är andelen högre 
(Ambrosiani 1981:49). Hantverket riktade sig uppenbarligen till en större del av popu-
lationen i regionen. 
 
 
Sigtuna 
Tanken om att det råder ett kontinuitetsbrott mellan vikingastäderna och de medeltida 
städerna vad gäller funktioner är idag en vedertagen uppfattning (Cinthio 1975, 
Christophersen 1980, Andrén 1985, Tesch 2007). Sigtunas har inte samma fokus på 
handel och varuutbyte utan primärt fungerat om ett politiskt och kyrkligt 
maktcentrum. I de äldsta skikten i Sigtuna är hantverksproduktionen också småskalig 
och råvaruanvändningen uppvisar ett annat mönster. Spillmaterialen speglar endast 
någon enstaka produkt som tillverkats på någon av de undersökta tomterna. Inslaget 
av exotiska råvaror är marginellt. Ett visst inslag av renhorn är tydligt i de äldsta 
skikten. Möjligen en kvardröjande rest av de nordliga nätverk som även manifestrats i 
Birka. Däremot saknas tydliga inslag av kronhjortshorn från denna tid. Mönstret vad 
gäller råvaruanvändning och artfördelning tycks vara generellt för tomterna i Sigtuna. 
Den småskaliga produktionen syns i kvarteret Trädgårdsmästaren som en oregel-
bunden fördelning av spillmaterial på de enskilda tomterna från fas 1-5, ca 980-1100. 
   Kontrasterna i artfördelning gentemot Birka är inte enbart ett uttryck för en 
svängning från i huvudsak västliga till östliga kontakter. De västliga nätverken gör sig 
påminda under 1000-talets början. Om detta vittnar t.ex. runstenarna som omtalar 
frisiska gillesbröder. Otto von Friesen daterar dem till 1000-talets andra hälft (von 
Friesen 1913). Nyare stilistiska studier daterar dem istället till 1000-talets första hälft, ca 
1010-1050 enligt Ann-Sofie Gräslund (Gräslund 2006:128). Magnus Källström har ett 
något snävare dateringsspann då han menar att Torbjörn som signerat stenarna varit 
verksam ca 1020-1050 (Källström 1999:109). Intressant är att den föreslagna dateringen 
stämmer väl överens med det allra äldsta inslaget kronhjortshorn i spillhögarna. De 
dyker upp i fas 3, ca 1020-1050. Men mängderna är alltid ytterst marginella, alltid 
under 1%. Mängden kan dock inte tas som en direkt måttstock på omfattningen av 
västliga kontakter. Förändringen i artfördelningen handlar nog snarare om hantverkets 
karaktär under tiden. I Birka förekom massproduktion och hantverket präglades mer 
av en ekonomisk agens. Det fanns ett incitament att föra med sig hornråvara från andra 
regioner. 
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I de äldre lagren i Sigtuna vittnar mängderna spill om att produktionen enbart riktats 
till de enskilda hushållen. Torun Zachrisson beskriver staden träffande som en plats 
som inte är öppen för alla utan enbart för en sluten krets inbjudna - stadsgårdsägarna 
(Zachrisson 1998:152). Det är i detta sammanhang man ska se slutenheten gentemot 
landsbygden vad gäller materiell kultur enligt Zachrisson. Det kan också förklara den 
lokala prägeln i råvaruanvändningen. Efterfrågan på importerad råvara har i en sådan 
miljö varit begränsad. Men det är ett intressant sammanträffande att renhorn gör ett 
tydligt avtryck i spillhögarna under perioder då myntning förekommit i staden även 
om inslaget i de äldre faserna är ringa. Lokalt tillgängligt älghorn dominerar i alla 
faser. Den lokala prägeln är samtidigt ett generellt mönster i spillmaterial i andra orter 
i Östersjöområdet under 1000-tal och början av 1100-tal. Det är ett tillstånd som råder 
under tiden. Handeln med hantverksråvaror har generellt varit nedtonad.    
   Under perioden 980 och fram till 1150-talet visar de kvalitativa aspekterna av spill-
materialet på ett utbrett resursslöseri som inte är förenligt med någon ekonomisk tanke 
hos producenten. Material som mycket väl skulle kunna utgöra råvara till föremål 
ligger kastade på tomterna. Miljön längs Stora Gatan i Sigtuna präglas av ett 
småskaligt hantverk i en elitmiljö, där produktionen skett på uppdrag av eliten som 
också stått för råvarutillgången. I utbytet av råvaruresurser och hantverkskunnande 
som skett i den privata sfären på tomterna finns ett mått av ömsesidighet och 
beroendeförhållande. Hantverket verkar präglas av en social agens snarare än en 
ekonomisk. 
   Spillmaterialen på stadstomterna i Sigtuna vittnar om att situationen förändras under 
1100-talets mitt. Produktionen ökar och hantverksspillets rumsliga spridning uppvisar 
en dragning mot hantverksbodar längs Stora Gatan (se kap 2 och Pettersson 2007). 
Samtidigt ökar formvariationen och utbudet av varor. När det gäller råvaror börjar 
också andra typer av material uppträda i den professionella hantverksmiljön. Ben av 
tamdjur har nyttjats i liten skala. Ett inslag av bland annat nötkreatur, får och till och 
med något enstaka ben av hund indikerar att material tagits tillvara inne på de 
enskilda tomterna.  
   Ett visst inslag av mer exotiska råvaror börjar uppträda i större mängd efter 1100-
talet mitt. Det rör sig om framförallt renhorn som i fas 7 börjar uppträda kring 
hantverksboden 416 på tomt 5. Runt denna byggnad finns också de äldsta spåren av 
hantverk i valrosstand. Denna utveckling blir än tydligare i fas 8 och återigen är det de 
gatunära bodarna på tomt 5 som utmärker sig, särskilt bod 401. Det verkar föreligga en 
kontinuitet i inriktning på hantverk i osteologiska material på denna tomt.  
   Det är en brytningstid då västliga nätverk börjar göra avtryck i kulturlagren. Atlant-
torsk konsumeras på tomterna och samtidigt gör renhorn återigen entré tillsammans 
med valrosstand. Sannolikt har de sitt ursprung inom den norska maktsfären. Spåren i 
materialet visar att en annan strategi ligger bakom insamlingen av renhorn. Till 
skillnad från inslagen av älghorn och kronhjortshorn utgörs merparten av denna 
råvara av slakthorn. En storskalig jakt har bedrivits på bland annat Sydnorska höglan-
det och samtidigt är de norska kontakterna med samiska grupper i norra Skandinavien 
väl belagda. Renhorn är också ett material som är typiskt för hornhantverket i de 
norska städerna. Ursprunget för de fåtaliga kronhjortshornen är svårare att uttala sig 
om. Men det ringa inslaget vittnar om att materialet inte varit någon betydande 
handelsvara. Kronhjorten står också i en annan relation till människan. Den lever i 
biotoper som blir allt mer präglade av människa under medeltiden. Det är också 
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regioner där hjortparker och restriktioner kring högviltjakt införs under loppet av 
medeltiden. Det kan vara en begränsande faktor som ger kronhjortshorn ett annat 
värde. De östliga kontakterna med Rus som ofta betonats i arkeologiska sammanhang 
förblir osynliga. 
   Produktionen och kommersialiseringen som kan spåras i spillhögarna under 1100-
talet andra hälft kan sättas i samband med den ökade handeln på Östersjön. Ett 
handelstraktat skrivs mellan Henrik Lejonet av Lübeck och de skandinaviska 
regenterna under kung Knut Erikssons regeringstid. Förändringen sammanfaller väl 
med Knut Erikssons myntning, inte enbart den ökade produktionen och inslaget av 
exotiska råvaror utan också den kvalitativa hanteringen av råvaran tycks förändras. 
Omställningen från ett slöseri i råvaruanvändningen till en ekonomisk hantering av 
råvaran sker i fas 8, ca 1175-1200 uppvisar ett tydligt kronologiskt samband med den 
introducerade myntningen. 
   Det finns andra spår i den fysiska bebyggelsestrukturen som hänger samman med 
det ekonomiska uppsvinget. Tomterna i kvarteret Trädgårdsmästaren expanderar 
bortom den undersökta ytan. Hur långa de är under 1100-talets andra hälft och framåt 
är oklart. Den ekonomiska förändringen påverkar också den rumsliga zonindelningen 
av bebyggelsen på tomterna. Under sent 1100-tal och 1200-talet är det inte enbart Stora 
Gatan som utgör en referenspunkt för bodbebyggelsen. Även i byggnaderna som 
exponeras mot S:t Nikolai gränd pågår ett hantverk. Ett exempel på den uppluckrade 
zonindelningen förekommer i fas 9, ca 1200-1230, där indragna byggnader på tomt 3 
huserat hantverkare som arbetat i osteologiska material. I och utanför byggnaderna 
finns koncentrationer av osteologiska hantverksråvaror. Trots sina indragna lägen är 
dock byggnaderna genom öppningar i bebyggelsen på tomt 2 synliga för passerande 
på S:t Nikolai gränd. 
   De materiella och rumsliga mönstren i spillmaterialen under 1100-talets andra hälft 
ger uttryck av en förändrad relation mellan tomtägare och hantverkare. Tidigare var 
hantverkarna gäster i det privata hushållet och spillmaterialen ligger spridda på de 
inre delarna av tomterna (Roslund 2001, Petterson 2007). Under 1100-talets andra hälft 
förändras mönstret och istället huserar individerna i de gatuexponerade bodarna. 
Möjligen blir hantverkarna hyresgäster på elitens tomter, eller urbana landbor som 
Anders Andrén föreslagit för hantverkarna i Lund (Andrén 1985:92). Den ekonomiska 
agensen som ger sig till känna under 1100-talets andra hälft förändrar visserligen 
förutsättningarna i relationen mellan hantverkare och eliten. Det är inte enbart 
tomtägare som utgör kundkretsen utan också utomstående människor som besöker 
staden. Den slutenhet som Torun Zachrisson menar präglar staden och som också har 
en förankring i det tidigare småskaliga hantverket förändras till en öppenhet under 
1100-talets andra hälft. 
   Under 1260-talet framstår råvaruanvändningen i Sigtuna som alltmer ålderdomlig. 
Det är märkligt att benmaterial nyttjats i sådan liten utsträckning. De övriga under-
sökta spillmaterialen från kvarteret Koppardosan och kvarteret Draken visar att det 
sker en viss förändring i materialanvändningen och att benmaterial från framförallt 
nötkreatur börjar nyttjas i större utsträckning någon gång efter 1200-talets mitt, 
sannolikt närmare år 1300, men i de yngsta lagren består spillmaterialen alltjämt av i 
huvudsak horn från vilt. Aktörerna på tomterna fortskrider med en för tiden och 
regionen alltmer ålderdomlig materialanvändning och tomtägarna som utgör garanter 
för kontinuitet måste under hela 1200-talet varit involverade i att upprätthålla prak-
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tiken. Materialvalet påvisar att det är ett hantverk som bedrivs i ett specifikt socialt 
sammanhang med historiska rötter. 
 
 
De materiella uttrycken i övriga städer 
Ser man till de materiella uttrycken i de övriga städer som ingår i studien kan man 
konstatera att Strängnäs uppvisar ett likartat mönster. Precis som Sigtuna har orten en 
lång historia som mötesplats för den världslig och religiösa eliten. Den funktionen kan 
spåras ända ned i förkristen tid. På stadstomten i kvarteret Bodarne förekommer en 
kontinuerlig materiell praktik där horn nyttjats som råvara. Betoningen ligger, precis 
som i Sigtuna på lokalt tillgängligt älghorn. Ett marginellt inslag av kronhjort före-
kommer under 1100-talets senare hälft och kan kopplas till den gängse kronologin och 
till den handel med exotiskt material som uppträder från 1100-talets andra hälft. 
Materialanvändningen uttrycker samma typ av social miljö som på tomterna i Sigtuna. 
Det kontinuerligt återkommande hantverket på platsen pågår från 1000-talet och fram 
till ca 1200. Först under sent 1200-tal eller början av 1300-talet uppträder också en miljö 
där hantverk bedrivs med tamdjursben som råvara. Det sker i en annan del av staden 
och sysslan präglas inte av någon rumslig kontinuitet som är fallet i kvarteret Bodarne. 
Hornhantverk och benhantverk uppträder som två separata verksamheter, trots att det 
är samma typ av produkter som framställts. De bör spegla hantverk i olika sociala 
sammanhang.  
   I Nyköping är situationen en annan. I de äldsta lagren i kvarteret Stallbacken åter-
finns ett tydligt inslag av marina resurser såväl som vilda djur från inlandet. I lagren 
från sent 1100-tal och 1200-talets första hälft ingår ett inslag av både säl, räv, utter och 
älg. Av den anatomiska fördelningen att döma utgör Stallbacken en plats där djur-
kroppar från omgivningen hanterats och animalieprodukter tagits tillvara. Under 1200-
talets första hälft tillkommer en hantering av tamdjurskroppar, där framförallt nötkrea-
tur hanterats och dess resurser tagits tillvara. Aktiviteter som omgärdat denna 
hantering och som avsatt spår i det arkeologiska materialet är skinnhantverk och ben-
hantverk. De materiella uttrycken inom hantverk i osteologiska material kontrasterar 
mot uttrycken i Sigtuna och i Strängnäs. De rumsligt kontinuerliga lagren av hornspill 
saknas hittills i det arkeologiska materialet. I kvarteren Borgmästaren och Rådhuset 
utgör hantverk i osteologiska material ett marginellt inslag och i grannkvarteret 
Åkroken är hantverket småskaligt (Bäck 2014:17). Det profana stadsområdet verkar 
inte utgöra någon arena för ett kontinuerligt hornhantverk av samma typ som i 
samtida miljöer i Strängnäs och Sigtuna. Istället ligger betoningen inom 
råvaruanvändningen redan från början på tamdjursben och hantverket i kvarteret 
Stallbacken tycks uppträda i en miljö där även andra typer av aktiviteter pågått som 
omgärdat djurkroppen och tillvaratagandet av dess resurser. Det är en industrimiljö 
befolkad av andra aktörer än på stadstomterna i Sigtuna. Både slaktare, garvare, 
skinnhantverkare och benhantverkare har hållit till i området. 
   Östra Aros framträder i det arkeologiska materialet redan under vikingatid. Enstaka 
spår av grophus och artefakter skvallrar om aktiviteter invid Fyrisån under yngre 
järnålder, men spåren av hantverk i osteologiska material är av yngre datum. Både i 
kvarteret Domen och i kvarteret Rådhuset finns väl avgränsade mängder spillmaterial i 
horn. Det mesta av honspillet i kvarteret Domen påträffades i lager som förts till fas 3, 
ca 1200-1225. (Beronius Jörpeland & Lind 2000:88). Det innehåller mestadels älghorn 
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med någon enstaka % renhorn och ett ytterst marginellt inslag av ben. Artinnehållet i 
kvarteret Rådhusets äldsta lager är mer varierat, med ett stort inslag av importerad 
hornråvara. Särskilt inslaget av kronhjort är påtagligt och sammansättningen påminner 
närmast om förhållandet i spillmaterialet från Birka. Det har stratigrafiskt daterats till 
1100-talets senare hälft (Beronius Jörpeland & Lindeblad 2000:20). En 14C- datering av 
ett fragment kronhjortshorn bekräftar tiden sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal. 
Artvariationen i materialet speglar därmed den handel med hornråvara som börjar 
uppträda under 1100-talets andra hälft, från och med Knut Erikssons tid och senare 
och som har sin motsvarighet på tomterna i Sigtuna. 
   En grundläggande skillnad mellan hornhantverket i Östra Aros och 
Sigtuna/Strängnäs är att aktiviteterna inte är rumsligt kontinuerliga. Det verkar röra 
sig om enstaka händelser, kanske i samband med marknadsdagar på Distinget. Denna 
skillnad kan relateras till bebyggelsestrukturen som inte uppvisar samma fasta tomt-
struktur och kontinuitet som i Sigtuna. Östra Aros är en ung urban miljö under det 
sena 1100-talet. Efter inträdet i 1200-talet upphör nedslagen av koncentrerat horn-
hantverk och benhantverket tar vid. Kvarteret Domen utmärker sig återigen med 
omfattande spillmaterial från 1200-talets första hälft. Av den rumsliga utbredningen att 
döma och omgestaltningen av bebyggelsestrukturen föreligger det ingen kronologisk 
eller rumslig kontinuitet mellan de två materialen i kvarteret. Istället är det i ett nytt 
sammanhang benhantverket pågår. Det finns vissa elitindikerande inslag i form av 
hantverk i valrosstand. Tillsammans med ett kasserat verktyg i form av en delfinkota 
ger spillbitarna en indikation på hantverkarens nätverk eller tidigare vistelseort. 
Sannolikt någonstans i det norska Nordsjöväldet. Delfinkotan är ett unikt fynd och 
tillsammans utgör de två mycket ovanliga djurarter i medeltida miljöer i regionen. 
Inget annat material har en så stor artvariation. Det största inslaget utgörs av mellan-
fotsben av nötkreatur som utgör det bäst lämpade benelementet vid tillverkning av 
kammar. Det verkar ha funnits en god tillgång och valmöjligheter för den verksamme 
hantverkaren. Platsen ligger invid fallen i Fyrisån och sannolikt hänger variationen 
samman med marknader i samband med Distinget, där djur slaktats och råvara blivit 
tillgänglig. Det kan jämföras med fördelningen i kvarteret Draken i Sigtuna och 
kvarteret Bryggaren och Disa 74 i Uppsala som har en annan fördelning mellan 
mellanhandsben och mellanfotsben. I Draken är fördelningen någorlunda jämn och i 
kvarteret Bryggaren och Disa 74 en övervikt för de mindre lämpade 
mellanhandsbenen, vilket är ovanligt i spillmaterial av benhantverk. Möjligen 
indikerande en begränsad tillgång till lämplig benråvara i dessa miljöer. Sigtuna 
uppvisar under 1200-talet en konservativ bebyggelsestruktur. Den är lika segdragen 
som den materiella praktiken inom hantverket. Sannolikt är det de enskilda tomternas 
resurser som återspeglas i resursanvändningen. 
 
 
Från horn till ben 
Flera orsaker bakom övergången i råvaruanvändningen från horn till tamdjursben har 
framförts i litteraturen (Christophersen 1980:137, Schia 1989:157, Vretemark 1990:138 
Ulbricht 1978 Mikkelsen 1994:163).  
 
-Att hjortstammen minskar i anslutning till medeltidsstäderna, på grund av föränd-
ringar i landskapet till följd av mänskliga ingrepp såsom uppodling. 
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-Jakträtten och allemansrätten inskränks och högviltjakt blir ett adelsprivilegium. 
- Produktionen ökade under senare delen av 1100-talet och tillgången på horn var inte 
tillräklig för att säkra en kontinuerlig produktion på nivå med efterfrågan. 
- En stadigt ökande lokal tillgång på ben från slaktdjur i städerna föranleder ett skifte 
till ett billigare material.  
 
Samtidigt visar beskrivningen av spillmaterialen från regionen att förändringen inte 
enbart har en kronologisk dimension, utan även en kontextuell. Under 1200-talet före-
kommer hantverk i skilda sociala miljöer där olika material nyttjas. Hur ska man förstå 
de materiella uttryck i råvaruanvändningen som tomterna längs Stora Gatan uppvisar 
under 1200-talet? De börjar framstå som alltmer ålderdomliga i jämförelse med övriga 
städer i regionen. 
   Århundradet är intressant när det gäller de materiella uttrycken. Fram träder en 
brokig samling, både vad gäller materialens ursprung och deras förhållande till 
människor. Från ordinärt till exklusivt, från vilt till tamt, från naturresurser som tas 
tillvara till någons personliga egendom som omvandlas. Sigtuna anlades som en 
mötesplats för den lokala eliten och omvärlden. Under 1200-talet framträder i regionen 
också andra städer som har ett naturligt omland och som tjänar som centra för 
regionens överskott. Precis som Sigtuna tillhör Strängnäs en äldre fas. Den har tidigt 
tjänat som en mötesplats för den religiösa och världsliga eliten. Ett materiellt uttryck 
som förenar de två är det kontinuerliga nyttjandet av hornråvara. Fram till ca 1300 kan 
denna praktik beläggas i Sigtuna. Som marknadsplatser verkar de inte ha avtagit i 
betydelse i jämförelse med de övriga två städerna som ingår i studien. En väsentlig 
skillnad är dock att de andra orterna redan från grundläggning har ett geografiskt och 
ekonomiskt omland. 
   Hittills har råvarukronologierna i regionen varit oklara på grund av en otydlig och 
varierande terminologi som används för att beskriva fyndkategorin. Det mönster som 
framträder i analysen utgör inte enbart något som är typiskt för regionen utan de ingår 
samtidigt i en generell struktur som sträcker sig bortom 1200-talet och Mälarområdet. 
Det handlar om städers funktioner och förhållande till ett uppland. Kronologiskt sett 
sker förändringen från horn till ben vid olika tidpunkter, men strukturen och de 
bakomliggande orsakerna är likartade. 
   Skillnader i de materiella uttrycken och dess koppling till ett omland kan ses även i 
andra regioner. Hedeby-Slesvig är ett tydligt exempel. Kronologiskt påminner 
städerna om förhållandet mellan Birka-Sigtuna, men i de materiella uttrycken bör de 
närmast jämföras med förhållandet mellan Sigtuna och de övriga städer som växer 
fram i Mälarlandskapen under loppet av 1100-1200-talet. Hedeby präglas av ett 
hantverk i horn, medan individer i Slesvig börjar ta tillvara personliga resurser i form 
av tamdjursben. I den senare orten utgörs hantverksråvaran till över 90% av tamdjurs-
ben och en övergång sker redan under 1000-talets slut (Ulbricht 1978:132, 1980:147, 
1984:15f). Ulbricht noterar att råvaran utgörs av färska ben och att aktiviteten skett i 
nära relation till slaktare (Ulbricht 1980:150). Det verkar vara en plats där resurser från 
inlandet i form av tamdjur tillvaratagits, hanterats och organiserats på en övergripande 
nivå. Denna typ av materiella uttryck och urbana funktioner och relationer upp-
kommer successivt i Skandinavien i takt med urbaniseringen. 
   Ett annat exempel är de materiella uttrycken i de samtida och närbelägna städerna 
Kungahälla och Lödöse. De äldsta bebyggelsespåren i Lödöse kan dateras till strax före 
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1100 och uppvisar en materiell exklusivitet som föranlett tolkningen att det ursprung-
ligen varit en kungsgård. I anslutning till bebyggelsespåren påträffades spillmaterial 
av renhorn och i detta myntpräglingsunderlag, daterade till 1100-talets mitt (Carlsson 
2008:231f).  
   De äldsta bebyggelselämningarna i Kungahälla har daterats till 1000-talets senare del 
(Andersson 2001:187). Hornhantverk har dokumenterats i anslutning till ett tidig-
medeltida långhus och förekommer kontinuerligt på platsen under 1100 och 1200-talet 
(Rytter 2001:84). Fyndmaterialet från detta bebyggelseområde antyder en konsumtion 
som hör hemma i ett överklasskikt (Carlsson 2008:229). Medan individer i Kungahälla 
fortskrider med ett hantverk baserat på importerat renhorn fram till ca 1300 finns det 
exempel i Lödöse på ett skifte i råvaruanvändningen från ca 1200. Skillnaden mellan 
städerna beror på läget, deras funktion och förhållande till inlandet. Medan Lödöse 
tjänar som en utpost där resurser från Västergötland omvandlas fortsätter Kungahälla 
att främst utgöra en mötesplats med en ålderdomlig materialanvändning. Häri finns 
vissa likheter mellan Sigtuna/Strängnäs och de nya orter som växer fram i Mälar-
landskapen under loppet av 1200-talet. Det betyder dock inte att Sigtuna under loppet 
av 1200-talet skulle förlora i betydelse, men på grund av sitt läge, sociala struktur och 
förhållande till omlandet behåller staden ett ålderdomligt materiellt uttryck. Den 
parallellitet i utvecklingen som Dagfinn Skre vill se bland de olika typerna av 
handelsplatser under yngre järnålder verkar ha en fortsättning i Mälarregionen in i 
medeltid. Ser vi till spåren av hantverk kan ingen av de yngre orterna mäta sig med det 
kontinuerliga hantverk som pågått i Sigtuna under hela 1200-talet. 
   Den skiftning i materiella uttryck som kan skönjas i städer i regionen handlar inte om 
att det skulle uppstått någon brist på hornråvara eller att restriktioner kring högviltjakt 
skulle ha begränsat tillgången. Vare sig landskapslagarna eller Magnus Erikssons 
landslag innehåller några restriktioner kring insamling av fällhorn. Det finns heller 
inga restriktioner kring jakt annat än att det är knutet till markägande i vissa regioner 
och förbud mot användande av älgspjut. Det senare är en jaktanordning som förbjuds 
för att skona människor från att förolyckas.  
   Den ökade produktionen under 1100-talets andra hälft möts i Sigtuna av ett inslag av 
importerat horn. Benmaterial blir aldrig någon ersättare, blott ett komplement på de 
centrala tomterna längs Stora Gatan. Det finns dock spår som talar för att hantverk kan 
ha börjat bedrivas i andra sociala miljöer i Sigtuna under 1200-talet. Jonas Ros nämner 
en undersökning i kvarteret Nunnan i stadens västra utkant. Här undersöktes ett 
kammakeri, där produktionen var inriktad på sammansatta dubbelkammar och 
råvaran främst utgjorts av mellanfotsben och mellanhandsben av nötkreatur. 
Materialet har preliminärt dateras till 1200-talets början (Ros 1992:27). Någon rapport 
över materialet har tyvärr inte färdigställts. 

 
 
Hantverkarens identiteter  
Spillmaterialet i denna avhandling representerar verksamheter under en lång tids-
period från vikingatid och fram till eftermedeltida miljöer i Mälarregionen. 
Analysmaterialet härrör uteslutande från urbana miljöer. Det speglar inte enbart ett 
urval som jag gjort medvetet eller tafonomiska omständigheter utan ett faktiskt 
förhållande. Förutom i urbana miljöer har också spår av hornhantverk påträffats i två 
speciella miljöer. I det osteologiska materialet från husgrupperna på Helgö har enstaka 
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sågade fragment noterats (Vilkans 1976:2, 3, 6, 14, 23, Holmgren & Wadfors 1980:6, 
Sonnhammer 1981:13). Även i de vendeltida bebyggelselämningarna på norra kungs-
gårdsplatån i Gamla Uppsala förekommer spår av hornhantverk (Sarén Lundahl 
2011:12). Förhållandet har även uppmärksammats av Søren Sindbæk som konstaterar 
att till skillnad från textilhantverk och smideshantverk som också förekommer i rent 
agrara miljöer praktiseras hornhantverk vid speciella miljöer (Sindbæk 2004:94). Det 
professionella hantverket i osteologiska material pågår på platser, vanligtvis vid 
vatten, som utgjort mötesarenor för elit, lokalbefolkning och långväga gäster. Ett 
hushållshantverk i osteologiska material har givetvis alltid förekommit parallellt ute på 
gårdarna, men det rör sig om bruksföremål av enklare karaktär. En utmärkande detalj 
som skiljer hushållshantverket från det professionella är brukandet av sågverktyg. De 
verkar inte ha ingått i de enskilda hushållens vardagliga verktygsrepertoar. I 
osteologiska material är det ytterst ovanligt att finna spår av verktyget i andra 
sammanhang än inom hantverket. Sågade djurben som kan kopplas till t.ex. slakt är en 
praktik som hör de eftermedeltida perioderna till. Spåren i de urbana spillmaterialen 
visar vidare att hantverkarna under vikingatid och medeltid haft en uppsättning av 
sågar med en varierad bredd på sågklingorna, allt ifrån grova klingar på 4 mm för de 
inledande stadierna i tillverkningsprocessen till millimetertunna blad för t.ex. färdig-
ställandet av kammarnas tandning. Till detta kommer en uppsättning vassare 
eggverktyg och filar av olika grovlek. Spåren i spillhögarna vittnar om en välfylld 
verktygslåda. 
   I sammanhanget är den välkända kistan påträffad i Mästermyr på Gotland intressant. 
Kistan har av olika forskare daterats till vikingatid eller tidig medeltid 1000-1100-tal, 
men förslag finns på en ännu senare datering till 1250-talet (Arwidsson & Berg 1983:37, 
Lund 2006:324, A. E. Christensen 1998:203, B. Lønborg 1996:107). Den innehåller en 
verktygsuppsättning som tillhört en hantverkare som arbetat med järnsmide, silver-
smide och träslöjd (Arwidsson & Berg 1983:30ff, Gustafsson 2013:60, Trotzig 2014:315). 
Gunilla Larsson föreslår i sin avhandling Ship and society. Maritime ideology in Late Iron 
Age Sweden att verktygslådan kan ha tillhört en skeppsbyggare (Larsson 2007:108). I 
kistan påträffades även ett blyband med avtryck av timglasformade stämplar av en typ 
som brukar förekomma på gotländska smycken, såsom armringar. Enligt Lena 
Thunmark-Nyhlén var denna typ av dekor förekommande från 800-tal och fram till 
omkring 1000 (Thunmark-Nyhlén 1973:39). Men kistan innehåller även de essentiella 
verktyg som en kammakare behöver. Här finns två olika typer av sågar och filar med 
olika grovlek samt eggverktyg. Tillsammans med den sågade biten älghorn som 
påträffades i kistan gör det troligt att den tillhört en mångkunnig hantverkare som 
arbetat både i metall, trä och osteologiska material. Fanns det ens individer som enbart 
arbetade i osteologiska material? Sannolikt inte. Kammar tillverkas även i andra 
material såsom trä och metall. Sannolikt rör det sig om en bred repertoar a material 
som individerna bemästrade (Andrén 1985:77, Christophersen 1982:115, Ros 1990, Ros 
1992, Pedersen 2010:315). 
   Ett talande exempel på en materiellt gränsöverskridande individ som verkar inom en 
monastisk/kyrklig sfär är benediktinmunken Theophilus som levde under början av 
1100-talet. Han har av vissa forskare identifierats som Roger av Helmarshausen en 
yrkesutövare verksam i Tyskland och till vilken flera kostbara kyrkliga föremål 
attribuerats. Bland annat ett bokomslag och portabla resealtare med filigran- och 
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emaljarbeten och med infattningar av glas och stenar (Theophilus 1979:plate VIII & 
XII). 
   I bevarade manuskript visar Theophilus prov på kunskaper om hantverk i vitt skilda 
material såsom metall, glas, måleri och tillverkning av färger och sniderier i osteolo-
giska material såsom ben och elfenben. Beskrivningar av gjutning av kyrkklockor, 
tillverkning av orglar och färgat glas för glasfönster, emaljarbeten och infattningsstenar 
kopplar honom till den monastiska/kyrklig miljö han levde inom (Theophilus 1979). 
   I sammanhanget är spillmaterialet från hantverksboden 401 på tomt 5 i fas 8 
intressant. Materialet har avsatts någon gång mellan 1175-1200 och avviker i sin 
sammansättning från övriga hantverksbodar under byggnadsfasen. Här återfinns en 
variation av osteologiska råmaterial, alltifrån simpla ben från husdjur till dyrbart och 
importerat material som valrosstand, kronhjortshorn och renhorn, men repertoaren 
sträcker sig även vidare utanför begränsningen för den här avhandlingen. Bland horn-
spillet påträffades även ett inslag av infattningsstenar i gult och blågrönt blyglas till 
fingerringar (Henricson 2011:11, Söderberg 2011:124). Sannolikt är det under det sena 
1100-talet frågan om mångkunniga hantverkare som gästat tomterna. Hantverk i 
osteologiska material har alltid ingått som en del i en större repertoar, men det 
materiella uttrycket blir tydligare i de avsatta kulturlagren från 1100-talets mitt, då 
produktionen ökar.  
   Uppfattningen om hantverkares identitet varierar och är präglat av i vilka miljöer 
produktionen äger rum och under vilken tid. Axel Christophersen formulerade en 
modell för hantverkets utveckling som fått stor betydelse för synen på hantverkets 
organisation och produktionsutveckling från vikingatidens slut och fram i hög-
medeltid. Deras sociala position diskuteras inte explicit i hans arbete, men begrepp 
som ambulerande, kundproduktion och marknadsproduktion indikerar att han tänkt 
sig oberoende individer som i de yngre skedena styrts av en ekonomisk agens. I en 
senare artikel om hantverkarna menar Christophersen att de var fria individer som 
ägnade sig åt en småskalig produktion (Christophersen 1982:118). Råvaran menar 
Christophersen var något som införskaffades i orternas nära omgivning och att det är 
andra individer som ombesörjt denna insamling. 
   Även Kristina Ambrosiani uppfattar hornhantverkarna under vikingatid som 
oberoende. Den likartade utformningen i olika geografiska regioner indikerar att de 
tillverkats av individer som rört sig över stora avstånd. I kammarnas utformning 
tycker hon sig se flera överlappande geografiska zoner som individerna rört sig inom 
(Ambrosiani 1981:158ff). Råvaran var något som främst införskaffades vid orterna där 
produktionen ägt rum (Ambrosiani 1981:52). 
   I en studie av hantverk handelsplatser och hantverk i Sydskandinavien under yngre 
järnålder och tidig medeltid, menar Johan Callmer att de hantverkare som producerat 
högstatusartiklar för elitens utbyteskontakter varit ofria. Hantverkare som ägnat sig åt 
massproduktion av föremål vid överregionala centra har inte varit direkt knutna och 
underställda den lokala eliten. De har varit mobila och stått i beroendeförhållanden till 
andra aktörer såsom handelsmän och verkat i beskydd av lokala makthavare (Callmer 
1995:68, 2002:153). 
   Inne i medeltidens städer menar Anders Andrén att hantverkare verksamma i 
bodarna längs de kommersiella haft samma sociala ställning som landborna på 
landsbygden. Skillnaden låg i typ av arbete och i räntan som erlades. Första gången 
urbana landbor omnämns i danska källor är 1140 och under 1200-talet figurerar de i en 
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rad brev (Andrén 1985:85). Vidare menar Andrén att bodverksamheten kan ha inne-
burit en frigörelse från tidigare mer ofria relationer (Andrén 1985:84). Detta förhållande 
verkar ha pågått till ca 1300 då hantverkare uppträder som borgare i städerna. Det 
tidigaste exemplet på hantverkare som också beskrivs som oberoende borgare dateras 
till 1291 i det medeltida Danmark och från 1300-talet finns fler exempel (Andrén 
1985:85). 
   Frågan om hantverkarnas sociala ställning och huruvida de varit fria aktörer eller 
ofria och bundna i beroendeförhållanden går inte att besvara. Det blir alltför schablon-
artat att ens försöka. Givetvis har det funnits en individuell variation och på ett 
generellt plan har deras ställning varierat över både tid, rum och mellan olika kultur-
sfärer. Vad som kan utläsas av spillmaterialen i Mälarområdet är att hantverket 
bedrivs i en elitmiljö från vendeltid och fram i 1200-talet. Under det senare skedet 
uppträder hantverket också i nya sociala sammanhang där kammakare är beroende av 
andra hantverk för sitt värv. Det är också en tid då kammar blir opersonliga 
förbrukningsvaror. Häri ligger en generell social förskjutning, men under 1200-talet 
förekommer hantverket parallellt i olika miljöer med olika materiella uttryck. 
   Det är märkligt tyst om kammakare i de svenska skriftliga källorna. De norska 
källorna innehåller några beskrivningar. En ofta refererad källa är kung Erik 
Magnussons rättarbot för Bergen från år 1282, där kammakare omnämns bland andra 
hantverkare. Här fastslås priser för kammar. En kammakare skulle ha 8 örtug för varje 
storhundra, dvs. 120 kammar (Mikkelsen 1994:155). Det var uppenbarligen en billig 
produkt som producerades i stora volymer och det är under en tid då kammarna är 
mer opersonliga i sin utformning. I rättarboten nämns också att hantverkarna inte fick 
idka handel med råvara, utan enbart hantera de mängder som de själva behövde för 
sitt värv (Lunden 1976:364, Mikkelsen 1994:155). En annan restriktion som framträder 
under tiden gäller var i stadsrummet hantverket fick bedrivas. I Bergens stadslag finns 
bestämmelser för var i ”Øvrestreten” kammakarna skulle hålla till (Helle 1982:436). 
   Ett äldre skriftligt exempel på att kammakare varit ett tillnamn och identitets-
skapande återfinns i kung Sverres saga. Den har också en intressant koppling till de 
materialkronologier som spillhögarna i Sigtuna uppvisar. Här framgår att Sverre var 
son till Gunhild från Vestlandet och en Unas Kambare från Färöarna. På öarna var Unas 
broder Roe biskop och kung Sverre spenderade sin barndom hos biskopen för att 
fostras och undervisas till präst. Först i vuxen ålder berättade Gunhild för Sverre att 
han var en oäkta son till kung Sigurd Munn (Jónsson 1834:6). Huruvida detta var 
riktigt eller ett uppdiktat argument för Sverres anspråk som tronpretendent är oklart, 
han framstår närmast som en jesusgestalt i sin nedtecknade biografi. Vad vi däremot 
vet är att kung Sverre föddes omkring 1151 och regerade mellan åren 1177 och fram till 
sin död 1202. Hans far eller styvfar Unas måste ha varit verksam någon gång under 
1100-talets mitt och senare hälft. Som framgått i materialkronologierna sammanfaller 
hans levnadstid med en norsk/västnordisk exploatering av naturresurser som avsatt 
spår i kulturlagren. Renhorn och valrosstand spreds från den norska handelssfären. Vi 
hittar spåren av detta i bland annat Kungahälla, Lödöse, Lund, Skara och enligt den nu 
utarbetade kronologin i Sigtuna och Östra Aros/Uppsala. Som norrman måste Unas ha 
varit en kammakare med renhorn som främsta råvara. Det föreligger också personliga 
släktskapsband mellan Unas och den svenska makteliten. Enligt isländska källor gifte 
sig kung Sverre år 1185 med Margareta, dotter till Erik den helige och syster till kung 
Knut Eriksson (Gillingstam sbl, 1975-1977, bd 25:143). Det är nog ingen slump att 
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materialet tillsammans med valrosstand och atlanttorsk uppträder på stadstomterna i 
Sigtuna i samband med Sverres och Knuts trontillträden. Istället är det ett uttryck för 
allianser och maktens inflytande över handelsförbindelser; en materialiserad svåger-
politik. I trädgårdsmästaren kan inslagen följas fram till 1260-tal, men materialen från 
kvarteren Koppardosan och Draken indikerar att det fortsätter vara ett vanligt inslag 
under hela 1200-talet och till och med ökar relativt övriga material.  
   Det är sannolikt inte enbart norska hantverkare/handelsmän som gästat tomterna 
under 1100-1200-talet. Trenderna i de materiella kronologierna speglar ett geografiskt 
nätverk, där det finns länkar som förblir nedtonade eller osynliga i spillhögarna. 
Inslaget av kronhjortshorn ökar visserligen från och med 1100-talets sista kvartal och 
fram i 1200-talet, men utgör alltid relativt sett ett marginellt inslag. Samtidigt blir det 
tydligt i de bevarade skriftliga källorna att tyska hantverkare är verksamma på stads-
tomterna i mälarstäderna. Mängden handlar mer om förhållandet till arten i dess 
ursprungsområden. Någon exploatering av djuret på samma skala som för renen före-
kommer inte. I Sydskandinavien och Tyskland avtar under tiden användandet av 
råvaran till förmån för tamdjursben. Det är i detta sammanhang den ringa mängden 
kronhjort skall ses. 
   Kontakter österut med människor i Rus gör ett tydligt avtryck i andra avseenden i 
den materiella kulturen (Roslund 2010:43). Att i drivor av fragmenterat älghorn skilja 
på en rusisk och en svensk älg går tyvärr inte. I alla fall inte okulärt. Andra analys-
metoder måste till för att synliggöra de dolda östliga vänskapsbanden som kan vara 
materialiserade i hantverksråvaran. Under 1100-talets andra hälft blir även andra 
kontakter tydliga i kulturlagren i Sigtuna. Inslaget av renhorn och länkarna västerut är 
ett symptom på den förändring av nätverk och allianser som sker under tiden. 
   En annalnotis som tilldragit sig intresse i samband med denna förändring är 
Novgorodkrönikans uppgifter år 1188 om varjagiska angrepp på Novgorodbor på 
Gotland, nemtsy i Choruzjka och Novotorzjok, varefter varjagerna inte var välkomna i 
Novgorod, utan sändes iväg utan fred (Eile & Blomkvist 2016:135). Notisen har tolkats 
på olika sätt. Skiljelinjen går vid vilka som åsyftas med nemtsy och varjager och 
lokaliseringen av orterna Choruzjka och Novotorzjok. Historikern John Lind stöder sig 
på Mikkolas uppfattning om att det skulle vara en rysk skrivning av orterna Torshälla 
och Nyköping. Han menar vidare att nemtsy syftar på Svear och sätter konflikten i 
samband med det från svenska källor kända hedniska eller karelska anfallet mot 
Sigtuna 1187 (Lind 1981:148, Blomkvist 2016:74, Mikkola 1928:70, Schück 1954). Nils 
Blomkvist gör en annan läsning av begreppen nemtsy och varjager. En notis i kung 
Sverres saga skildrar hur Sverres bror Erik företog en expedition år 1185/1186 österut 
och härjar i Estland och på Gotland där de angriper och plundrar saxare för att därefter 
bege sig till kung Knut Eriksson för gästning (Blomkvist 2016:77, Gillingstam sbl, bd 
21, sid 383). Han menar att det är denna händelse som Novgorodkrönikan beklagar sig 
över och att nemtsy syftar på tyskar och varjager syftar på svear/norrmän. I efter-
dyningarna menar Blomkvist att gotlänningarna övertar varjagernas anläggning i 
Novgorod– Gutagård (Blomkvist 2016:73). 
   Som Mats Roslund visar i sin studie av keramik fortsätter en rusisk närvaro på 
stadstomterna i kv. Trädgårdsmästaren fram i 1200-talet (Roslund 2001:253). Går man 
på Blomkvist linje återupptas vänskapliga förbindelser mellan varjager och Novgorod 
redan 1201 (Eile & Blomkvist 2016:142f). 
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Under 1200-talet börjar hantverk i osteologiska material uppträda i miljöer utanför 
elitens stadstomter i mötet med andra aktörer. Vi finner dem i Nyköping och Uppsala. 
Det bör vara i kontakten med näringsidkare som hanterar djur i stor skala, som slaktat 
och omvandlat resurser från omlandet som ansamlats på dessa platser. I Strängnäs och 
Sigtuna dröjer den utvecklingen något. Slakt och konsumtion har sannolikt fortfarande 
under 1200-talets senare hälft varit en privat angelägenhet på elitens stadsgårdar. I 
Strängnäs uppträder ett rent benhantverk i kvarteret Rådstugan. Av 14C-dateringar att 
döma sker detta tidigast under 1200-talets slut. I de centrala delarna av Sigtuna fort-
skrider nyttjandet av hornråvara fram till cirka 1300. Däremot finns uppgifter om att en 
ny typ av miljö uppkommit i utkanten av staden. Mönstren vittnar om att städerna 
under 1200-talet fyller olika funktioner och att en ålderdomlig ekonomisk och social 
praktik kopplad till den gamla eliten samsas med nya typer av förbindelser. 
   I de Västra kvarteren i det medeltida Stockholm, mot Mälaren huserar enligt 1460 års 
skattelängd borgare, verksamma som hantverkare och beroende av eld och vatten: 
såsom köttmånglare, slaktare, skinnare, skomakare, smeder och klensmeder (Dahlbäck 
2013:92). I en studie av spillmaterialens spridning över stadsholmen påvisar Magnus 
Källström att det föreligger en tydlig koncentration av spill i just dessa hamnkvarter 
(Källström 2002:154). En närmare undersökning av spillmaterialen har inte rymts inom 
denna avhandling, men Michél Carlsson beskriver fynden från Storkyrkobrinken, 
vilket utgör det största tillvaratagna spillmaterialet på 940 fragment och 12,3 kilo. Det 
framgår att merparten av materialet kan dateras till 1250-1300 och att 70% av materialet 
består av benmaterial. Bland hornmaterialet finns enligt Carlsson både hjort, rådjur och 
älg representerat (Carlsson 2012:116f). 
 
 
Friktion mellan gamla sedvänjor och nya  
1200-talet är på många sätt en brytningstid mellan gamla maktstrukturer och nya ideal 
och synsätt. Det är också en tid då Mälarområdet präglas av konflikter mellan den 
lokala eliten och en kungadynasti och kyrka som strävade efter en feodal överhöghet, 
centralisering och kontroll över befolkning och materiella resurser (Lindkvist 
1989:171). En borg och en ny spärranordning byggs av kungamakten vid Mälarens 
utlopp under 1200-talets mitt (Vikstrand 2016:203). Enligt Anders Ödman för att 
kontrollera fjärrhandeln, men också för att stänga ”folkungarna” inne (Ödman 
1987:148ff, se även Schück 1953:219). De materiella uttrycken i spillhögarna visar 
samtidigt på en urban brokighet under tiden, där Sigtuna fortskrider med sina 
uråldriga sociala praktiker samtidigt som städer framväxer för att fungera i ett nytt 
ekonomiskt landskap riktat mot att ta tillvara de inre resurserna. I de senare uppträder 
andra materiella uttryck i spillhögarna som vittnar om nya former av 
beroendeförhållanden och relationer mellan människor och en syn på djur som kapital 
som tas tillvara. Handel och hantverk bygger på relationer, men monetariseringen 
möjliggör mer opersonliga förhållanden. Hur uppfattades denna förändring av eliten i 
Sigtuna? En betydelsefull del av dess maktresurs utgjordes av kontroll och ett monopol 
på handel och varuutbyte (Lindkvist 1989:171). Sigtuna, tillsammans med Strängnäs är 
länge solitärer i möten med omvärlden. Om detta vittnar det rumsligt kontinuerliga 
hornspillet. Under 1200-talet är det tydligt att de anrika stadsgårdarna får konkurrens 
och att dess ålderdomliga sociala praktiker med rötter i järnåldern allt mer spelat ut sin 
roll. Hantverk och utbyte börjar bedrivas i andra sociala sammanhang, där tamdjurben 
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utgör den huvudsakliga råvaran. Det kanske inte i första hand är en fråga om deras 
ekonomiska ställning som hotas, men de materiella uttrycken i spillhögarna är ett 
symptom och en diskret manifestation på hur deras personliga nätverk, allianser och 
till dem knutna sociala praktiker kom att utmanas och omdanas under loppet av 1200-
talet. 
 
 
Kontinuerlig och avtagande ackumulation 
När det kontinuerliga hornhantverket slutligen upphör i de centrala delarna av 
Sigtuna förblir en obesvarad fråga. I kvarteret Trädgårdsmästaren kan intakta lager 
följas fram till ca 1260-talet och det närbelägna kvarteret Professorn 1 innehåller intakta 
medeltida kulturlager fram i 1300-tal, vilket är ovanligt i staden (Wikström 2008). 
Liknande förhållanden kan ses i bland annat Lund (Andrén 1986:263). Flera faktorer 
ligger säkerligen bakom förhållandet. Senare tiders ingrepp, nedbrytande processer, 
förändrade funktioner, stagnation och ett förändrat förhållandet till avfall och ren-
hållning. Det finns samtida föreskrifter i Magnus Erikssons stadslag som tydligt 
dikterar tomtägares ansvar för renhållning. En intressant detalj är att det är de äldre 
städerna med inslag av det kontinuerliga hornspillet, vars kulturlager avtar i regionen, 
vilket indikerar att stagnation är en bidragande faktor. Uppsala och Nyköping inne-
håller avsatta kulturlager som kan följas fram till eftermedeltida perioder och här är 
kulturlagertillväxten mer regelbunden (Beronius Jörpeland 1992:141). Kanske är 
kulturlageravsättningen och skillnaderna mellan de äldre och de yngre städerna i 
regionen ytterligare ett uttryck för den parallellitet som kan spåras i de materiella 
uttrycken inom hantverket och som speglar deras olika funktioner under 1200-talet och 
framåt. Både Uppsala, Nyköping och Stockholm, som uppvisar liknande lagerförhål-
landen, fungerade som avsättningsorter, medan Strängnäs och Sigtuna stagnerar i sin 
utveckling. 
   Trots den kontinuerliga tillväxten av kulturlager i de yngre orterna blir spill-
materialen från de senare skedena knepiga att jämföra med de äldre faserna i avseende 
på mängd som ett yttryck för hantverkets omfattning. Renhållning och ett förändrat 
förhållande till avfall utgör en skillnad. Däremot kan de kvalitativa aspekterna såsom 
anatomiska element och nyttjade arter fortfarande ge intressant information. I kvarteret 
Kransen i Uppsala förekommer enstaka spill av hantverk i osteologiska material 
kontinuerligt från 1200-talets andra hälft och fram till de yngsta avsatta kulturlagren 
som dateras till 1600-talet. Mängderna är alltid små och den rumsliga utbredningen 
spridd. I flera bebyggelseskikt återfinns spillmaterialet på öppna ytor som tolkats som 
odlingslotter, vilket påvisar sophantering och att spillmaterialet emellanåt nyttjats som 
gödsel. Spår av renhållning kan också urskiljas i kvarteret Bryggaren. Från 1200-talets 
senare hälft och framåt ligger spillmaterialen koncentrerade bakom och mellan hus-
kropparna, medan tvärgränderna som löper ner mot Fyrisån alltid är renstädade och 
fria från spill. Det ger en helt annan bild än förhållandena på tvärgränderna mellan 
tomtparen i kvarteret Trädgårdsmästaren.  
   Om vi ser till innehållet förekommer ett nyttjande ben och ett litet inslag av horn 
fram i nyare tid. Den anatomiska fördelningen av benelement i kvarteret Bryggaren är 
egendomlig. Från 1200-talet och fram till 1400-talet överväger inslaget av mellan-
handsben av nötkreatur. Det är först i fas 8, ca 1540-1800 som fördelningen mellan 
mellanhandsben och mellanfotsben uppvisar en för kammakerier mer vanligt före-
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kommande mönster med en övervikt på mellanfotsben. Det finns inga indikationer på 
att det skulle ha varit frågan om någon särskild produkt som tillverkats i de äldre 
faserna och som genererat den avvikande anatomiska fördelningen. Ett inslag av 
tandplattor och kamskenor visar på en tillverkning av sammansatta dubbelkammar. 
Istället bör det vara något i den omgivande närmiljön som genererat de avvikande 
mönstren i råvaruanvändningen. Lisa Yeomans diskuterar liknande anatomiska 
egendomligheter i sin avhandling om eftermedeltida hantverksmiljöer i London. I 
anslutning till garverimiljöer förekommer, precis som i kvarteret Bryggaren en 
dominans av benspill i form av mellanhandsben som Yeomans menar beror på att 
råhudar sannolikt levererats med mellanhandsben vidsittande (Yeomans 2006:152). 
Några konkreta spår av garverier finns inte inom undersökningsytan, men däremot 
läderspill från tillverkning av skor (Carlsson et al 1991:42). Med tanke på att de svenska 
skriftliga källorna tiger om kammakare döljer de sig nog under högmedeltid och sen-
medeltid bakom andra hantverksidentiteter involverade i tillvaratagande av 
tamdjurskroppars ekonomiska resurser. 
   Så när vi landar i denna tid har hantverkets karaktär och hantverkarens roll genom-
gått stora förändringar. Från att ha varit en återkommande besökare i elitens hushåll 
under järnålder och i Sigtuna fram i högmedeltid till en syssla som sker i en annan 
social miljö där individerna är underordnade andra hantverkare. Förändringen speglar 
urbanisering och städers förändrade sociala och ekonomiska funktion, men den 
skildrar också en förändrad syn på den främsta varan som producerats – kammen: från 
en statusvara till en simpel förbrukningsvara. 
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Summary 
 
Waste  
Osseous materials, crafts and networks in the region of Lake Mälaren in the Middle Ages 
The ambition of this study is to obtain a clearer picture of the use of osseous materials in 
craftwork in the region of Lake Mälaren during the Middle Ages. The raw material comes from 
a miscellany of animals with varying relations to human beings. This includes material that 
must have been considered ordinary or exclusive; certain raw materials are the product of 
people’s long-term investments and others come from exploitation of outfield resources. The 
waste material from the thirteenth century in various towns displays such a diversity, which I 
want to understand. Why is the use of raw material so different in neighbouring, 
contemporaneous towns; and what is the reason for the changes that seem to occur during the 
course of this century? The chronology has so far been unclear due to a lack of analysis and to 
varying terminology used when find categories are described. Further, other underlying 
reasons concern the heritage management of the assemblages. Actually, this is a category of 
finds, which seldom reaches osteoarchaeologists. 
   Initially, the idea was to limit the study to Sigtuna and some of the other towns that started to 
appear in the context during the course of the Middle Ages. However, it seems relevant to 
include Birka in the study too. Material collected by Hjalmar Stolpe serves as a starting point for 
the study of the later phases of the region. 
 
Birka 
In Birka, there are distinct signs of long distance trade with raw materials intended for 
craftwork. A third of the raw material comprises products that were exotic for this region; 
imported antler from reindeer (Rangifer tarandus) and red deer (Cervus elaphus), as well as 
whalebone. The geographical origin cannot be located, but a general direction can be 
distinguished. The red deer would most likely originate from the regions south of the Baltic Sea 
or from Western Europe. The material culture indicates contact with Frisia and the west Slavic 
region, which is the probable origin of the red deer antler. Whalebone can no doubt be linked 
with the western European network of contacts.  
   The occurrence of reindeer antler is likely to have been associated with the fur trade, which 
can be traced in osteological material (Wigh 2001). This may be due to contact with the Sami 
people. Another region of interest in this context is the Finno-Ugric areas to the east, the 
presence of which is manifested in the assemblages of artefacts. Finno-Ugric pottery occurs in 
the Black Earth of Birka; bird-shaped pendants have been encountered in chamber graves in 
Birka, but also in a grave discovered in the town block of Nunnan in Sigtuna (Gräslund 1989:39, 
Hillbom 1987:230).  
   There are signs of fur trade in the osteological material; the furs were included in a 
complimentary market in which Birka functioned as a node in a trading network. From here, 
the furs were distributed to other regions where there was a demand. The furs were probably 
intended for Western Europe (Ambrosiani 2016:94). The composition of the antler raw material, 
particularly the large proportion of red deer antler, provides a partly different picture of the 
trading network, implying the opposite direction. The occurrence of red deer antler is a sign 
that the raw material was brought into the area for the purpose of conducting craftwork and 
exchange in the Mälaren region. A deeper study of semi-manufactured items, also considering 
the cultural and artistic expression of these, could provide an interesting insight into the 
presence of visitors from far afield and their relation to the imported material. In this context, 
there is no space for such a study, although the example of rings made of red deer antler is an 
indication of the presences of Frisians. At least, it is a sign that west European individuals were 
involved in the production of artefacts on the site and it gives a hint of the relation between the 
origin of the raw material and the cultural identity of individuals. The finished product; combs, 
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particularly, were items that were not only made for the elite. As a personal possession, combs 
occurred in all segments of society. In Birka they appear in around 25 % of the graves; in the 
region surrounding the island, the proportion is even higher (Ambrosiani 1981:49). Evidently, 
the craft was oriented towards a more extensive part of the population in the region and was 
governed by economic incentive.  
 
Sigtuna  
The idea that there was a break in continuity between the Viking Age towns and the Medieval 
towns concerning function is today an accepted interpretation (Cinthio 1975, Christophersen 
1980, Andrén 1985, Tesch 2007). Sigtuna did not have the same focus on trading and exchange 
of commodities. Instead, the town primarily functioned as a political and ecclesiastical centre of 
power. In the earliest layers, the crafts production is on a small scale and the use of raw 
materials displays a different pattern than at Birka. The waste material only reflects the 
manufacture of single products at the excavated plots. The occurrence of exotic raw materials is 
marginal. A certain amount of reindeer antler was encountered in the earliest layers, which may 
represent the last shreds of a northern network that was manifested previously in Birka. On the 
other hand, there are no clear indications that antler from red deer was used during this period. 
The small-scale production can be discerned in the town block of Trädgårdsmästaren as an 
irregular distribution of waste material throughout the parcels of the block, dating from phase 
1-5, around AD 980-1100.  
   The contrasts in the composition of species compared with Birka, is not only a sign that there 
had been a shift from westerly to more easterly oriented contacts. The westerly networks are 
distinguishable in the beginning of the eleventh century. Rune stones mentioning Frisian guild 
brethren are examples of this. Recent stylistic studies date them to the first half of the eleventh 
century, around 1010-1050, according to Ann-Sofie Gräslund (Gräslund 2006:128). Magnus 
Källström narrows down the time span somewhat, setting the date to 1020-1050 (Källström 
1999:109). The interesting point concerning the suggested dates is that they correspond very 
well with the earliest occurrence of red deer antler in waste heaps. These appear in phase 3, 
around 1020-1050, although in extremely small amounts, always less than 1 %. Nevertheless, 
the amount cannot be taken as a direct measure of the extent of the westerly contacts. 
Differences in the composition of species are more likely due to changes in the nature of the 
craft over the course of time. In Birka, mass production occurred and there was an economic 
incentive for the craft, this motivated import of antler from other regions. 
   In Sigtuna’s earliest phases, the amount of waste indicates that the production was only 
oriented towards household use. Torun Zachrisson aptly describes the town as a place that was 
not open for all, only for a secluded circle of invited people – the owners of the town houses 
(Zachrisson 1998:152). This is the context, in which we should regard the constraint in relation 
to the rural surroundings concerning material culture, according to Zachrisson. It would also 
explain the local character of the use of raw materials. In such an environment, the demand for 
imported raw materials is limited. However, it is an interesting coincidence that there is a more 
distinct inclusion of reindeer antler in waste heaps during periods when coins were minted in 
the town. Locally available antler from elk (Alces alces) is predominant in all phases. The local 
emphasis in waste material is a general pattern occurring in other towns in the Baltic Sea region 
during the eleventh century and the beginning of the twelfth century. It is a circumstance of the 
times; trade in raw materials used for crafts was generally less predominant.  
   During the period 980 to 1150, the qualitative aspects of the waste material imply a general 
wastefulness, which is not in accordance with any commercial thought among the producers of 
making a profit. Materials that could well have been suitable as raw material for artefacts were 
thrown away on the town plots. The environment along the main street, Stora Gatan, in Sigtuna 
was characterised by small-scale crafts in an elite environment; production was performed on 
commission from the elite who also supplied the raw materials. In the exchange of raw material 
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and competence in crafts, which was conducted in a private sphere on the town plots, there is a 
certain amount of interdependence. Craftwork is characterised by social agency rather than 
economic agency. 
   It can be observed in the waste material on the town parcels in Sigtuna that the situation 
changes during the middle of the twelfth century. There is an increase in production and the 
spatial distribution of the waste material from crafts is more drawn towards small workshops 
along the main street, Stora Gatan (Pettersson 2007). Variation in form and selection of products 
increases at this time. Other types of raw material start to appear in the professional crafts 
environment too. Bones from domestic animals are used on a small scale. The inclusion of cattle 
(Bos taurus), sheep (Ovis aries) and even one or two bones from dog (Canis familiaris) indicates 
that available material was prepared and made use of in the separate households. Some more 
exotic raw materials start to be employed in greater number, largely reindeer antler, which 
comes into use in phase 7, around 1125-1175. This development becomes even more distinct in 
phase 8, around 1175-1200.  
   The second half of the twelfth century is a time of change when westerly networks start 
making an impression in the cultural layers. In the osteological material, these alterations can be 
seen in the inclusion of Atlantic cod (Gadus morhua), which is consumed on the town plots. 
Presumably, Atlantic cod, reindeer antler and walrus (Odobenus rosmarus) tusks originate in the 
Norwegian sphere of power. Traces in the material show that, a different strategy prevailed for 
the collection of reindeer antler. In contrast to antler of elk and red deer, most of the reindeer 
antler came from slaughtered animals. Large-scale hunting was conducted, among other places 
in the highlands of south Norway. Furthermore, the Norwegian trade with Sami groups in 
northern Scandinavia is well-documented. Reindeer antler is a material that is typical for antler 
craft in the Norwegian towns. It is more difficult to determine the origin of the few red deer 
antlers that occur; the small amount indicates that it was no great trading commodity. 
Moreover, red deer had a different relation to humans; its habitat became gradually more 
dominated by humans. In some regions, deer parks emerged and hunting of game was 
restricted during the course of the Middle Ages. These limiting factors may have given the 
antlers of red deer a different value. Eastern contacts with the Rus, often mentioned in 
archaeological contexts, continue to be invisible in the material.  
   Production and commercialisation that can be traced in the waste heaps during the second 
half of the twelfth century can be associated with the increase of trade on the Baltic Sea. A treaty 
of commerce was established between Henry the Lion of Lübeck and the Scandinavian rulers 
during the reign of Knut Eriksson. This change coincides with Knut Eriksson’s minting of coins. 
Changes during this period did not only involve an increase in production and the inclusion of 
exotic raw materials, there appears to be an alteration in the qualitative treatment of the raw 
materials as well. A transition from wasteful use of raw materials to an economic handling of 
materials occurs in conjunction with this change in phase 8, around 1175-1200.  
   Material and spatial patterns of the waste material during the second half of the twelfth 
century reflect a change in the relation between property owners and artisans. Previously, 
artisans were guests in private households and the waste material was spread in the private 
sphere of the inner part of the tenements. During the second half of the twelfth century, the 
pattern alters and the individual artisans instead occupy workshops open towards the street 
(Pettersson 2007). Possibly, artisans rented premises on the parcels of the elite becoming urban 
tenants, as suggested by Anders Andrén concerning artisans in Lund (Andrén 1985:92). The 
economic incentive, which is noticed during the second half of the twelfth century, does indeed 
change the conditions of the relation between the artisans and the elite and, thus, also the 
handling and utilization of the raw material. The owners of the households are not the only 
customers; these also consist of visitors in the town. The constraint mentioned by Torun 
Zachrisson as a characteristic of the town is transformed into openness during the second half 
of the twelfth century.  
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During the 1260s the usage of raw materials in Sigtuna gives the impression of having become 
archaic. The slight use of bone material is remarkable. The examined waste material from the 
sites of Koppardosan and Draken show that bones, mainly from cattle, are used more 
extensively some time after the middle or close to the end of the thirteenth century. However, 
the layers still largely contain antler from wild animals. Artisans at work on the town plots 
apparently continue to use material, which is gradually becoming more archaic in the region 
during the late 13th century. Parcel owners, who acted as guarantors for the continuity, must 
have been involved in maintaining the practice during the entire thirteenth century. The choice 
of material implies craftwork conducted in a specific social context with roots in the Iron Age.  
 
Material evidence in other towns 
Considering the material evidence in other towns included in the study, we can observe that the 
town of Strängnäs presents a similar pattern. In the same way as Sigtuna, the town has a long 
history as a centre for the secular and religious elite. This function can be traced right back to 
pre Christian times. On the town plots in the block named Bodarne, a continual material 
practice of using antler as a raw material can be identified. As in Sigtuna, the use of locally 
available elk antler is predominant. There is a minor inclusion of red deer in the material during 
the second half of the twelfth century or the beginning of the thirteenth century. This can be 
linked with the prevalent chronology as well as to the trading of exotic material emerging in the 
second half of the twelfth century. The usage of the material reflects the same kind of social 
environment as can be seen in the parcels of Sigtuna. The recurrent craftwork occurring on the 
site continues from the eleventh century until the beginning of the thirteenth century. An 
environment including crafts making use of bones from domestic animals as a raw material 
does not emerge until late thirteenth century or the beginning of the fourteenth century. This is 
conducted in a different part of town and the work is not characterised by any spatial 
continuity. Antler crafts and bone crafts occur in different social contexts.  
   In the town of Nyköping, the situation is different. During the first half of the thirteenth 
century, in the town block of Stallbacken, handling of carcasses of domestic animals occurs, 
mainly cattle, making use of the resources of these. Traces in the archaeological material of 
activities encompassed in this management include leather craft and bone craft. The material 
manifestation of the crafts using osteological material contrasts with that of Sigtuna and 
Strängnäs. So far, no spatially continual layers of antler waste have been discovered in the 
archaeological sources. In the town blocks of Borgmästaren and Rådhuset, crafts using 
osteological material are a minor inclusion; in the neighbouring block of Åkroken, there are 
signs of small-scale crafts (Bäck 2014:17). The secular area of the town does not appear to 
constitute an arena for continual antler craft as in contemporaneous environments in Strängnäs 
and Sigtuna. Instead, even at an early stage an important part of the raw materials used in the 
craftwork came from bones of domestic animals. In the town block of Stallbacken, the craft 
seems to have proceeded in an environment where other types of activities were going on, 
involving animal carcasses and making use of the resources supplied by these. It is an industrial 
environment operated by other groups than those active in the central plots of Sigtuna. 
Butchers, tanners and artisans working in leather craft and in bone craft carried out their 
occupations in this area.  
   Östra Aros, which is the old name of present day Uppsala, emerges in the archaeological 
material as early as the Viking Age. Artefacts and remains of houses reveal activities alongside 
River Fyrisån during the Iron Age, but traces of crafts utilising osteological material are of later 
date. Well-defined quantities of waste material of antler occur at the town blocks of Domen and 
Rådhuset. The assemblage of finds from the Domen area might be somewhat older than 
material from the Rådhuset site. The former has been dated to the second half of twelfth century 
or early thirteenth century (Beronius Jörpeland & Lind 2000:88). The major part of the material 
is elk antler, with a low percentage of reindeer antler. The species represented in the material in 
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the earliest layers of the Rådhuset area are much more varied, including plenty of imported raw 
materials. These have been dated to the second half of the twelfth century (Beronius Jörpeland 
& Lindeblad 2000:20). A radiocarbon dated fragment of a red deer antler confirms the dating of 
late twelfth century or early thirteenth century. The variation in species in the material thus 
reflects the trading with antler raw material, which develops during the second half of the 
twelfth century, starting during the reign of Knut Eriksson.  
   A basic difference in the antler craft between Östra Aros and Sigtuna/Strängnäs is that there is 
no spatial continuity in the activities. The craft, in Östra Aros appears to have been conducted 
on separate occasions, perhaps when there was a market at Distinget. This difference can be 
related to the settlement structure, which does not follow the same pattern of continuity as in 
Sigtuna. After the beginning of the thirteenth century, the traces of spatially concentrated antler 
craft disappear and bone craft takes over. Again, the Domen site stands out with its extensive 
waste material from the first half of the thirteenth century. Judging by the spatial distribution 
and considering the relocation of the buildings that occurred, there is no spatial relation 
between the two recovered assemblages of material at the town block. Instead, the bone craft is 
conducted in a new context. There are certain aspects here indicating an association with the 
elite, in the form of the use of walrus tusk for craftwork. Together with a discarded tool made of 
the vertebra of a dolphin, the waste material provides an indication of the artisan’s network or 
previous place of abode. This would plausibly be somewhere in the Norwegian dominions in 
the North Sea area. The vertebra of a dolphin is a unique find; together, these two species are 
extremely unusual in medieval environments of the region. No other assemblage of material 
displays such a variety among the bone waste. A major part consists of metatarsal bones from 
cattle; this is the most suitable material for producing combs. The artisans seem to have had a 
good supply of material, and possibilities for selection. The site is situated close to the falls in 
the River Fyrisån. Probably the variation is due to the markets that were held at Distinget, when 
animals were butchered and the raw material was abundantly available.  
 
From antler to bone 
Several reasons for the general transition of raw materials from antler to bone from domestic 
animals have been presented in literature (Christophersen 1980:137, Schia1989:157, Vretemark 
1990:138 Ulbricht 1978, Mikkelsen 1994:163). 
- A decline in the number of cervids near medieval towns caused by changes in the 

landscape, because of human impact such as cultivation.  
- Restrictions in hunting rights and in the right to access areas of land; the hunting of 

game became a privilege of the elite.   
- An increase in production during the later part of the twelfth century, which was not 

in accordance with the availability of antler; there was not enough to supply a 
continual production equal to the demand.  

- Increasing availability of bones from butchered animals in the towns resulted in a 
shift to less costly material.  

 
The description of the waste material occurring in the region shows that there is not only a 
chronological dimension to this change, but also a contextual aspect. During the thirteenth 
century, crafts occurring in different social environments use different kinds of material. How 
should we understand the different usages of the raw material that are manifested in the 
assemblages of finds at the thirteenth century town parcels alongside Stora Gatan in Sigtuna? 
During this period, the situation is beginning to appear more and more archaic in comparison 
with other towns in the region. Sigtuna was established as a centre for the local elite. During the 
thirteenth century, several other towns emerge in the region; these have a defined hinterland. 
The towns function as centres for the surplus of the region. In the same way as Sigtuna, 
Strängnäs belongs to an earlier phase. It had previously served as a centre for the religious and 
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secular elite. A material characteristic similar for both is the continual usage of antler raw 
material. There is evidence of this practice in Sigtuna until approximately 1300. Their 
significance as marketplaces does not appear to have declined in comparison with the two other 
contemporaneous towns included in the study. A substantial difference is, however, that the 
other towns had a geographically defined rural hinterland.  
   So far, the chronology of raw materials in the region has been unclear due to the indistinct and 
varying terminology used to describe the category of finds. The pattern that emerges in the 
analysis does not only represent a situation typical for the region, it is also part of a general 
structure extending beyond the thirteenth century and the region of Lake Mälaren. This 
concerns the function of towns and their relation to the surrounding areas. Chronologically, 
change occurs at different points in time, but the underlying reasons for these changes are 
similar. 
   Differences in material traits and the relation of this to areas surrounding the town can be seen 
in other regions too. Hedeby-Schleswig is a distinct example. Chronologically, the towns 
resemble the relation between Birka-Sigtuna. However, the material evidence should rather be 
compared with the relation between Sigtuna and the other towns that developed in the Lake 
Mälaren region during the course of the twelfth and thirteenth centuries. Antler craft is typical 
for Hedeby, whereas in Schleswig, individuals start to make use of resources in the form of 
bones from domestic animals. In the latter town, the raw material used for the craft is bones 
from domestic animals, amounting to over 90% in certain environments. A transition to this 
material occurs as early as during the late eleventh century (Ulbricht1984:15f). Ulbricht notes 
that the raw material comes from fresh bones and that the activity took place in close 
connection to a butcher (Ulbricht 1980:150). It seems to be a place where the use of resources 
from the hinterland, in the form of domestic animals, was managed and organised on a level 
beyond a single household. This type of material characteristics and urban functions develop in 
Scandinavia along with urbanisation.  
   Another example can be seen in the material from the contemporaneous and neighbouring 
towns of Kungahälla and Lödöse. The earliest traces of settlement in Lödöse can be dated to a 
period just before 1100. An exclusive assemblage of finds is encountered here, which has given 
rise to the interpretation that it might originally have constituted a royal demesne. Close to the 
remains of buildings, waste material consisting of reindeer antler was encountered. The waste 
material also contained traces from minting of coins, dated to the mid twelfth century (Carlsson 
2008:231f). 
   The earliest settlement remains in Kungahälla date from the later part of the eleventh century 
(Andersson 2001:187). Traces of antler craft have been recorded near the remains of an early 
medieval long-house, and the craft continues on the site during the twelfth and thirteenth 
centuries (Rytter 2001:84). The assemblage of finds from this area of settlement indicates a type 
of consumption belonging to the elite (Carlsson 2008:229). While artisans in Kungahälla 
continue to practice a craft based on imported reindeer antler until approximately 1300, there 
are examples in Lödöse of a shift in raw materials starting around 1200. Lödöse has a function 
of an outpost, where resources from Västergötland are refined. Kungahälla, on the other hand, 
continues to constitute a centre and a place with an old-fashioned usage of material. Here, we 
see certain similarities with Sigtuna/Strängnäs and the new towns that develop in the Lake 
Mälaren region during the course of the thirteenth century. However, this does not mean that 
Sigtuna lost its significance during the thirteenth century; but because of its location, social 
structure and relation to the surrounding rural areas, Sigtuna retains its traditional usage of 
materials. Regarding traces of crafts, none of the towns that were established at a later stage can 
compare with the continuation in the practice of crafts, which occurs in Sigtuna throughout the 
thirteenth century.  
   Changes in the material used in the crafts, which can be discerned in the towns in the region, 
have not occurred because of limited availability due to a lack of antler or restrictions in 
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hunting game. There are no restrictions concerning collecting naturally shed antlers in the 
medieval provincial laws or in the national law of King Magnus Eriksson. Neither are there any 
restrictions on hunting, other than on the land of landowners in certain regions.  
   In Sigtuna, the increase in production in the second half of the twelfth century involves a 
certain amount of imported antler. At the central plots along Stora Gatan, the use of bone never 
replaces the use of antler; it is just a supplement. Traces do occur, however, suggesting that the 
craft may have started to be practiced in other social environments in Sigtuna during the 
thirteenth century. Jonas Ros mentions an archaeological excavation in the town block of 
Nunnan in the western outskirts of the town. In this area, a comb maker’s workshop was 
excavated; the production here involved composite double-sided combs. The raw material 
mainly consisted of metatarsal bones and metacarpal bones from cattle. This assemblage of 
finds was dated to the beginning of the thirteenth century (Ros 1992:27). 
   The Swedish written sources are remarkably silent about comb makers. Norwegian sources 
contain some descriptions. A source that is often referred to is Erik Magnusson’s “rättarbot”, a 
regulation of prices for various commodities produced by artisans, for Bergen in 1282, where 
comb makers are mentioned among other artisans. Here, the price of combs is determined. A 
comb maker should be paid 8 örtug for 120 combs (Mikkelsen 1994:155). Evidently, this was a 
cheap item and was produced in large numbers, in a time when the design of combs became 
more impersonal than previously. In the regulation from the king, it is also mentioned that the 
artisans were not permitted to trade with raw material, they should only handle the amounts 
necessary for their own work (Lunden 1976:364, Mikkelsen 1994:155).  
   An earlier written source is Kung Sverre’s Saga; here we find an example of the term comb 
maker being used as a surname and having a function of creating identity. There is also an 
interesting connection to the material chronology reflected in the waste heaps of Sigtuna. 
According to the saga, Sverre was the son of Gunhild from Vestlandet and Unas Kambare from 
the Faroe Islands. Gunhild did not tell Sverre until he was adult that he was the illegitimate son 
of king Sigurd Munn (Jónsson 1834:6). Whether this was a real or invented argument for 
Sverre’s claim to the throne is not known. What we do know is that King Sverre was born 
around 1151 and his reign lasted from 1177 until his death in 1202. His father, or stepfather, 
Unas must have been making his living some time during the mid twelfth century or somewhat 
later. His lifetime coincides with the period when traces of Norwegian natural resources appear 
in the cultural layers, in the form of reindeer antler, Atlantic cod and walrus tusk. We find 
traces of this in places like Kungahälla, Lödöse, Lund, Skara, and now in accordance with the 
established chronology, in Sigtuna and in Östra Aros/Uppsala. Unas himself had family ties to 
the Swedish royalty. According to Icelandic written sources, King Sverre married Margareta in 
1185; she was the daughter of Erik the Holy and the sister of King Knut Eriksson (sbf,bd,25:143). 
The occurrence of reindeer antler together with a walrus tusk and Atlantic cod on the town 
parcels of Sigtuna, at the time of the succession to the throne of Sverre and Knut, was probably 
no mere chance. Most likely, this is an expression for alliances and influence of power in trade 
relations; nepotism materialised. At the Trädgårdsmästaren site, occurrences of reindeer antler 
can be traced until around 1260, but the material from the sites of Koppardosan and Draken 
indicate that it was common during the whole of the thirteenth century, even increasing in 
amount compared with other kinds of material.  
   Undoubtedly, not only Norwegian artisans/tradespersons visited the households during the 
twelfth and thirteenth centuries. Tendencies in the chronology of the material reflect a 
geographical network in which some links continue to be inconspicuous or invisible in the 
waste heaps. The amounts of red deer antler increase in absolute numbers from the last decade 
of the twelfth century and into the thirteenth century, but in relative numbers, this constitutes a 
small proportion. In written sources, it is evident during this period that German artisans were 
active in the towns around Lake Mälaren. The small amount of red deer antler, in comparison 
with other species of deer, cannot be taken as a direct measure of the extent of contacts with 
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southern regions; it is more a case of human-animal relations in the areas of origin. Red deer 
was not exploited on the same scale as reindeer was. In south Scandinavia and Germany, the 
use of red deer antler decreases in favour of bones from domestic animals during this period. It 
is in this context we should regard the sparse occurrence of red deer.  
   Contacts oriented towards the east with people in Rus result in distinct traces in other aspects 
of the material culture (Roslund 2010:43). Unfortunately, in heaps of fragmental elk antlers, it is 
not possible to distinguish between Russian and Swedish elk; at least not in a visual inspection. 
Other methods of analysis are necessary to illuminate concealed networks, which might be 
hidden in the raw material of the craft. 
   During the thirteenth century, craftwork using osteological material starts to appear in 
environments outside the parcels of the elite in the town, involving encounters with other 
artisans. At an early stage, we find them in Nyköping and Uppsala. This occurs in the contact 
with individuals who handle animals on a large scale, butchering and refining resources 
gathered from the hinterland surrounding the towns. In Strängnäs and in Sigtuna, this 
development occurs somewhat later. During the second half of the thirteenth century, 
butchering and consumption was probably still a private concern in the households of the elite. 
In Strängnäs, craftwork using only bone is encountered on the site Rådstugan. According to the 
radiocarbon dating, this occurs at the earliest towards the end of the thirteenth century. In the 
central parts of Sigtuna, the use of antler continues until around the year 1300. On the other 
hand, there are accounts of a new type of environment in the outskirts of the town. These 
patterns show that the towns have different functions during the thirteenth century; an older 
type of economy and social practice is associated with the old elite, which continues alongside 
newer types of relations.  
 
Friction between old customs and new  
The thirteenth century is a time of conflict in the Lake Mälaren region between the local elite, a 
royal dynasty and the church, all aspiring for feudal sovereignty, centralisation and control of 
the population and of material resources (Lindkvist 1989:171). At the same time, the material in 
the waste heaps displays an urban variety. Older urban environments continue their social 
practices; simultaneously, towns develop in order to function in a new economic landscape 
oriented towards domestic resources. In these towns, the material of the waste heaps has a 
different composition, indicating new forms of dependence and relationships between people, 
as well as a new perspective on animals, regarding them as capital that can be utilised. Trading 
and crafts are based on relationships, but monetisation facilitates less personal relations. What 
did the elite of Sigtuna think of this change? A significant part of their power consisted of a 
monopoly on trade and exchange of goods (ibid1989:171). For a long time, Sigtuna and 
Strängnäs occupy solitary positions in the encounter with the surrounding world. During the 
thirteenth century, it becomes clear that others start to compete with the artisans who were 
active on the central town plots of Sigtuna; their ancient social practices with roots in the Iron 
Age gradually become outdated. Crafts and exchange begin to be conducted in other social 
contexts. Probably, it is not primarily their economic status that is threatened. However, the 
composition of the waste heaps is a symptom and a discreet manifestation of how their personal 
networks and alliances, and the social practices associated with these, were challenged and 
remodelled during the course of the thirteenth century.  
  
Continual and decreasing accumulation 
The question of when the continual practice of antler craft ceases in central Sigtuna remains 
unanswered. The lack of cultural layers dating from the later part of the High Middle Ages and 
the Late Middle Ages is a general pattern in the town. At the Trädgårdmästaren site, intact 
layers continue until around 1260; in the neighbouring block Professorn 1, there are intact 
cultural layers right up to the fourteenth century, which is unusual in the town (Wikström 
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2008). Similar conditions can be seen in towns like Lund, (Andrén 1986:263). Several underlying 
factors probably affect the matter, such as later development work, processes of decomposition, 
altering functions, stagnation and changing attitudes to waste. Contemporary regulations can 
be found in King Magnus Eriksson’s city law, which clearly dictate that it was the responsibility 
of the tenement owner to manage the disposal of rubbish. An interesting detail is that the 
decrease of cultural layers in the region occurs in the older towns where the continual 
accumulation of antler waste can be seen, this indicates that stagnation was a contributing 
factor. Uppsala and Nyköping contain accumulations of cultural layers that can be followed 
chronologically until post medieval periods; in these places, there is a greater regularity in the 
growth of the cultural layers (Beronius-Jörpeland 1992:141). 
   Despite the continual growth of cultural layers in towns established later, the waste material 
from the later periods is tricky to compare with that of the earlier phases, as an indicator of the 
proportions of the craft. Clearance of waste and a changed attitude to rubbish is one difference. 
Nevertheless, qualitative aspects such as anatomical elements and use of species may still 
provide interesting information. On the site of Kransen in Uppsala, scattered occurrences of 
waste from crafts using osteological material appear recurrently from the second half of the 
thirteenth century until the latest cultural layers dating from the seventeenth century. The 
amounts are always small and spatially dispersed. In several of the settlement layers, the waste 
material is found on open surfaces interpreted as cultivated plots, indicating disposal of waste 
and that it was sometimes used as fertiliser. Traces of waste management can also be discerned 
on the Bryggaren site. From the second half of the thirteenth century and onwards, waste 
material was concentrated behind and in between the buildings, while the streets running down 
towards River Fyrisån were always clean. This provides a completely different picture 
compared with conditions in the alleys between the plots of the town block of 
Trädgårdsmästaren.  
   If we consider the content of the waste, we see that bones were used, but also a small amount 
of antler, a use that continued into more recent times. The anatomical distribution of bone 
elements in the town block of Bryggaren is unusual. From the thirteenth century and on into the 
fifteenth century, the major part of the bones consist of metacarpal bones of cattle. Not until 
phase 8, around 1540-1800, does the proportion of metacarpal bones and metatarsal bones 
indicate a predominance of metatarsal bones, which is a common pattern implying comb 
manufacturing. There are no signs that any particular product was produced in the earlier 
phases, which generated the deviating proportions of anatomical elements. The occurrence of 
teeth plates and strips shows that composite double-sided combs were made. Instead, 
something in the surrounding environment might have generated the deviating patterns in the 
use of raw materials. Lisa Yeoman discusses similar anatomical peculiarities in her doctoral 
thesis about post-medieval crafts environments in London. In tannery environments, there is a 
predominance of bone waste in the form of metacarpal bones, similar to the situation on the 
Bryggaren site. Yeoman concludes that raw hides were supplied with these bones still attached 
(Yeomans2006:152). There are no concrete signs of tanneries at the excavated site, but there is 
waste material from the production of shoes (Carlsson et al 1991:42). Considering the fact that 
the Swedish written sources are silent about comb makers during the High Middle Ages and 
Late Middle Ages, these artisans are probably included in some other craft identity, among 
those who made their living on resources generated from carcasses of domestic animals.  
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Förkortningar och förklaringar 
ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm 
Cervus/rangifer = samlingskategori för spill som antingen är renhorn eller kronhjortshorn. 
Diafys = skaftet av kroppens rörben. 
Distal = nedre, belägen länst bort från centrum. 
DL = Dalalagen 
Dnr= Diarienummer 
Ds (nr) = Svenskt Diplomatarium (nr i den tryckta serien) 
Epifys = ändstycke/ledände på rörben. 
HL= Hälsingelagen 
JPSK= justeringsplatta för kamskena (små avsågade ändkartier av kamskenan uppkomna i 

slutstadiet av kamtillverkningen). 
JPTP= justeringsplatta för tandplatta (små avsågade ändpartier av tandplattor uppkomna i 

slutstadiet av kamtillverkning). 
Mc (romersk siffra) = Metacarpalia (I-V) = mellanhandsben (1-5) 
MEL= Magnus Erikssons landslag 
MNE = Minimum Number of Elements = minsta antalet anatomiska element 
Mp (romersk siffra) = Metapod (I-V) = mellanfotsben eller mellanhandsben (1-5). 
Mt (romersk siffra) = Metatarsalia (I-V) = mellanfotsben (1-5) 
SBL = Svenskt biografiskt lexikon 
Sdhk (nr) = Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven. Tillgänglig via: 

https://sok.riksarkivet.se/sdhk 
Sf (nr) = Sigtuna fornhem, inventarienummer, Sigtuna museum. 
SHM (nr) = Statens historiska museum, inventarienummer. 
SkL = Skånelagen 
SdmL = Södermannalagen 
UL = Upplandslagen 
VmL = Västmannalagen 
YVL = Yngre Västgötalagen 
ÄVL = Äldre Västgötalagen 
ÖgL = Östgötalagen 
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