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Abstract 
 
Johansson, I., 2007. Brandgravar. Yngre järnålder i Broe, Halla socken på Gotland. En studie i olika metoder, 

med fokus på kremeringen. Cremation graves. The Late Iron Age in Broe, Halla parish on Gotland. A study in 

different methodologies, with focus on the cremation. D-seminar essay. Department of Archaeology and 

Osteology Gotland University.  
 

This essay concerns the osteological cremated skeletal remains from Broe, Halla parish, 

Gotland of The Late Iron Age.  

The focus of this essay is to determine the position of the corpse on the pyre, whether the 

cremated bones were crushed after or prior to the cremation and if the individual was buried 

in the pyre. In addition the species, age, sex and skeletal abnormalities of the bones in 

question will be studied.  

The result of the research has yielded that the cremated bones did not need to be crushed to 

result in the small fragment sizes. Crushing of the bones may have happened during the 

cremation, this conclusion has been drawn through the comparison of a pyre experiment were 

bone fragmentation is evident with cremated foxes, and dogs in the cremation graves from 

Broe. The construction of the pyre and the position of the corpse could not be determined 

through colouring and fragmentation of the bones.  

The human's were commonly buried in the pyre, and in some cases it is possible that the 

"grave" in fact is the remainder of a pyre. The species found are dog, horse, cow, sheep/goat 

and bear. The unburnt human bones in the cremation graves come from children. Of the 

cremated human’s, ages range from 18-44 to 50-79 occur. Three probable men and two 

probable women have been estimated, but there is no clear segregation between the sexes on 

the grave field, which is evident on some medieval church graveyards. Skeletal abnormalities 

in humans are found on the cranium, more specific senile osteoporosis, and on the dog’s 

osteophytosis.  

 
Ida Johansson, Department of Archaeology and Osteology, Gotland University, Cramérgatan 3, 621 57 Visby, 

Gotland.  

 

ida.marta@hotmail.com 

 

Keywords: The Late Iron Age, cremated skeletal remains, position of the corpse on the pyre, buried in the pyre, 

segregation between the sexes.  
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1. INLEDNING 

Det kremerade skelettmaterialet som har analyserats kommer från yngre järnåldern, 

folkvandringstid och äldre vendeltid (400-600 e.Kr.), från Broe i Halla socken på Gotland 

(Broe ligger mitt på Gotland, nära Romakloster). Brandgravarna innehåller kremerade 

människoben och djurben, och obrända ben tillsammans med artefakter.  

Uppsatsens fokus har varit kremeringen och gravläggningen. En studie har gjorts för att se 

om benfragmenten befunnit sig i en bålplats, eller om det är en grav som separerats från bålet. 

Huruvida ben har krossats efter kremering eller inte har även studerats. För att analysera bålet 

och likets placering/ställning i bålet har färgen på benen som uppkommit genom kremering 

och förekomsten av olika benfragment analyserats. Tidigare (hösten 2006 och våren 2007) har 

kremeringsexperiment med olika sorters ved, olika konstruktioner och olika djurarter utförts 

av författaren och Therese Ekholm, som även hon är D student i osteologi. 

Kremeringsexperimenten har fungerat som ett jämförande stöd i diskussionen. Segregering av 

kön på gravplatsen har undersökts genom att studera gravkarta. 

Tack till Ann-Marie Pettersson, som var grävledare för utgrävningen i Broe, för hennes 

hjälpsamhet. Tack till Alma Johansson, som är fotostudent, för hjälp med fotografierna. 

 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med arbetet var att göra en djupare analys på kremerade ben för att se likets placering i 

bålet, om gravarna är placerade i ursprungliga bålet och om benen krossats efter eller under 

kremeringen. Syftet var även att se om det kunde förekomma någon segregering mellan könen 

på gravplatsen, men också att ta med tidigare forskning i studierna och se om de stämde 

överens med resultaten från Broe-materialet. Dessutom studerades likheter och olikheter 

mellan ålder, kön, skeletala och sjukliga förändringar, kremeringsgrad, gravgåvor och 

obrända ben i gravarna. Frågeställningarna följer nedan:  

 

- Finns det någon könsrelaterad uppdelning på gravplatsen? Stämmer den 

osteologiska och den arkeologiska könsbedömningen överens? 

- Är det någon skillnad mellan antal gravgåvor mellan unga och gamla?  

- Förekommer skeletala och/eller sjukliga förändringar? 

- Förekommer djuren hela eller i delar och finns djuren i de föremålsrika eller 

föremålsfattiga gravarna?  

- Kan olika fragmentfärg på benfragmenten visa likets placering i bålet?  

- Befinner sig graven i det ursprungliga bålet?  

- Kan fragmenteringsgraden antyda om benen krossats efter eller under 

kremeringen?  

 

 

 

3. MATERIAL 

Skelettmaterialet består av brandgravar från Broe 1:71, i Halla socken, på Gotland. RAGU 

dnr 13/82. Materialet har lånats från länsmuseet på Gotland. Grävledare var Ann-Marie 

Pettersson. Det kremerade skelettmaterialet kommer från två utgrävningsperioder, den ena 

utgrävningen skedde 1981 och materialet är daterat till folkvandringstid och äldre vendeltid 

(ca 400-600 e.Kr) och den andra utgrävningen skedde 1982 och materialet är daterat till 

folkvandringstid (400-550 e.Kr). Under grävningen användes två - tre millimeters såll. Ingen 

utav anläggningarna hade någon markering på markytan och de var i huvudsak anlagda under 

matjordslagret, i sand eller grusblandad sand (Pettersson, 1981-1982).  
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Tio gravar valdes ut till analysen, att just dessa valdes beror framför allt på att alla utom en 

grav var helt ostörda från sentida nergrävningar. Ett annat skäl till att dessa gravar valdes var 

på grund av dess gravgåvor, med hänsyn till frågeställningarna. De brända benen väger 7,3 

kilogram och obrända benen 0,3 kilogram.  

 

 

 

4. METOD 

Brandgravarna har studerats i det osteologiska laboratoriet på Högskolan på Gotland, med 

tillgång till referensmaterial. Art, benelement, sida, fragmentfärg och fragmenteringsgrad 

bedömdes för varje grav. 

Vikt, volym, största fragmentet och genomsnittliga storleken på fragment noterades för 

varje grav. Vikten för skelettmaterialet i varje grav har räknats om, vilket betyder att vikten 

som står ungefärligt i anläggningsbeskrivningarna inte är densamma som den i uppsatsen. 

Beskrivningar av varje grav gjordes enligt Petterssons anläggningsbeskrivningar (Petterson, 

1981-1982). Gravgåvor i förhållande till benmaterialet studerades. Under rubriken 

benmätningar står endast mått för kroppslängdsberäkning och andra mått på hund (Canis 

familiaris), mått för kön och ålder står under de rubrikerna. I diskussionen jämförs tidigare 

forskning, främst av Sigvallius som har gjort en stor analys av ett kremerat material (1993), 

med mina studier och resultat.  

 

 

4.1 Könsbedömning 

Könsbedömning på människa studerades bland annat för att se om det fanns någon 

uppdelning mellan kvinnor och män på gravplatsen, och detta gjordes med hjälp av gravkarta 

(Petterson, 1981-1982).  

Könsbedömning gjordes på morfologiska karaktärer på kraniet, genom ögonhålans form 

(Bass, 1995:86, During, 1996:59) och på höftbenet, genom att studera incisura ischiadica 

major (Bass, 1995:216).   

För könsbedömning togs mått (DTD – tandutskottets (dens axis) transversala diameter, 

DSD – tandutskottets sagittala diameter) på andra halskotan (axis) (Wescott, 2000:462-466), 

mått togs även på överarmens epicondyl bredd (Thieme, 1957:73). Ytterligare mått togs på 

klippbenet (pars petrosa), förklaringar för måttens förkortningar står nedan (Schutkowski & 

Hermann, 1983): 

  

 LM 4 – Minsta avstånd mellan apertura externa canaliculi vestibuli och spetsen av 

exostosis supra meatum.  

 LM 5 – Från fossa subarcuata till spetsen av exostosis supra meatum. 

 LM 6 – Minsta avstånd mellan apertura externa canaliculi vestibuli och den laterala 

kanten av porus acusticus internus. 

 HM 1 – Minsta avstånd mellan apertura externa canaliculi cochleae och den bredaste 

lateralt belägna punkt av porus acusticus internus. 

 HM 2 – Från apertura externa canaliculi cochleae till margo petrosus superior.  

 

Förkortningarna för måtten i metod återkommer i resultatet.  
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4.2 Åldersbedömning 

Åldersbedömning kan göras både på människa och djur, och det har utförts 

okulärt, med hjälp av referensmaterial och av litteratur (Gejvall, 1947, Iregren, 

1983, Johnston, 1962, Sigvallius, 1993, Bass, 1995, Holck, 1997 & Arcini, 1999).  

Fusioneringsgrad redovisas i tabellerna i resultatet genom att använda F för 

fusionerat, X för saknad del, O för ofusionerat, S för slutande/epifysring och U för 

ung individ, detta enligt Malmborg (2004). När det inte gick att se om benet var 

fusionerat har ett minustecken använts. Om den nedre delen av benet fanns men 

ändå inte gick att se om det var fusionerat, alternativt att den delen fanns men inte 

är en sådan skelettdel som har en epifys som växer fast har ett minustecken 

använts. 

 

4.2.1 Människa 

Tandutvecklingens stadier studerades (Bass, 1995:303-304) och även tandrotkanalens vidd 

(Gejvall, 1947:41), ju äldre individen är desto smalare är rotkanalen (Arcini, 1999:36).  

På skalltaken studerades suturerna (Iregren, 1983:30, Holck, 1997:50), och tabulae 

internas, diploëns och tabulae externas tjocklekar (Sigvallius, 1993:8).  

Mått togs på en obränd överarm (humerus) för åldersbedömning på barn (Johnston, 

1962:Tabell 2).  

Epifysfusionering studerades både på bränt och obränt skelettmaterial (Bass, 1995). Flera 

utav åldrarna för epifysfusionering är könsrelaterade och åldrarna för män och kvinnor har 

därför slagits ihop.  

 

4.2.2 Djur 

Epifysfusionering studerades på häst (Equus caballus) och på hund, enligt Silver (1969).  

 

 

4.3 Skeletala och sjukliga förändringar 

Skeletala och sjukliga förändringar studerades enligt Brothwell (1981), Formisto (1993) och 

Holck (1997).  

 

 

4.4 Benmätningar 

Kroppslängdberäkning på människa gjordes på språngbenet (talus), på dess största längd 

(GL), formeln är utarbetad oberoende av kön och folkslag av Holland (1995), 

85,95+1,411*GL (± 6,18).   

Mått på hund gjordes enligt von den Driesch (1976), förkortningarna som används för 

måtten är Bp (största bredd av proximala huvudet), GL (största längd), PL (längden på 

kroppen, mellan centret för facies terminalis cranialis och facies terminalis caudalis) och H 

(högsta punkten). 

 

  

4.5 Fragmentfärg och fragmentering 

Fragmentfärg och fragmenteringsgrad beskrevs endast på det kremerade 

materialet. Färgvariation beror på olika förbränningsgrad, vit färg på fragmenten 

indikerar en hög förbränningsgrad, medan blå, blågrå och brun färg indikerar låg 

förbränningsgrad (Gejvall, 1969:470-471, 1981:16, Holck, 1997:99). Genom 

studien av fragmentfärg gjordes försök att se likets placering i bålet.  

Genom en studie av litteratur (Iregren, 1972, Sigvallius, 1993 & Arcini, 2005), 

anläggningsbeskrivningar och befintlighet av olika benfragment gjordes 



 8 

bedömningen om anläggningarna var gravar placerade i bål eller om det handlar 

om rester från bål och inte en grav.  

Krossning av skelettmaterialet efter eller under kremering studerades. 

Krossning av kremerade ben innebär enligt Gejvall (1969) att benen har krossats 

efter en kremering för att få en fragmentarisk storlek. Detta studerades genom 

fragmenteringsgrad av Broe-materialet, moderna kremeringar och 

kremeringsexperiment som författaren och Ekholm har utfört. 

Kremeringsexperimenten genomfördes med olika bålkonstruktioner, olika typer 

av ved och olika djurarter (Ekholm & Johansson, 2006, 2007). Ytterligare ett 

experiment med älg, och tall- och ekved har utförts, av författaren och Ekholm, 

som genomfördes i april 2007. Bålet lämnades över natten och dagen efter fanns 

det fortfarande rikligt med glöd kvar i bålet. De tidigare bålen hade hunnit svalna 

under natten, och bålen var konstruerade med gran- och tallved.   

 

 

4.6 MIND-beräkning 

MIND (minsta antal individer) beräknades för varje grav. För att få ut ett MIND 

beräknades vänster och höger sida, ålder, kön, storlek och antal benfragment 

(Klein & Cruz-Uribe, 1984:26). Termen benfragment kommer att användas och 

innefattar både hela ben och fragment, detta på grund av att de flesta ben är 

fragmenterade.  

I de fall där exempelvis en åldersbedömning är osäker men antyder att det finns 

två individer i graven, har ett frågetecken använts; MIND: 1?.  

 

 

 

5. PROBLEMATISERING OCH AVGRÄNSNINGAR 

Anläggning 28 var skadad i nordvästra hörnet av en sentida nedgrävning, en del benfragment 

och gravgåvor kan därmed saknas. Innehållet i graven ansågs vara intressant och den togs 

med för osteologisk analys trots skadan. 

Det kan ha funnits gravgåvor som försvunnit, till exempel föremål i trä, vilket gör att en 

föremålsfattig grav egentligen kan ha varit rik på föremål. 

Alla mått utom de på klippbenet (Schutkowski & Hermann, 1983) är anpassade till obränt 

skelettmaterial, och eftersom ben krymper under kremering (Buikstra & Swegle, 1989:254-

256) kan detta påverka resultaten.  

En del av de data som diskuteras kommer från gamla forskningsresultat, vilket kan påverka 

resultaten negativt.  

Förekommer det några dubbelgravar kan köns- och åldersbedömningar bli osäkra.  

Trots en hög barnadödlighet i forntiden påträffas de sällan i kremeringar. Barn (under 14-

15 år) har betydligt lägre kroppsfett än vuxna och är därmed svårare att kremera, och 

barnskelett är mer fragilt än vuxnas och kan lättare fragmenteras (Holck, 1997:117-119).  

 

 

 

6. TIDIGARE FORSKNING/BAKGRUND 

Flera forskare har gjort jämförelser mellan forntida och moderna kremeringar, däribland 

Wells (1960, i Iregren, 1972:63-64), Gejvall (1969), McKinley (1989, 1993 & 1994) och 

Holck (1997).  

Sigvallius gjorde en stor analys av totalt 558 gravar, från Spånga, av dessa var 488 

kremeringar, de flesta av gravarna kommer från 350-900 e.Kr. (Sigvallius, 1993:6). Vilka djur 
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som oftast figurerar med antingen män eller kvinnor, och vilka delar av djur som är vanligast 

att finna av olika djurarter studeras. En studie om benfragment har förflyttats från bålet till en 

grav eller om benfragmenten fortfarande befinner sig i bålrester har utförts, dessutom har 

Sigvallius gjort kremeringsexperiment med olika bålkonstruktioner och olika djurarter (1993).  

McKinley har spekulerat om att likets position på bålet går att bedöma genom 

fragmentfärg (1989). Breitinger anger färg för varje fragment för att bedöma 

kremeringsgraden. Wells har studerat moderna krematorium och det visade sig att kotor, 

skulderblad och korsbenet ofta var sämre förbrända om liket låg på rygg. Om liket låg med 

buken nedåt skedde dålig förbränning av ansiktet, pannan, nyckelbenen och knäskålarna 

(Iregren, 1972:62-64). 

Iregren menar att sot, kol, stockar, brandspår och större benmängd indikerar att platsen för 

brandlagret och bålplatsen är densamma (Iregren, 1972:62-66). Arcini (2005:63-72) 

analyserar om graven är en grav eller om den egentligen är en bålplats med benfragment kvar, 

Arcini menar även att en del gravar är placerade i bålet.  

Gejvall spekulerar om ben kan ha krossats med sten efter att de kallnat för att få plats i 

urnor och hänvisar till att i moderna krematorium centrifugeras ben för att få en normalt 

återstående längd om en till två centimeter långa ben (Gejvall, 1969:470).  

Holck har undersökt om en segregering av kön på gravplatserna är möjlig, liknande den 

under medeltiden på kyrkogårdarna (Holck, 1997:56-59). Holck menar även, precis som 

Gejvall (1981:9) att det främst är de dorsala delarna av kotorna som är sämre kremerade än de 

ventrala och att detta kan ha samband med kroppens placering i bålet (1997:46).   

 

 

 

7. RESULTAT 

Bland de tio analyserade brandgravarna kunde fem individer könsbedömas, 

åldersbedömning gick att göra på alla individerna. Fyra individer uppvisade 

skeletala/sjukliga förändringar och i dessa gravar fanns även två hundar som 

uppvisade skeletala/sjukliga förändringar. Minst fyra av gravarna är dubbelgravar. 

De längsta fragmenten var mellan 5-8,5 centimeter och den genomsnittliga 

längden för fragmenten var 1,5-3 centimeter. Som mest har 12,5 deciliter av de 

brända benfragmenten från en grav gått att identifiera till art och benelement. 

Generellt gick 2 deciliter av de brända benfragmenten från varje grav att 

identifiera och som minst gick 0,5 deciliter att identifiera i en grav. Av de obrända 

benen har de flesta fragmenten gått att bestämma.     

- Människa (bränd): 66 % av benfragmenten från kranium (cranium), 11 % 

var från tänder (dentes), 6,5 % var från bålen, 6,5 % var från övre 

extremiteter, 7 % var från nedre extremiteter och 3 % var från 

mellanhandsben/mellanfotsben (metapodium) och falanger (phalanges) 

obestämda till övre eller nedre extremiteter.  

- Människa (obränd): 25 % tänder, 25 % bålen, 25 % övre extremiteter och 

25 % nedre extremiteter.  

- Häst (bränd): 10 % kranium, 10 % bålen, 50 % nedre extremiteter och 30 

% sesamben (sesamoidea).  

- Nötkreatur (Bos taurus) (bränd): 100 % kranium.  

- Nötkreatur (obränd): 100 % tänder.  

- Får/get (Ovis aries/Capra hircus) (obränd): 100 % tänder.  

- Hund (bränd): 5 % kranium, 10 % tänder, 51 % bålen, 6 % övre 

extremiteter, 9 % nedre extremiteter och 19 % från 
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mellanhandsben/mellanfotsben och falanger obestämda till övre eller nedre 

extremiteter.   

- Hund (obränd): 3,5 % kranium, 16 % tänder, 65 % bålen, 5 % övre 

extremiteter, 7 % nedre extremiteter och 3,5 % var från 

mellanhandsben/mellanfotsben och falanger obestämda till övre eller nedre 

extremiteter.  

- Björn (Ursus arctos) (bränd): 100 % hand/fot (manus/pedis) falang 3.  

 

 

7.1 Anl nr: 28  

Brända ben, människa:  

Kön: ♀?. Könsbedömning har gjorts genom mått på klippbenet; 13,41 millimeter 

= LM 4 (♀?), 13,41 millimeter = LM 5 (♀), 6,82 millimeter = HM 1 (♀?), 12,65 

millimeter = HM 2 (♀?).  

Ålder: Mellan 18 och 44 år, bedömningen har gjorts genom studie av skalltak och 

epifysfusionering.  

Skeletala och sjukliga förändringar: Senil osteoporos på skalltaksfragment. 

Ögonbrynsbågen (margo supra orbitalia) uppvisar ett foramen incisura supra 

orbitale. 

MIND: 1  

Anmärkning: Bland tänderna är det endast en tand med krona kvar, en bakre 

kindtand (molar).  

   

Gravskick: Brandgropens utformning bestod av en rektangulär brandgrop med stenskoning 

och täckstenar, betecknas stensättning med brandgrop. Över brandgropen låg ett tiotal cirka 

0,05-0,2 meter stora kalk- och gråstenar. Gråstenarna låg främst längs kanterna och många av 

dem var eldpåverkade, under de gråstenar som låg i sidorna fanns på en del ställen små, cirka 

0,05-0,1 meter långa kantställda kalkflisor. I nordvästra hörnet låg en flat kalkhäll som 

lutande inåt och som var cirka 0,4 meter lång. Nedgrävningen hade sluttande sidor och plan 

botten. Nere i gropen låg många små stenar, varav många var skörbrända gråstenar. I det 

relativt sotiga brandgropsinnehållet påträffades brända ben och ganska ytligt i södra delen 

obrända ben. Graven är i N (NV) – S (SO)-riktning.  

Gravföremål: En järnnit. 

 

 

Volym: 7 deciliter 

Vikt: 421 gram  

Vikt identifierat: 35 gram (8 %)  

Vikt oidentifierat: 386 gram 

Volym oidentifierat: 6 deciliter 

Antal oidentifierade fragment (ca): 380 

Genomgående fragmentfärg: Brun, grå och vit. 

Storlek: Det längsta fragmentet var 7,5 centimeter och den genomsnittliga 

längden på fragmenten var 1,5 centimeter.  
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Obrända ben, människa och får/get: 

Kön: - 

Ålder: Människa: Mellan 5,5-10 år. Största längd (GL) taget på överarmen: 

115,70 millimeter lång adderat med 63 millimeter för uppskattad saknad del (utan 

epifyser), vilket tillsammans ger 178,7 millimeter, det vill säga äldre än 5,5 år. 

Måttet tillsammans med fusioneringsstadiet på överarmen och korsbenet (sacrum) 

är individen troligen mellan 5,5 och 10 år.  

Får/get: Fullvuxen, dock minimalt slitage på tanden.  

Skeletala och sjukliga förändringar: - 

MIND: Människa: 1.  

Får/get: 1.  

Anmärkning: Människa: De oidentifierade fragmenten är rörbensfragment från 

människa, troligtvis från samma individ som de identifierade benen.  

Får/get: Tandflisorna kommer från en bakre kindtand.  

 

    
 

 

Benfragment Människa, 

antal fragment 

Vänster  Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 48    Brungrå, mörkgrå, 

ljusgrå, vit 

Fragment 

Överkäke 

(maxilla) 

1    Grå, vit Fragment 

Ögonbrynsbåge 1  1  Ljusbrun, ljusgrå, 

vit 

Fragment 

Tinningsben 

(temporale) 

1 1   Ljusbrun, ljusgrå, 

vit 

Klippbenet 

Tänder 3    Gul, grå, vit En rot, ett fragment av en 

rot, en bakre kindtand med 

krona 

Överarm 1   XF Gul, brun, grå, vit Distal del 

Hand, falang 1 

/falang 2  

1   X- Mörkgrå, vit Distal del 

Hand, falang 3 1   X- Gul, brun, grå, vit Distal del 

Sesamben, hand 1    Gul, brun, grå, vit Fragment 

Skenben (tibia) 1   XX Gul, brun, grå Fragment 

Fot, falang 3 1   X- Mörkgrå, vit Distal del 

SUMMA 60      

Vikt (g) Ca 35      

Tabell 1. Brända ben, anläggning 28.  

Bild 1. Åldersbedömning gjordes enligt 

mått och fusioneringsstadium på 

överarmen.  

Bild 2. Åldersbedömning gjordes enligt 

fusioneringsstadium på korsbenet. 

Tabell 1. Benfragment, antal fragment, vänster eller höger sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel, 

brända benfragmenten från anläggning 28.   
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Vikt: 47 gram 

Vikt oidentifierat: 7,5 gram 

Antal oidentifierade fragment (ca): 14 

 
Benfragment Människa, antal fragment Vänster Höger F 

Korsben 1   O 

Överarm 1 1  UO 

Skenben 1?   UU 

SUMMA 3    

Vikt (g) 39,5    

 

 

 
Benfragment Får/get, antal fragment 

Tänder 3 

SUMMA 3 

Vikt (g) <0,5 

 

7.2 Anl nr 29:  

 

 

7.2 Anl nr: 29 

Brända ben, människa:  

Kön: -  

Ålder: Mellan 18 och 44 år, bedömningen har gjorts genom skalltak och 

epifysfusionering.   

Skeletala och sjukliga förändringar: - 

MIND: 1? Skalltaksfragmenten uppvisar relativt stor olik tjocklek, vilket skulle 

kunna tyda på två olika individer.  

Anmärkning: Det finns en kindtand som endast består av tandkrona och saknar 

rot.  

 

Gravskick: Brandgropens utformning var rektangulär med stenskoning och täckstenar och 

betecknas stensättning med brandgrop. Anläggningens nordvästra hörn var skadat av en 

sentida nedgrävning. Södra kortändan utgjordes stensättningen av två kantställda kalkhällar, 

den ena var cirka 0,3 meter lång och 0,2 meter hög och den andra var 0,2 meter lång och 0,2 

meter hög. I södra delen av den västra långsidan fanns en kantställd kalkhäll som var cirka 

0,35 meter lång och 0,2 meter hög. Tre stycken flata kalkhällar, cirka 0,2-0,4 meter stora, låg 

över brandgropen. En lös, ca 0,35 meter lång, kalkhäll låg lös bredvid anläggningen, vilken 

sannolikt ursprungligen tillhört konstruktionen. Brandgropen hade lätt sluttande sidor och 

plan botten. Innehållet var inte särskilt sotigt. Graven är i N-S riktning.  

 

Gravföremål: Ett runt bronsföremål med plan botten, som hade cirka 0,5 centimeter höga 

kanter, hål i mitten och var försett med en ögla. En bronsring, ett fragment som var ett 

genombrutet bronsbeslag, tre fragment av bronsbeslagsdetaljer med nitar, en bronsnit, nio 

bronsfragment, varav ett en remtunga. Ett kamfragment i ben eller horn med två parallella 

linjer som dekoration.  

 

 

Volym: 7,5 deciliter  

Vikt: 394 gram 

Tabell 2. Obrända människoben, anläggning  28.  

Tabell 3. Obränd tand från får/get, anläggning 28. De tre 

tandfragmenten kommer från en och samma bakre kindtand.  
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Vikt identifierat: 75 gram (19 %) 

Vikt oidentifierat: 319 gram 

Volym oidentifierat: 5,5 deciliter 

Antal oidentifierade fragment (ca): 800 

Genomgående fragmentfärg: Mörkgrå, ljusgrå och vit.   

Storlek: Det längsta fragmentet var 6 centimeter och den genomsnittliga längden 

på fragmenten var 2 centimeter. 
 

 

Benfragment Människa, 

antal 

fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 35    Blå, mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Fragment 

Underkäke 

(mandibula) 

2    Ljusgrå, vit Fragment 

Tänder 13    Mörkblå, vit Tandrötter, varav en bakre 

kindtand med krona 

Första halskotan 

(atlas) 

2   XX En mörkgrå  

En brun, ljusgrå 

Fragment 

Halskota 

(vertebrae 

cervicale) 

1   FF Ljusgrå, vit Kotkropp 

Oidentifierad 

kota  

2   FF, 

XX 

Ljusgrå, vit Kotkropp, utskott  

Armbågsben 

(ulna) 

1   XX Brun, ljusgrå, orange, 

vit 

Diafysfragment 

Hand, falang 1 

/falang 2 

2   X- En mörkgrå, ljusgrå, 

vit ventralt, svart, blå 

dorsalt  

En mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Distala delar 

Hand, falang 3 1   X- Mörkgrå, ljusgrå, vit Distal del 

Lårben (femur) 4 1 1  XF, 

X-, 

XX 

Svart, mörkgrå, 

ljusgrå, vit 

Tre distala delar, varav ett 

fusionerat från höger sida, 

ett diafysfragment 

Mellanhands-

/mellanfotsben  

1   X- Mörkgrå, ljusgrå, vit Distal del 

Fot, falang 1 1   X- Mörkgrå, ljusgrå, vit Distal del 

Fot, falang 2 1   -- Mörkgrå, ljusgrå, vit Hel 

Falang 1/falang 2 1   X- Mörkgrå, ljusgrå, vit Distal del 

SUMMA 67      

Vikt (g) Ca 75      

 

 

 

 

Tabell 4. Brända ben från människa, benfragment, antal fragment, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och 

bendel, anläggning 29.   
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Obränt ben, människa: 

Kön: - 

Ålder: 3-4 år. Ej frambruten permanent framtand (incisiv), från överkäken. 

Skeletala förändringar: - 

MNI: 1 

Anmärkningar: - 

 

 

Vikt: <1 gram 

 
Benfragment Människa, antal fragment 

Tänder 1 

SUMMA 1 

Vikt (g) <0,5 

 

 

 

 

7.3 Anl nr: 33 

Brända ben, människa, björn:  

Kön: Människa: ♀?, genom bedömning av okbenet (zygomaticum). 

Ålder: Människa: Mellan 18 och 44 år, bedömningen har gjorts genom studie av 

skalltaken.   

Björn: Fullvuxen.  

Skeletala och sjukliga förändringar: - 

MIND: Människa: 1. 

Björn: 1.  

Anmärkning: - 

 

Gravskick: Brandgropens form var rektangulär och den formades utav täckstenar och har 

beteckningen stensättning med brandgrop. Sydvästra hörnet av anläggningen angränsade till 

en stenpackning som täckte och delvis låg norr om anläggning 68. Stensättningen utgjordes av 

Tabell 5. Obränd människotand, anläggning 29.  

Bild 3. Exempel på typisk fragmentering av rörben. 

Fragment från människa, från vänster bränt lårben 

från diafysen, och distala ledrullen.  
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ett tiotal mycket små kalkstenar som var mellan 0,05 till 0,1 meter stora. Nedgrävningen hade 

raka kanter och plan botten. Jorden var måttligt sotig. Graven är i N (NV) – S (SO)-riktning.  

Gravföremål: 34 bronsfragment, de flesta var smältor; varav två hopsmälta med gröngult 

glas. Järnbeslag av fragmentariskt bleck och två fragmentariska järnnitar. Sju smältor av 

gröngult glas, två spelbrickor i ben eller horn, två kamfragment i ben eller horn med två 

parallella linjer som dekoration och ornerad keramik. 

 

 

Volym: 4 deciliter  

Vikt: 223 gram 

Vikt identifierat: 17 gram (8 %) 

Vikt oidentifierat: 206 gram 

Volym oidentifierat: 3 deciliter  

Antal oidentifierade fragment (ca): 280  

Genomgående fragmentfärg: Grå, gul och vit. 

Storlek: Det längsta fragmentet var 5 centimeter och genomsnittliga storleken på 

fragmenten var 1,5 centimeter.  
 
Benfragment Människa, antal 

fragment 

Vänster Höger F  Fragmentfärg Bendel 

Kranium 25    Gul, mörkgrå, vit Fragment 

Tinningsben 1  1  Grå, vit Fragment 

Okben 1  1  Mörkgrå Nästan helt 

Underkäke 1    Gul, mörkgrå, vit Fragment 

Tänder 2    Blå, gul, mörkgrå, 

vit 

Rötter 

Revben (costae) 1    Gul, vit Fragment 

Månben (lunatum) 1  1  Mörkgrå Hel 

Hand, falang 1 3   X- Svart, grå, vit Distala 

delar 

Hand, falang 3 1   -- Grå, vit Hel 

Mellanhands-

/mellanfotsben 

1   X- Ljusgrå, vit Distal del 

Falang 1/falang 2 1   X- Svart, mörkgrå Distal del 

SUMMA 38      

Vikt (g) Ca 17      

 

 

 
 

 

Tabell 6. Brända människoben, benfragment, antal, sida, färg och bendel, anläggning 33.  

Bild 4. Fem brända falanger från björn, med olika 

fragmenteringsgrad. 
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Benfragment Björn, antal fragment Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Hand/fot, falang 3 5    Gul, mörkgrå, vit En hel, fyra fragment 

SUMMA 5      

Vikt (g) 4,5      

 

 

 

 

Obrända ben, oidentifierade: 

Vikt: 5 gram 

Antal oidentifierade fragment (ca): 10 rörbensfragment 

 

 

7.4 Anl nr: 36 

Brända ben, människa, hund, häst:  

Kön: - 

Ålder: Människa: 50-79 år, genom studie av skalltaken. Tänderna har öppna 

rotkanaler, vilket tyder på en yngre individ.  

Hund: Minst 1¼-2 år.  

Häst: Minst 4-5 år.  

Skeletala och sjukliga förändringar: Senil osteoporos, på skalltaksfragment. 

MIND: Människa: 1? 

Hund: 1. 

Häst: 1. 

Anmärkning: -  

 

Gravskick: Rektangulär brandgrop med stenskoning, betecknas stensättning med brandgrop. 

Anläggningen var tydlig som en mörkfärgning i den omkringliggande ljusare sanden. 

Stenskoningen bestod av gråsten, varav en skarpkantad och nedgrävningens sidor sluttade. 

Jorden var måttligt sotig med mindre stråk av ren ljus sand och kalkstenar. Graven är i N 

(NV) – S (SO)-riktning.  

 

Gravföremål: Två bronsskållor, två bronsnitar och fyra fragment av nitar. Ett eldpåverkat 

bronsfragment, som troligtvis kom från ett beslag. En järnsölja med ett fragmentariskt beslag. 

Ett järnbeslag, en ljusblå glaspärla, fem eller sex kammar av ben eller horn, med dekor av 

dubbla punktcirklar och två kantföljande linjer. Tre keramikskärvor av rödgult gods med 

stämpelornamentik och en järnnit. En djurklo. 

 

 

Volym: 29 deciliter  

Vikt: 1919,5 gram 

Vikt identifierat: 110,5 gram (6 %) 

Vikt oidentifierat: 1809 gram 

Volym oidentifierat: 27,5 deciliter 

Antal oidentifierade fragment (ca): 2510  

Genomgående fragmentfärg: Blå, gul, brun, grå och vit. 

Storlek: Det längsta fragmentet är 5 centimeter och genomsnittliga längden är 2 

centimeter. 

 

 

 

Tabell 7. Brända ben från björn, benframgment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel, 

anläggning 33.  
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Benfragment Människa, antal 

fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 43    Blå, gul, vit Fragment 

Tänder 2    Blå, gul, brun, 

grå, vit 

Rötter 

Bröstkota (vertebrae 

thoracicae) 

2   XX Gul, brun, grå Proceussus 

articularis superior 

SUMMA 47      

Vikt (g) 58      

 

 

 
Benfragment Hund, antal 

fragment 

Vänster  Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 1    Gul, grå, vit Occipital condyl 

Tänder 8    Blå, gul, brun, 

grå, vit 

Rötter, ett fragment med 

krona kvar; kindtand 

Andra halskotan 3    Gul, mörkgrå, vit Fragment 

Bröstkota 2   FF Gul, mörkgrå, vit Kotkroppar 

Ländkota (vetebrae 

lumbalis) 

2   FF, 

XX 

Gul, grå, vit En kotkropp, en del av 

”kotryggen” 

Obestämd kota  2    Blå, gul, grå, vit Fragment 

Svanskota (coccygis) 5   FF, 

XF 

Tre gula, ljusgrå, 

vita  

Två mörkgrå, vita 

Tre hela, två halva 

Armbågsben 1  1 FX Gul, grå, vit Proximal del 

Handrotsben (carpi 

accessorium) 

1    Gul, grå, vit Nästan hel 

Mellanhandsben 

(metacarpus III) 

1   FX Gul, grå, vit Proximal del 

Hälben (calcaneus) 2  1 F En grå, vit  

En gul, brun, vit 

Fragment 

Fotrotsben (tarsi 

teritum) 

1  1  Gul, mörkgrå, vit Hel 

Fotrotsben (tarsi 

quartum) 

1    Gul, mörkgrå, vit Hel 

Mellanhands-

/mellanfotsben 

4   X- Tre blå, grå, vita 

En grå, vit 

Distala delar 

Hand/fot, falang 1 1   FX Grå, vit Proximal del och diafys 

Hand/fot, falang 2 3   F- En stor, blå, 

mörkgrå  

Två mindre, gula, 

grå, vita 

Hela, lite sprickor proximalt 

och distalt, genom diafysen 

och ledändarna 

SUMMA 38      

Vikt (g) Ca 16      

 

 

 
Benfragment Häst, antal 

fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 1    Gul, grå, vit Occipital 

condyl 

Obestämd kota 1   F Brun, mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Fragment 

Skenben 2   XX En gul, grå, vit  

En blå, mörkgrå, vit 

Fragment 

Språngben 1    Mörkgrå, vit Fragment 

Tabell 8. Brända människoben, benfragment, antal, sida, fusioneringsgrad, färg och bendel, anläggning 36.  

Tabell 9. Brända hundben, benfragment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel, anläggning 36.  
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Fotrotsben (Tarsi 

quartum) 

1  1  Mörkgrå, vit Fragment 

Fotrotsben (Tarsi 

centrale) 

1    Mörkgrå, brun, vit Fragment 

Sesamben 3    Gul, brun, grå, orange, 

vit 

En hel, två 

halva 

SUMMA 10      

Vikt (g) 27,5      

 

 

 

 

7.5 Anl nr: 37 

Brända ben, människa och hund:  

Kön: Människa: ♂?, genom bedömning av incisura ischiadica major.  

Ålder: Människa: Mellan 18 och 44 år, genom bedömning av skalltak och 

epifysfusionering. Nästan igenväxta rotkanaler, vilket tyder på en äldre individ, 

möjligen indikerar detta att det finns två individer i graven.  

Hund: Minst 1⅔-2 år.  

Skeletala och sjukliga förändringar: Människa: Helt runda små millimeter stora 

hål i skalltaket.  

Hund: Sjuklig förändring på kotkropp, helt runt hål i kraniala ledytan. 

 

    
 

 

 

MIND: Människa: 1? 

Hund: 2. Hunden har ett hälben från vänster som är helt och ytterligare ett 

fragment från ett hälben från vänster sida, vilket betyder att det finns minst två 

hundar i anläggningen.  

Anmärkning: Människa: En tandrot med krona kvar, troligtvis en bakre kindtand. 

Hund: En tandrot med krona kvar, kindtand.  

 
Gravskick: En rektangulär brandgrop med stenskoning och täckstenar, betecknas 

stensättning med brandgrop. Två flata kalkhällar utgjorde stensättningen, vilka var 

cirka 0,25 meter i sydvästra hörnet och 0,5 meter i sydöstliga hörnet av 

anläggningen. Kring det nordvästra hörnet fanns ungefär fem stycken cirka 0,1-

0,15 meter stora kalk- och gråstenar. En av dessa var en kantställd cirka 0,15 

meter djup kalkflisa stödd av en liten gråsten som befann sig i anläggningens 

Tabell 10. Brända hästben, benfragment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg, bendel, anläggning 36.  

Bild 5. Bröstkota från hund med sjuklig förändring.  
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norra kortsida, strax vänster om mitten. Nedgrävningen hade sluttande kanter och 

plan botten. Brandgropens jord var kraftigt sotig. Graven är i N (NV) – S (SO)-

riktning.  

 

Gravföremål: Flertalet föremålsfynd låg relativt centralt samlade i anläggningen.  

Uppräknat från norr till syd låg en lansspets av järn, som var böjd på mitten med 

brett blad och förhöjd mittlinje och avfasning av kanterna längs bladets nedre del. 

Ett fragmentariskt sköldhandtag, en sköldbuckla, ett järnbeslag och ett 

fragmentariskt dubbeleggat svärd som låg över ett krossat lerkärl. Dessutom 

påträffades en kniv, två sköldbeslag med nitar, en höjd järnten, järn med rester av 

trä, en liten järnsölja, en glassmälta. Ett kamfragment av ben eller horn med 

ornamentik och keramik.  

 

 

Volym: 19 deciliter  

Vikt: 1258,5 gram 

Vikt identifierat: 100,5 gram (8 %) 

Vikt oidentifierat: 1158 gram 

Volym oidentifierat: 16,5 deciliter 

Antal oidentifierade fragment (ca): 960  

Genomgående fragmentfärg: Gul, brun, mörkgrå, orange och vit.  

Storlek: Det största fragmentet var 6 centimeter och den genomsnittliga längden 

var 2 centimeter.  

  
Benfragment Människa, 

antal fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 51    Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Fragment 

Ögonbrynsbåge 2  1  Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Ett fragment, det högra 

benfragmentet är nästan helt 

Tinningben 2 1 1  Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Det vänstra benfragmentet är en 

del av klippbenet 

Underkäke 5    Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Fragment 

Tänder 4    Blågrå, gul, vit Två rötter med krona kvar, en 

trolig bakre kindtand, en 

kindtand  

Obestämd kota 1   XF Mörkgrå, vit Kotkropp 

Bäcken (pelvis) 1    Mörkgrå, vit Incisura ischiadica major 

Hand, falang 3 1   X- Mörkgrå, vit Halv 

Vadbenet 1   XX Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Diafysfragment 

SUMMA 68      

Vikt (g) Ca 39      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11. Brända människoben, benfragment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel, 

anläggning 37.  
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Benfragment Hund, antal 

fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Underkäke 3 1 1  Blå, brun, 

mörkgrå, vit 

Vänster är processus 

condylaris, höger är processus 

condylaris 

Tänder 1    Blå, brun, 

mörkgrå, vit 

Halv kindtand med krona 

Första halskotan 1    Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Fragment 

Andra halskotan 2    Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Fragment 

Halskota 5   FX, 

XX 

Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Ett utskott, fyra fragment av 

kotkropp 

Bröstkota 4    FF Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Kotkropp 

Ländkota 5   FF Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Kotkropp 

Obestämd kota  6   FF, 

XF, 

XX 

Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Sex kotkroppar, en ”kotrygg” 

Svanskota 6   FF, 

FX 

Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Tre hela, tre halva, varav en 

delad lodrätt 

Bäcken? 1  1 F Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Acetabelum? 

Överarmsben 1  1 XF Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Distal del 

Armbågsben 1  1 XX Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Proximal del 

Hälben 3 2 1 F-, 

FX, 

XX 

Mörkgrå, vit En hel, två fragment 

Språngben 1 1  - Mörkgrå, vit Halv 

Mellanhands-

/mellanfotsben 

1   X- Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Av precis ovanför ledrullen 

och på ledrullens bredd 

Hand/fot, falang 1 4   X-, -- Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Tre distala delar, en hel 

Hand/fot, falang 2 2   -- Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

En har spruckit genom 

proximala ledytan och lodrätt 

igenom en del av diafysen 

Hand/fot, falang 3 1   -- Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

Hel 

SUMMA 48      

Vikt (g) Ca 61,5      

 

 

 

Tabell 12. Brända hundben, benframgment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel, anläggning 

37.  
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Obrända ben, får/get: 

MIND: 1. 

Anmärkning: En framtand och två bakre kindtänder, varav en är tredje bakre 

kindtanden (molar 3), alla från underkäken. 

 

Volym: under 1 deciliter 

Vikt: 21 gram  

Vikt oidentiferat: 10,5 gram 

Antal oidentifierade fragment: 8  

 
Benfragment Får/get, antal fragment  

Tänder 3 

SUMMA 3 

Vikt (g) 10,5 

 

 

 

 

 

7.6 Anl. 38 

Brända ben, människa och hund.  

Kön: - 

Ålder: Människa: 1/3 av skalltaksfragmenten tyder på en individ mellan 18 och 

44 år och 2/3 av skalltaksfragmenten tyder på en individ mellan 50 och 79 år. 

Igenväxt rotkanal och en del nästan igenväxta rotkanaler, vilket indikerar en äldre 

individ.  

Björn: Fullvuxen.  

Skeletala och sjukliga förändringar: - 

MIND: Människa: 2. En stor skillnad på tjockleken av skalltaken styrker 

åldersbedömningarna, i att det finns benfragment från två individer i 

anläggningen.  

Björn: 1.  

Anmärkning: Människa: En kindtand med en bit av en tandkrona kvar.  

Tabell 13. Obrända tänder, får/get i 

underkäken. Anläggning 37.   

Bild 6. Fragmenteringsgraden på 

ett språngben från hund.  

Bild 7. Fragmenteringsgraden på falang 1, falang 2 och 

mellanhandsben/mellanfotsben från hund.  
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Gravskick: En rektangulär brandgrop med stenskoning och täckstenar, betecknas 

stensättning med brandgrop. Anläggningen gränsade i norra hörnet till ett sentida 

dike. Kalkstenar, skörbrända gråstenar, svag sotinblandning i jorden. Ytligt i 

anläggningen påträffades obrända ben. Graven är i N (NO) – S (SV)-riktning.  

 

Gravföremål: Relativt ytligt framkom keramik och glassmältor. En agraff av 

brons med en hake som ursprungligen hade tre nithål, i ett av hålen satt en nit 

kvar. En bronsnit, en bronsring, ett bronsfragment, bronssmältor och glasfragment 

av gul färg med vulst. En eller två kammar av ben eller horn, keramik från 

sannolikt två olika kärl och lerföremål. 

 

 

Volym: 5 deciliter 

Vikt: 272 gram 

Vikt identifierat: 25 gram (9 %)  

Vikt oidentiferat: 247 gram 

Volym oidentifierat: 4 deciliter 

Antal oidentifierade fragment (ca): 320  

Genomgående fragmentfärg: Gul, ljusbrun, ljusgrå och vit. 

Storlek: Det största fragmentet var 5 centimeter och genomsnittliga längden var 2 

centimeter.  

 

 
Benfragment Människa, 

antal fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 29    Blå, gul, brun, grå, 

vit 

 

Tänder 7    Blågrå, svart, gul, 

ljusgrå, vit 

En krona från en kindtand, 

tre tandrötter, tre fragment 

av tandrötter 

Andra 

halskotan 

1   XX Gul, brun, 

mellangrå, vit 

Ledfacett 

Halskota  3   XX,  

--  

Gul, brun, mörkgrå, 

ljusgrå, vit 

En processus articularis 

superior, två kotkroppar 

Bröstkota 1   XX Gul, ljusgrå, vit Processus articularis 

superior 

Obestämd 

kota 

1   XF Gul, ljusgrå, vit Kotkropp 

Bild 8. Skalltaksfragment med mycket 

diploë.  
Bild 9. Stor skillnad på tjockleken på 

skalltaksfragmenten. 
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Falang 1/ 

falang 2 

3   XX, 

X- 

En ljusgrå, vit. 

En gul, ljusbrun, 

ljusgrå, vit  

En mörkgrå, vit 

Ett fragment, två distala 

delar 

SUMMA 45      

Vikt (g) Ca 22      

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Benfragment Björn, antal 

fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Hand/fot, falang 

3 

3    Gul, brun, mörkgrå, 

vit 

Två hela, ett 

fragment 

SUMMA 3      

Vikt (g) 3      

 

 

 

 

Obrända ben, får/get: 

MIND: 1. 

Anmärkning: 4 fragment av bakre kindtand, kommer troligtvis från samma tand.  

 

 

Volym: under 1 deciliter 

Vikt: 1 gram 

Vikt oidentifierat: <1 gram 

Antal oidentifierade fragment: 2 

 
Benfragment Får/get, antal fragment 

Tänder 4 

SUMMA 4 

Vikt (g) 1 

 

 

 

 

Tabell 14. Brända människoben, benframgment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel 

anläggning 38.  

Tabell 15. Brända ben från björn, benframgment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel 

anläggning 38.  

Bild 10. Olika fragmenteringsgrader av tre 

brända falanger, från björn.  

Tabell 16. Obrända får/get tandfragment, 

från anläggning 38. 
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7.7 Anl. 58 

Brända ben, människa:  

Kön: ♂♀, könsbedömning genom okbenet, ♂?, och mått på högra klippbenet: 19,29 

millimeter = LM 4 (-), 13,88 millimeter = LM 5 (♀), 7,51 millimeter = LM 6 (-), 7,19 

millimeter = HM 1 (♂), 11,27 millimeter = HM 2 (-). Vänstra överarmen epicondylar bredd 

var 50,55 millimeter (lite skadad), ♀.   

Ålder: Mellan 18 och 44 år, bedömningen har gjorts på skalltaksfragmenten och 

epifysfusionering.  

Skeletala och sjukliga förändringar: - 

MIND: 1. 

Anmärkning: Mått på högra språngbenet (GL: 48,62 millimeter), visade på en 

154,55 centimeter lång individ och mått på vänstra språngbenet (GL: 46,85 

millimeter) gav en kroppslängd på 134,211 centimeter. Vänstra, första 

mellanfotsbenets största längd (GL) är 53,88 millimeter. En hörntand (canini) 

med liten del av kronan kvar, detsamma med tre bakre kindtänder.  

 

Gravskick: En rektangulär brandgrop med stenskoning och täckstenar, betecknas stensättning 

med brandgrop. Nedgrävningen som hade raka lätt sluttande kanter och plan botten var i ytan 

kantad av cirka 0,1 meter stora gråstenar. Ovanpå anläggningens inre del låg några små 

stenar. Brandgropen var för övrigt stenfri och innehöll en förhållandevis stor mängd ben i jord 

med liten sotinblandning. Graven ligger i N (NV) – S (SO)-riktning. 

 

Gravföremål: En dräktnål av brons med ett runt, nästan dubbelkoniskt huvud, profilerad hals 

och därunder hålförsedd skiva, dessutom påträffades en järnnit.  

 

 

Volym: 26 deciliter  

Vikt: 1212 gram 

Vikt identifierat: 435 gram (36 %) 

Vikt oidentifierat: 777 gram 

Volym oidentifierat: 13,5 deciliter 

Antal oidentifierade fragment (ca): 1110 

Genomgående fragmentfärg: Gul, ljusbrun, grå och mörkbrun. 

Storlek: Det längsta fragmentet var 8,5 centimeter och det genomsnittliga var 3 

centimeter. 
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Benfragment Människa, 

antal 

fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg  Bendel 

Kranium 33    Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

 

Tinningben 5 1 2  Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Ett av dem har 

inslag av blått 

Det högra benfragmentet är 

klippbenet. 

Okben 1 1   Gul, brun, ljusgrå, 

vit 

 

Underkäke 6 1 2  Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit  

Två fragment har 

dock inslag av blått 

En processus coronideus, en 

processus condylaris 

Tänder 17    Blågrå, gul, brun, 

vit 

Tio tandrötter, tre fragment, 

fyra har delar av krona kvar, 

en hörntand, tre bakre 

kindtänder 

Första halskotan 2   XX Blå, gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Fragment 

Halskota 4   XX, 

FF 

Gul, mörkgrå, 

ljusgrå, vit 

Tre processus articularis 

superior, en kotkropp 

Bröstkota 4   XX Två gula, ljusgrå, 

vita  

Två gula, bruna, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vita. 

Fyra processus articularis 

superior 

Ländkota 1   F Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Kotkropp 

Obestämd kota 7   XX, 

--, 

FF 

Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Tre fragment, fyra 

kotkroppar 

Korsben 1   XF Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Nedre delen är fusionerad 

Överarm 3 1 1 -X, 

X- 

Gul, brun, 

mörkgrå, vit 

En proximal del, två distala 

delar 

Strålben (radius) 2  1 XF, 

XX 

Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

En diafys, en distal del 

Armbågsben 5  1 -X, 

X-, 

XX 

Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

En proximal del, en distal 

del, tre diafyser 

Månben 2    Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Nästan hela 

Huvudben 

(capitatum) 

1  1  Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Fragment 

Första 

mellanhandsbenet 

1  1 X- Gul, brun, 

mörkgrå, ljusgrå, 

vit 

Distal del 

Andra 

mellanhandsbenet 

1  1 -X Brun, ljusgrå, vit Proximal del 
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Hand, falang 1 6   -X, 

X- 

Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Två proximala delar, fyra distala 

delar 

Hand, falang 1  

/falang 2 

1   X- Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Distal del 

Hand, falang 3 1   -- Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Hel 

Knäskål (patella) 2 1 1  Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Hela 

Lårben 6 2  -X, 

XF 

Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå Fyra distala delar, två proximala 

delar 

Skenben 5  1 XX, 

XF 

Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Två benfragment från en diafys 

som passar ihop, två diafyser, en 

distal del. 

Vadben 2 1  XF, 

XX 

Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit En distal del, en diafys 

Hälben 3 1 1 F Fragment från högra sidan, gult, 

ljusgrått, vitt  

Två gula, bruna, mörkgrå, 

ljusgrå, vita 

Fragment 

Språngben 2 1 1  Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Hela 

Tärningsben 

(cuboideum) 

1  1  Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Nästan hel 

Båtben (naviculare) 2 1 1  Fragment från vänster sida, gult, 

brunt, mörkgrått, ljusgrått, vit  

Fragment från höger sida har 

samma färg som vänstra, men är 

svart också 

Fragment 

Fotrotsben (cuniforme 

mediale) 

2 1 1  Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Nästan hela 

Fotrotsben (cuniforme 

intermediale) 

1    Gul, mörkgrå, ljusgrå, vit Halv 

Fotrotsben (cuniforme 

laterale) 

2 1 1  Fragment från vänster sida, 

blått, gult, brunt, ljusgrått.  

Fragment från höger sida, gult, 

brunt, mörkgrått, ljusgrått, vit 

Nästan hela 

Fotrotsben 1    Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Fragment 

Första mellanfotsbenet 2 1  -X Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Fragment, proximala delar 

Andra mellanfotsbenet 1  1 -X Gul, brun, vit Proximal del 

Fjärde mellanfotsbenet 2 1 1 -X Fragment från vänster sida, gult, 

brunt, mörkgrått, ljusgrått, vit 

Fragment från höger sida, blått, 

gult, brunt, mörkgrått, ljusgrått, 

vit  

Två proximala delar 

Mellanhands-

/mellanfotsben 

7   -- Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Fyra proximala delar, tre distala 

delar 

Fot, falang 1:I 3 1 1  En gul, brun, ljusgrå, vit  

Två gula, bruna, mörkgrå, 

ljusgrå, vita  

Två distala delar, en proximal del. 

Fot, falang 1 5   -- Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Hela 

Fot, falang 2 1   -- Gul, brun, ljusgrå, vit Hel 

Fot, falang 3 1   -- Gul, brun, mörkgrå, ljusgrå, vit Hel 

Falang 1/falang 2 6   -X, 

X- 

Tre blå, gula, mörkgrå, ljusgrå, 

vita  

Tre gula, bruna, mörkgrå, 

ljusgrå, vita   

Två proximala delar, fyra distala 

delar 

SUMMA 161      

Vikt (g) 435      

Tabell 17. Brända människoben, benfragment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel, 
anläggning 58.  
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Obrända ben, oidentifierade: 

Vikt: <1 gram 

Antal oidentifierade fragment: 1  

 

 
7.8 Anl nr: 109 

Brända ben, människa:  

Kön: ♂?, könsbedömning gjord på okbenet. Måtten har tagits på andra halskotan,           

DTD: 8,60 millimeter (-), DSD (skadad vid DSD måttet): 7,20 millimeter (-), resultatet blev 

negativt. Klippbenet var för fragmenterat och gick inte att använda till könsbedömning. 

 

 
 

 

 

Ålder: Mellan 18 och 44 år, genom skalltaksfragmenten och epifysfusionering.  

Skeletala och sjukliga förändringar: En rund intryckning på tabulae interna.  

MIND: 1?. 

Anmärkning: En främre kindtand och en kindtand med krona kvar. Det är två olika färger på 

skalltaksfragmenten, den ena färgen är densamma som resterande skelettmaterialet och den 

andra färgen är ljusare, vilket skulle kunna tyda på att det finns två individer i anläggningen.  

 

       
 

 

 

 

Bild 12. Rund intryckning på 

skalltaksfragmentet.  

Bild 13. Stor färgskillnad på skalltaksfragmenten. 

Bild 11. En bränd andra halskota från 

människa.  
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Gravskick: En rektangulär brandgrop med stenskoning och täckstenar, betecknas stensättning 

med brandgrop. Anläggningen syntes som en mörkfärgning täckt med relativt stora, cirka 0,1-

0,4 meter kalkhällar som lutade nedåt; inåt mot ett stenfritt parti i mitten. Nedgrävningen hade 

raka, lätt sluttande sidor och plan botten. En kantställd kalkhäll som var cirka 0,2 meter lång 

fanns i västra långsidans norra del. Jorden var stenfri och ganska kraftigt sotblandad. 

Huvuddelen av keramiken påträffades i norra delen närmast under täckhällarna.  

Brända ben och kol (cirka 26 gram) framkom jämnt spridda i brandgropen. Graven ligger i N 

(NO) – S (SV)-riktning.  

 

Gravföremål: 27 skärvor av rödbrunt stämpelornerat gods, från olika kärl. 

 

 

Volym: 12,5 deciliter 

Vikt: 837 gram 

Vikt identifierat: 154 gram (18 %)  

Vikt oidentifierat: 683 gram  

Volym oidentifierat: 10,5 deciliter 

Antal oidentifierade fragment (ca): 1700 

Genomgående fragmentfärg: Kolsvart, färgat av kol, med vitt som sticker fram 

emellan.  

Storlek: Det längsta fragmentet är 6 centimeter och det genomsnittliga är 2 

centimeter.  
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Benfragment Människa, 

antal 

fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 157    Mer än hälften är ljusare än 

övriga, på de mörka 

skalltaken syns blått och 

vitt 

 

Tinningben 5 1 1  Kolsvart, vit* Fyra fragment, ett 

klippben 

Okben 1  1  Kolsvart, vit  

Underkäke 7    Kolsvart, vit En med två rötter i, 

främre kindtänder 

Tänder 21    Kolsvart, vit Rötter, en krona från 

en främre kindtand, 

en krona från en 

kindtand 

Första halskotan 1   XX Kolsvart, vit Ledfacett 

Andra halskotan 1   XX Kolsvart, vit Halv  

Halskota  1   XX Kolsvart, vit Processus articularis 

superior 

Bröstkota 3   XX, 

FF 

Kolsvart, vit Två processus 

articularis superior, 

en kotkropp 

Ländkota 1   FF Kolsvart, vit Halv kotkropp 

Obestämd kota  1   XX Kolsvart, vit Del av kotkropp 

Bäcken 2    En mer vit än övriga och 

svart, brunt 

Fragment 

Revben 2    Kolsvart, vit Fragment 

Strålben 2   FX, 

XX 

Kolsvart, vit En diafys, en 

proximal del 

Hand, falang 1 1   X- Kolsvart, vit Distal del 

Hand, falang 2 3   -X, 

X- 

Kolsvart, vit En distal del, två 

proximala delar 

Hand, falang 1 

/falang 2 

2   -X, 

X- 

Kolsvart, vit En proximal del, en 

distal del 

Hand, falanag 3 2   X-,  

-- 

Kolsvart, vit En distal del, en hel 

Lårben 2   X-,  

-X 

Kolsvart, vit En distal del, en 

proximal del 

Mellanhands-/ 

mellanfotsben 

1   X- Kolsvart, vit Ledrulle 

Fot, falang 3:I 1   -X Kolsvart, vit Proximal del 

SUMMA 217      

Vikt (g) Ca 154      

Tabell 18. Brända människoben, benfragment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel, 

anläggning 109.  

*Den kolsvarta fragmentfärgen betyder genomgående att benfragmentet är färgat utav kol/sot.  



 30 

7.9 Anl nr: 115 

Brända ben, människa och nötkreatur:  

Kön: Människa: ♂?, genom att studera ögonbrynsbågen. Vänstra klippbenet, 

14,11 millimeter = LM 4 (-), 12,04 millimeter = LM 5 (-), 7,11 millimeter = LM 6 

(-), 5,74 millimeter = HM 1 (-), 10,69 millimeter = HM 2 (-), resultatet utav 

måtten blev negativt. 

 

 

 
 

 

 

 

Ålder: Människa: Mellan 18 och 44 år, bedömningen har gjorts genom studie av 

skalltaksfragmenten och epifysfusionering. I princip helt slutna rotkanaler tyder 

på en äldre individ, vilket kan indikera att det finns två individer i materialet.  

Skeletala förändringar: Människa: Helt runda millimeter stora hål i skalltaket. 

Ögonbrynsbågen har foramen insicura supra orbitale. 

MIND: Människa: 1?. 

Nötkreatur: 1.  

Anmärkninig: Människa: En bakre kindtand med en bit av krona kvar och två 

kindtänder med del av krona kvar.  

 

Gravskick: En rektangulär brandgrop. Ingen stenmarkering utan utgjordes enbart 

av resterna från bålet i en grund nedgrävningen i den sterila jorden. Kraftigt sotig, 

blandad med brända ben. Graven ligger i N (NO) – S (SV)-riktning.  

 

Gravföremål: 30-tal krukskärvor och ett fragment av dubbelkam av ben eller 

horn.  

 

 

Volym: 11 deciliter  

Vikt: 702,5 gram 

Vikt identifierat: 69,5 gram (10 %)  

Vikt oidentifierat: 633 gram 

Volym oidentifierat: 9 deciliter 

Antal oidentifierade fragment (ca): 352 

Genomgående fragmentfärg: Kol täcker allt, brun, grå och vit syns igenom. 

Storlek: Det största fragmentet är 6 centimeter och det genomsnittliga är 2 

centimeter.   

 

 

 

Bild 14. Vänster ögonbrynsbåge, från en bränd 

människa.  
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Benfragment Människa, 

antal 

fragment 

Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 34    Lite blå färg på 

några 

 

Tinningben 3 2 1  Kolsvart, vit Ett klippben, två fragment 

Ögonbrynsbåge 1 1   Vitare än resten, 

mörkgrå, brun 

 

Underkäke 2  1  Kolsvart, vit En processus coronideus 

Tänder 10    Kolsvart, vit Tre delar av kronor, två från 

kindtänder, en från en bakre 

kindtand, två fragment av 

tandrötter, tre tandrötter 

Första halskotan 1   XX Kolsvart, vit Fragment 

Halskota 1   FF Kolsvart, vit Kotkropp 

Ländkota 2   FF Kolsvart, vit Kotkropp 

Obestämd kota  2   XX Kolsvart, vit Fragment 

Huvudben  2 1 1   Kolsvart, vit Hel 

Hand, falang 1 

/falang 2 

2   X- Kolsvart, vit Distal del 

Hand, falang 3:I 1   -X Kolsvart, vit Proximal del 

Hand, falang 3 1   X- Kolsvart, vit Distal del 

Mellanhands-

/mellanfotsben 

1   X- Kolsvart, vit Ledrulle 

Fot, falang 3 1   -X Kolsvart, vit Proximal del 

Falang 1   X- Kolsvart, vit Distal del 

SUMMA 65      

Vikt (g) Ca 66,5      

 

 

 
Benfragment Nötkreatur, antal fragment Vänster Höger F Fragmentfärg Bendel 

Kranium 2    Kolsvart, vit Fragment 

SUMMA 2      

Vikt (g) 3      

 

 

 

 
7.10 Anl nr: 118  

Brända ben, människa:  

Kön: -  

Ålder: 18-44 år, 35-64 år och 50-79 år, genom skalltaksfragment och 

epifysfusionering. Öppna rotkanaler.  

Skeletala och sjukliga förändringar: -  
MIND: 2. 

Anmärkning: En kindtand med del av tandkrona kvar 

 

Gravskick: En rektangulär bengrop med stenskoning och täckstenar, betecknas 

stensättning med nedgrävning i mörkfärgad jord. Anläggningen framträdde som 

en mörkfärgning med glest täckande flata kalkstenar och några gråstenar, mellan 

0,05-0,35 meter stora. Nedgrävningen var sporadiskt kantad med kantställda 

kalkstenar, cirka 0,1-0,25 meter långa, 0,1-0,25 meter höga och ett antal gråstenar, 

av vilka den kraftigaste var cirka 0,2 meter lång, 0,1 meter bred och 0,18 meter 

Tabell 19. Brända ben från homo sapiens, benframgment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel.  

 

 

 

anläggning 115.  

 

 

 

 

 
Tabell 20. Brända ben från nötkreatur, benframgment, antal, sida, fusioneringsgrad, 

fragmentfärg och bendel, anläggning 115.  
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hög, och stod mitt i södra kortsidan. Nedgrävningen hade raka kanter och plan 

botten. Jorden var svagt mörkfärgad, grusig och med viss steninblandning. Brända 

och obrända ben förekom glest i västra delen. Graven ligger i N (NV) – S (SO)-

riktning.   

 

Gravföremål: En glassmälta, ett bandformigt bronsfragment, en fibula av silver 

med fragmentarisk tvärstång och en nål med spiral som var eldpåverkad. En 

bronssölja som var fragmententarisk, en torsre på stång som var eldpåverkad, 

bandformigt bronsfragment. Fyra bronsfragment av böjda bleck och ett 

bronsfragment av en rund stav och sju obestämda bronsfragment. 

 

 

Volym: 1,5 deciliter  

Vikt: 97,6 gram 

Vikt identifierat: 11 gram (11 %) 

Vikt oidentifierat: 86,6 gram 

Volym oidentifierat: 1 deciliter 

Antal oidentifierade fragment (ca): 140 

Genomgående fragmentfärg: Blågrå, ljusbrun, vit 

Storlek: Det längsta fragmentet är 6 centimeter och det genomsnittliga är 2,5 

centimeter.   
      
Benfragment Människa, antal fragment Fragmentfärg Bendel 

Kranium  15 Brun, vit  

Tänder 6 Blå, svart, brun, grå, vit Rötter, en krona från kindtand. 

SUMMA 21   

Vikt (g) 11   

  

 

 

 

Obrända ben, hund och nötkreatur:  

Kön: - 

Ålder: Hund: Minst 1¼-2 år och tänderna är ganska nedslitna.  

Skeletala och sjukliga förändringar: Hund: uppvisar rikligt med osteofyter på en bröstkota, 

på en ländkota och på två stycken bröstkotor/ ländkotor.   

 

 
 

 

 

Tabell 21. Brända människoben, benframgment, antal, sida, fusioneringsgrad, fragmentfärg och bendel,  

anläggning 118.  

Bild 15. Osteofyter på hundkotor.  
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MIND: Hund: 1. 

Nötkreatur: 1.  

Anmärkning: Mått på hund: Ländkotor, H: 44,67 millimeter och PL: 24, 08 millimeter, PL: 

24,53 millimeter, PL (rikligt med osteofyter): 23,05 millimeter, PL: 25,35 millimeter. 

Strålbenet, Bp: 16,43 millimeter. Språngbenet, sin, GL: 25,62 millimeter. Falang 2, Bp: 7,13 

millimeter, Bp: 6,98 millimeter.  

Nötkreatur: kindtand. 

Volym: 10,5 deciliter 

Vikt: 249 gram 

Vikt oidentifierat: 39,5 gram 

Antal oidentifierade fragment (ca): 80 

 

 
Benfragment Hund, antal fragment Vänster Höger F 

Kranium 2 1 1  

Underkäke 3 1 1  

Tänder 22    

Första halskotan 1    

Andra halskotan 1   F 

Halskota 3   F 

Bröstkota 8   F 

Ländkota 4   F 

Obestämd kota 10   F 

Svanskotor 2   F 

Revben 61   F 

Skulderblad (scapula) 1 1   

Överarm 2 1 1 XF 

Strålben 1 1  FX 

Armbågsben 1 1  XX 

Handrotsben (carpi accessorium) 1 1   

Femte mellanhandsbenet 1 1  F 

Lårben 2  1 FX, XF 

Skenben 2 1  XX 

Hälben 2 1 1 F 

Språngben 2 1 1 Hela 

Fotrotsben (tarsi quartum) 1  1  

Fjärde mellanfotsbenet 1  1 F 

Hand/fot, falang 1 3   F 

Hand/fot, falang 2 2   F 

SUMMA 139    

Vikt (g) 193    

 

 

 
Benfragment Nötkreatur, antal fragment 

Tänder 1 

SUMMA 1 

Vikt (g) 16,5 

 

 

 

 

 

 

Tabell 23. Obränd tand från nötkreatur, 

anläggning 118.  

Tabell 22. Obrända hundben, anläggning 118.  



 34 

7.11 Sammanfattning av resultaten 
Anl. Gravföremål 

(exempel) 

Total 

volym, 

bränt 

(dl) 

Total 

vikt, 

bränt 

(g) 

Antal 

fragment, 

bränt (ca) 

Människa 

(MIND) 

Häst 

(MIND) 

Nötkreatur 

(MIND) 

Får/get 

(MIND) 

Hund 

(MIND) 

Björn 

(MIND) 

28 Järnnit 7 421 440 2 (1 bränd 

& 1 

obränd) 

- - 1 obränd -  

29 Ring, beslag, 

kam 

7,5 394 867 2? (1? 

bränd & 1 

obränd) 

- - - -  

33 Beslag, 

spelbrickor, 

kam 

4 223 323 1  - - - - 1 bränd 

36 Sölja, Pärla, 

Kam 

28 1919,5 2605 1?  1 bränd - - 1 bränd - 

37 Lansspets, 

sköldhandtag 

och 

sköldbuckla, 

svärd, kniv 

19 1258,5 1076 1?  - - 1 obränd 2 brända - 

38 Ring, Kam, 

keramik, 

agraff 

5 272 368 2  - - - - 1 bränd 

58 Dräktnål, nit 26 1212 1271 1 - - - - - 

109 Keramik 12,5 837 1917 1? - - - - - 

115 Keramik, kam 11 702,5 419 1? - 1 bränd - - - 

118 Fibula, sölja, 

glassmälta 

1,5 97,6 161 2  - 1 obränd - 1 obränd - 

 

 

 

 

 

8. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Varje stycke inleds med en frågeställning från inledningen och avslutas med en kort 

sammanfattad slutsats.  

 

 

8.1 Kön  

- Finns det någon könsrelaterad uppdelning på gravplatsen? Stämmer den 

osteologiska och den arkeologiska könsbedömningen överens? 

Uppdelning av kön på gravplatserna liknande den på kyrkogårdarna under medeltiden, där 

männen låg begravda i södra delen och kvinnorna i norra delen (Arcini & Tagesson, 

2005:285), är möjlig. En undersökning om könsfördelning på ett gravfält i Norge, från 

förromersk järnålder (ungefär 100 e.Kr.) till vikingatid har utförts. Majoriteten av de manliga 

gravarna påträffades i centrala eller västra delen av gravfältet och majoriteten av de kvinnliga 

gravarna påträffades i centrala eller östra delen. Andra undersökningar har gett liknande 

resultat med kvinnlig dominans i östra delen, men även i södra delen av gravfältet (Holck, 

1997:56-59).  

Bland de tio gravar som undersökts i skelettmaterialet från Broe, finns en trolig man och en 

trolig kvinna i norra delen av gravplatsen, två troliga män i sydöstra delen och en trolig 

kvinna i centrala delen av gravplatsen. Det får tas med i beräkningen att det endast 

förekommer tio gravar i undersökningen och att resten utav gravarna inte är undersökta, 

Tabell 24. Sammanfattning av de arkeologiska och osteologiska resultaten.  
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dessutom har inte ens hälften av gravarna gått att könsbedöma. Det är möjligt att en 

uppdelning går att se i en större undersökning. I flera av anläggningarna (37, 109 och 115) där 

individer könsbedömts finns möjligheten att det är dubbelgravar och i anläggning 28 

förekommer en vuxen individ tillsammans med ett barn. I dessa gravar kan det röra sig om två 

olika kön i samma grav, vilket skulle göra att könssegregeringen på gravplatsen skulle kunna 

förändras.  

Genom hela järnåldern förekommer färre djurben i kvinnogravar än i manliga gravar 

(Sigvallius, 1993:31), någon skillnad mellan könen är inte synlig i Broe-materialet. I 

anläggning 37 finns en trolig man och gravgåvor som associeras med en man, vilket gör att 

den arkeologiska och den osteologiska könsbedömningen överensstämmer. Sigvallius resultat 

från Spånga, tyder på att nötkreatur främst figurerar i manliga gravar (Sigvallius, 1993:37-38), 

detta stärker den osteologiska könsbedömningen på grav 115.   

Sammanfattningsvis finns det möjligen en könsrelaterad uppdelning på gravplatsen, i Broe. 

Det är möjligt att kvinnor har begravts i den centrala delen, män i den sydöstra delen och både 

män och kvinnor i den norra delen av gravplatsen. Den osteologiska och den arkeologiska 

könsbedömningen överensstämmer i ett fall.  

 

 
Anl.nr Kön Väderstreck Dubbelgrav Gravgåvor 

28 ♀? N Ja Obränd tand från får/get. Järnnit 

29  N Ja Ring, beslag, kam 

33 ♀? C Nej Brända björnfalanger. Beslag, spelbrickor, kam 

36  NV Nej? Brända hästben, brända hundben. Sölja, Pärla, Kam 

37 ♂? N Nej? Obränd får/get tand och två brända hundar. Lansspets, sköldhandtag 

och sköldbuckla, svärd, kniv.  

38  C Ja Brända björnfalanger. Ring, Kam, keramik, agraff 

58 ♀♂ C Nej Dräktnål, nit 

109 ♂? SO Nej? Keramik 

115 ♂? SO Nej? Brända kroppsdelar från nötkreatur. Keramik, kam. 

118  SO Ja Obränd tand från nötkreatur, obränd hund. Fibula, sölja, glassmälta 

 

 

 

 

8.2 Ålder  

- Är det någon skillnad mellan antal gravgåvor mellan unga och gamla?  

Åldersbedömningar från 3-4 år till 50-79 år har gjorts. Bland de gravar som undersökts var 

alla barn obrända, medan de äldre kremerats.  

Barn har lägre kroppsfett än vuxna och är därmed svårare att kremera, i ett experiment med 

spädbarn tog det tre timmar i 850 grader innan kroppen kremerats, men den var fortfarande 

endast lågt kremerad. Holck förmodar att i de fall barn (under 14-15 år) kremerats har det 

skett tillsammans med en vuxen eftersom det krävts fettet från en vuxen för att kremeras 

lättare. Varför barnskelett sällan påträffas kremerade beror troligtvis på att de är så fragila att 

de fragmenterats så pass att de inte går att urskilja från benfragment från den vuxna (Holck, 

1997:117-120). En möjlighet är att barnen i gravarna från Broe inte har kremerats på grund av 

dess svårighet att kunna kremeras väl.  

Två av hundarna var minst 1¼-2 år och en hund var minst 1⅔-2 år. Hästen var minst 4-5 

år. Skalltaksfragmenten av nötkreatur har inte kunnat åldersbedömas, men den obrända bakre 

kindtanden har bedömts komma från ett fullvuxet nötkreatur. Tänderna från får/get har 

bedömts komma från ett/flera fullvuxna får/getter, och falangerna från björn kommer 

förmodligen även de från ett/flera fullvuxna björnar.  

Tabell 25. Tabell över kön, vilket väderstreck gravarna låg i (se bilaga, Pettersson 1981-1982), dubbelgravar och 

gravgåvor. När det står ”nej?” betyder det att det är osäkert om det är en dubbelgrav eller inte. 
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Eftersom det främst finns vuxna individer i skelettmaterialet gick ingen bedömning att göra 

vad det gäller skillnad mellan mängd gravgåvor och olika åldrar. Det finns dessutom några 

dubbelgravar och det går inte att bedöma vem som har fått med sig vilka gravgåvor. Det finns 

minst fyra dubbelgravar, däribland de två gravarna med obrända barn i, vidare finns fyra 

gravar som skulle kunna vara dubbelgravar. Anläggning 28 och 29, där de obrända 

barngravarna finns ligger relativt nära varandra, dock stämmer inte åldersbedömningarna för 

barnen ihop och de bör inte komma från samma individ. Resterande anläggningar ligger inte 

nära varandra, förutom anläggning 118, som ligger förhållandevis nära anläggning 112 (som 

inte har analyserats i uppsatsen). Ingen störning har dokumenterats i anläggning 118 eller 

anläggning 112 och de bör därmed inte ha beblandats med varandra.  

Alla de relativt säkra dubbelgravarna har två olika åldersbedömningar, i anläggning 28 och 

29 förekommer en vuxen individ tillsammans med ett barn och i anläggning 38 och 118 har 

en individ bedömts till att vara 18-44 år och den andra individen 50-79 år.     

Sammanfattningsvis innehåller gravarna både gamla och unga individer och någon tydlig 

skillnad mellan antal gravgåvor dem emellan har inte kunnat påvisas. Ben som kommer ifrån 

unga individer är obrända och de från äldre individer är brända. Djuren var vuxna.  

 

 

8.3 Skeletala och sjukliga förändringar 

- Förekommer skeletala och/eller sjukliga förändringar? 

De obrända benen från unga individer uppvisar inga skelettförändringar.  

Två individer har senil osteoporos, som innebär en porös karaktär på skalltaket och att 

individen lider av sjukdom eller fysiskt åldrande (Formisto, 1993:116), detta stöds av att de 

har åldersbedömts till äldre individer. Två individer har små håligheter i kraniet, främst på 

inre skalltaket, detta skulle kunna vara cribra cranii (Brothwell, 1981:166, Holck, 1997:137). 

Det skulle även kunna vara gropar som ökar med ålder (Arcini, 2003:14-15), men troligtvis 

inte eftersom det egentligen inte är gropar utan jämna, runda hål, dessutom har individerna 

inte åldersbedömts till att vara särskilt gamla. En individ har en rund intryckning i skalltaket, 

vad detta kan bero på går inte att bestämma.  

En hund har kraftigt med osteofyter på flera kotor, osteofyterna kan bero på en skada, 

infektion eller åldersrelaterad stress och belastning (Brothwell, 1981:146-151). En 

skeletal/sjuklig förändring på en bröstkota, på hund, visar sig som en helt rund ring, där en 

benbit har lossnat, skadan är endast några få millimeter bred och djup (se bild 5), möjligen 

Schmorl’s noder (Formisto, 1993:122). 

Sammanfattningsvis förekommer skeletala och sjukliga förändringar både på människa och 

på djur.  

 
Anl. Gravgåvor Bränd, 

människa 

(år) 

Obränd, 

människa 

(år) 

Bränd, 

hund 

(år) 

Obränd, 

hund (år) 

Skeletala och sjukliga 

förändringar 

28 Obränd tand från 

får/get, järnnit 

18-64 5,5-10   Bränd människa: Senil 

osteoporos 

29 Ring, beslag, kam 18-44 3-4    

33 Brända björnfalanger, 

beslag, spelbrickor, 

kam 

18-44     

36 Brända hästben, brända 

hundben, sölja, pärla, 

kam 

50-79  Minst 

1¼-2   

 Bränd människa: Senil 

osteporos 

37 Obränd får/get tand, 

två brända hundar, 

lansspets, sköldhandtag 

18-44  Minst 

1⅔-2 

 Bränd människa: Små hål i 

skalltaket. Bränd hund: 

skeletal/sjuklig förändring 



 37 

och sköldbuckla, svärd, 

kniv 

på kotkropp 

38 Brända björnfalanger, 

ring, kam, keramik, 

agraff 

En individ: 

18-44 & en 

individ: 50-

79 

    

58 Dräktnål, nit 18-44     

109 Keramik 18-44     

115 Brända kroppsdelar 

från nötkreatur, 

keramik, kam 

18-44    Bränd människa: Små hål i 

skalltaket 

118 Obränd tand från 

nötkreatur, obränd 

hund, fibula, sölja, 

glassmälta 

En individ: 

18-44 & en 

individ: 50-

79 

  Minst 1¼-

2  

Obränd hund: Osteofyter, 1 

bröstkota och 1 ländkota och 

2 stycken 

bröstkotor/ländkotor 

 

8.4 Innehåller gravarna några djur, och finns djuren i så fall i de gravar som är  

 

 

8.4 Djur 

- Förekommer djuren hela eller i delar och finns djuren i de föremålsrika eller 

föremålsfattiga gravarna?  

I gravarna finns brända ben från hund, häst, nötkreatur och björn och obrända ben från hund, 

nötkreatur och får/get. Djur förekommer både i gravar med få eller flera föremål. 

I Broe-materialet förekommer brända skalltak och en obränd tand från nötkreatur, från häst 

finns endast brända ben; en kotkropp, skenben och fotrotsben, obrända tänder från får/get och 

brända falanger från björn. Gejvall menar i sin undersökning på Helgö att hundar förekommer 

hela och att endast delar förekommer av andra djur, Sigvallius poängterar dock att alla 

djurarter i några fall påträffas hela (Sigvallius, 1993:78). Gejvalls påstående stämmer väl 

överens med Broe-materialet. Lösa, ej kremerade tänder förekommer i 27 gravar i Sigvallius 

analys, och tänderna kommer från häst, nötkreatur, får/get och svin, Sigvallius understryker 

att dess symbolik är svårförstådd (Sigvallius, 1993:113). Enligt Sigvallius är det mycket 

vanligare att finna hela hundar i gravar än hela människor i gravar, i en del gravar påträffas 

endast hästhuvud och hovar, men det förekommer även gravar med hela kroppar. Nötkreatur 

förekommer i gravar i form av slaktavfall, gravar med endast huvud och klövar dominerar 

kraftigt, i ett fåtal gravar påträffades hela nötkreatur. Får förekommer ofta i form av huvud 

och klövar och i en del fall förekommer hela får (Sigvallius. 1993. s.83-85).  

I Broe-materialet förekommer björn endast i form av falang 3. Gejvall hävdar att 

björnfalanger i gravar betyder att den döde människan varit insvept i björnskinn (1969:478). 

Holck menar däremot att skinnet skulle ha förhindrat kremeringen av den döde. Det finns inte 

enbart brända björnfalanger i gravar, utan även obrända björnfalanger, vilket skulle stödja 

teorin om att den döde inte nödvändigtvis var insvept i björnskinn under kremeringen. 

Björnfalanger kan ha placerats i graven utav magiska skäl och inte behöver tillhöra ett skinn 

eller kappa och hänvisar till Edda dikten ”Sigrdrifumál”. Holck menar även att dikten skulle 

kunna förklara uppträdande av hästtänder i gravar. Björnfalanger finns framför allt i manliga 

gravar, men figurerar även i kvinnogravar (Holck, 1997:123-125).  I Broe-materialet finns 

björnfalanger i en trolig kvinnograv.  

Holck hävdar att djurben ofta har en annan grad av kremering än människobenen från 

samma grav, och att det oftast är en lägre grad av kremering men ibland även en högre grad 

(Holck, 1997:121). Genom fragmentfärg och fragmenteringsgrad är det dock inget som är 

tydligt i Broe-materialet.  

Tabell 26. Gravgåvor, ålder, skeletala och sjukliga förändringar. 
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I Sigvallius undersökning av kremeringar där två djurarter förekommer i samma grav 

dominerade kombinationer med får och björn, får och hund, och häst och hund (Sigvallius, 

1993:58). I Broe materialet finns en grav med får och hund i samma och en grav med häst och 

hund i samma, men även kombinationen nötkreatur och hund (se tabell 27).   

Sammanfattningsvis förekommer djur i gravarna, och de uppträder både i fyndrika gravar 

och i fyndfattiga gravar. Alla djur förutom hund förekommer främst i form av slaktavfall, och 

häst förekommer både i form av slaktavfall och av matrester. Hund uppträder tillsammans 

med häst, nötkreatur och får/get, häst förekommer endast tillsammans med hund, nötkreatur 

tillsammans med hund eller ensam, får/get tillsammans med hund eller ensam och björn 

uppträder själv.   

 
Anl.nr Artefakter (exempel) Häst 

(MIND) 

Nötkreatur 

(MIND) 

Får/Get 

(MIND) 

Hund 

(MIND) 

Björn 

(MIND) 

28 Järnnit - - 1 obränd -  

29 Ring, beslag, kam - - - -  

33 Beslag, spelbrickor, kam - - - - 1 bränd 

36 Sölja, Pärla, Kam 1 bränd - - 1 bränd - 

37 Lansspets, sköldhandtag och 

sköldbuckla, svärd, kniv 

- - 1 obränd 2 brända - 

38 Ring, Kam, keramik, agraff - - - - 1 bränd 

58 Dräktnål, nit - - - - - 

109 Keramik - - - - - 

115 Keramik, kam - 1 bränd - - - 

118 Fibula, sölja, glassmälta - 1 obränd - 1 obränd - 

 

8.5 Fragmentfärg 

 

8.5 Fragmentfärg, likets placering i bålet 

- Kan olika fragmentfärg på benfragmenten visa likets placering i bålet?  

Kroppsdelarna delas när ligamenten har lossnat från sitt fäste och kremeras därmed olika och 

får olika mängd syre. Är kroppen placerad centralt eller ovanpå bålet får den lätt syretillgång 

men när ligamenten brunnit upp kan kroppsdelar rasa ner och begravas i aska. Färger 

indikerar kroppens position på bålet. Kroppen är fortfarande artikulerad efter 45 minuter vid 

en modern kremering. I forntida bål kan ben ha begravts i basen av bålet och inte fått något 

syre och därmed avstannade kremeringsprocessen. McKinley menar att det borde vara möjligt 

att tänka ut placeringen för människan och djuren i bålet genom graden av kremering 

(McKinley, 1989:66-72). Ett försök gjordes för att se om detta skulle vara möjligt i Broe-

materialet (se appendix), men graderna skiljer sig väldigt och det är inte möjligt att se något 

sådant samband. Det som går att se är det som tidigare nämnts, det vill säga att benen med blå 

eller svart färg, som tillhörde de köttfattiga kroppsdelarna, antagligen slutat brinna tidigt och 

begravts i aska. Men att kroppsdelar med mycket kött på benen behövde längre tid än resten 

av kroppen för att kremeras och därmed inte kremerades helt, och fick en blågrå eller svart 

färg. Förmodligen har armarna legat längs sidorna av liket, hade de legat ovanpå kroppen 

hade de antagligen fallit ned på bålet och kremerats helt. Alternativt att de ovanpå kroppen 

kanske låg relativt skyddade från elden, och även där fick en blå eller blågrå nyans.  

De mänskliga benfragmenten i Broe-materialet som har blå eller blågrå områden kvar, 

förutom tänder är skalltaksfragment, första halskotan, fotrotsben, 

mellanhandsben/mellanfotsben och falanger, vilket tyder på att de när ligamenten brunnit upp 

rasat ner och begravts i askan och därmed inte kremerats helt, hade de kremerats helt hade de 

varit helt vita. Hos häst var det endast ett skenben som hade blå eller blågrå områden kvar och 

hos hund är det underkäke, kotor, mellanhandsben/mellanfotsben och falanger. De 

benfragment i Broe-materialet som hade svarta områden kvar var endast mänskliga; 

Tabell 27. Artefakter, djurarter.  
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höftbenet, lårbenet, fotrotsben och falanger. Enligt Gejvall är blå eller blågrå områden på ben 

bevis för att organiska delar inte har kremerats helt (Gejvall, 1969:469). McKinley har 

studerat moderna kremeringar och beskriver att området kring höftbenet brann längre jämfört 

med resten av kroppen och att när höftbenet togs bort var det fortfarande svart (McKinley, 

1989:66).  

Efter kremeringen med räv (se kapitel 4.5) där räven låg inbäddad i vedträn fanns det 

fortfarande förkolnat fett kvar och flera utav benen var blå eller hade blå delar och även 

svarta, det var relativt stor variation i krympningsgrad mellan högra och vänstra sidan. Räven 

låg på vänstra sidan och blev även bäst kremerad på vänstra sidan (se bild 16). Detta skulle 

kunna jämföras med språngbenen i anläggning 58, där det högra språngbenet är ungefär två 

millimeter längre än det vänstra. Det är inte ovanligt med variation mellan vänster och höger 

sida men i och med kremering kan ben krympa och därmed öka klyftan. Efter kremeringen 

där räven låg inbäddad men även hade en jordvall runt sig var räven betydligt bättre kremerad 

med mindre svarta områden med förkolnat fett kvar. Av de bål som konstruerats av författaren 

och Ekholm borde något utav bålen där räv har använts varit bäst lämpat för att föra över till 

en grav, medan bålet med får förmodligen inte har använts och det med älg har förmodligen 

lämnats på plats och täckts över alternativt skyfflats till ett annat ställe och därmed har kanske 

en del ben lämnats (Ekholm & Johansson, 2006, 2007).  

 

 
 

 

 

 

 

Gejvall spekulerar om ett förhållandevis stort antal relativt välbevarade delar av ryggraden 

kan bero på likets ryggläge. Möjlig syrebrist uppstår vid ryggen och medför en sämre 

förbränning däromkring än buksidan (Gejvall, 1947:45). Både Gejvall och Holck menar att 

kotor ofta är mindre väl kremerade än andra ben i kroppen och att detta kan ha samband med 

placeringen av kroppen i bålet, båda menar också att det främst är de dorsala delarna av 

kotorna som är sämre kremerade än de ventrala (Gejvall, 1981:9, Holck, 1997:46). I Broe-

materialet är det främst kotkroppen och processus articularis superior på halskotor och 

bröstkotor som påträffas. Detta gör att bilden från materialet som analyserats endast delvis 

stämmer överens med det Gejvall och Holck hävdar.  

Wells hävdar genom en studie i modernt krematorium att kotor, skulderblad och korsbenet 

oftare är sämre förbrända i moderna krematorium när liket ligger på rygg och menar att om 

liket istället låg med buken nedåt skulle det bli en sämre förbränning av ansiktet, pannan, 

nyckelbenen och knäskålarna (Iregren, 1972:63-64). Studeras resten av skelettfragmenten i 

materialet från Broe (tabell 28), fungerar inte Wells teori eftersom individerna uppvisar 

Bild 16. Till vänster, det vänstra hälbenet och 

språngbenet och till höger, det högra språngbenet och 

hälbenet. Vänstra sidan betydligt bättre kremerad än 

högra sidan hos räven.  
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tecken både på att ha legat på mage och på rygg, i de fall där det är dubbelgravar kan det 

möjligtvis förklaras på det viset. Möjligtvis har fragmenten krossats av jord och ved under 

kremeringen och att Wells observation från ett modernt krematorium inte är jämförbart, 

vidare får det även tas hänsyn till att hans observation står i ett verk utkommet 1960, det kan 

därmed ha skett förändringar i hur väl kremeringen skedde då och nu i krematorium. Bild 17 

visar hur väl kremerad en individ blir i en modern kremering, i krematorium. 

Sammanfattningsvis går det inte att se likets placering i bålet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Benfragment Anl. 

28 

Anl. 

29   

Anl. 

33 

Anl. 

36 

Anl. 

37 

Anl. 

38 

Anl. 

58 

Anl. 

109 

Anl. 

115 

Anl. 

118 

Kranium 51 35 27 43 55 29 39 163 38 15 

Underkäke - 2 1 - 5  - 6 7 2 - 

Tänder 3 13 2 2 4 7 17 21 10 6 

Första-/andra halskotan - 2 - - - 1 2 2 1 - 

Kotor - 3 - 2 1 5 16 6 5 - 

Bäckenet - - - - 1 - - 2 - - 

Korsbenet - - - - - - 1 - - - 

Revben - - 1 - - - - 2 - - 

Överarm/armbågsben/ 

strålben 

1 1 - - - - 10 2 - - 

Handrotsben - - 1 - - - 3 - 2 - 

Mellanhandsben - - - - - - 2 - - - 

Hand, falang 2 3 4 - 1 - 8 8 4 - 

Hand, sesamben 1 - - - - - - - - - 

Lårben/skenben/vadben 

fibula 

1 4 - - 1 - 13 2 - - 

Knäskål - - - - - - 2 - - - 

Fotrotsben - - - - -  - 14 - - - 

Mellanfotsben - - - - - - 5 - - - 

Fot, falang 1 2 - - - - 10 - 1 - 

Mellanhands-

/mellanfotsben 

- 1 1 - - - 7 1 1 - 

Falang - 1 1 - - 3 6 1 1 - 

SUMMA 60 67 38 47 68 45 161 217 65 21 

Tabell 28. Brända benfragment i de olika anläggningarna, från människa.  
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8.6 Bålet  

- Befinner sig graven i det ursprungliga bålet?  

Genom att studera om det fanns skörbrända eller eldpåverkade stenar och sot/kol i graven har 

en uppskattning av vilka anläggningar som kan vara begravda i bålplatsen eller flyttade från 

bålplatsen gjorts. Detta har utförts med stöd av Iregrens metod, Iregren menar att sot, kol, 

stockar, brandspår och en större benmängd betyder att det handlar om en grav som befinner 

sig i bålet (Iregren, 1972:62-66).  

I anläggning 28, 36, 37, 38, 109 och 115 fanns sot, kol och skörbrända/eldpåverkade 

stenar, i anläggning 115 har till och med rester av bålet påträffats. I anläggning 36, 37, 109 

och 115 finns mycket brända ben medan det i anläggning 28 och 38 finns relativt lite brända 

ben, bedömningen är därmed att anläggning 36, 37, 109 och 115 är gravar som befinner sig i 

bål och att anläggning 28 och 38 är osäkra.  

I de resterande anläggningarna har en liten eller ingen sotinblandning alls påträffats och 

inga noterade eldpåverkade stenar finns. I anläggning 29, 33 och 118 finns en relativt liten 

mängd brända ben, medan det i anläggning 58 finns en stor mängd ben, som inte är 

välkremerade. Bedömningen är därmed att det rör sig om en grav som förflyttats från bålet i 

anläggning 29, 33 och 118 och anläggning 58 är osäker. 

Det kan ha använts olika slags ved i bålen och de kan ha lämnat olika stor mängd kol och 

sot efter sig. I experimentet som utfördes med älg (se kapitel 4.5) användes ek- och tallved, 

bålet och benen i bålet var fortfarande glödheta dagen efter, medan bålen gjorda med gran- 

och tallved var svala dagen efter. I bålet där benen var heta dagen efter är det möjligt att kol 

togs med i graven eftersom det var svårt att få med sig benen utan att bränna sig, medan 

mindre sot följde med de svala benen. Jämförs ena kremeringsexprimentet som författaren 

och Ekholm gjorde 2007 var bålet omgivet av jord och sten medan det andra endast hade hårt 

packad jord under (Ekholm & Johansson, 2006, 2007), vilket gör att det i ena fallet skulle 

komma med både kol och stenar i graven och i den andra möjligtvis endast kol.   

En studie har gjorts enligt Arcinis metod (2005:63-72) som bedömer vilka anläggningar 

som endast är bålrester. Enligt metoden är anläggningarna 36, 38 och 118 bålplatser och inte 

gravar. Detta är baserat på att det endast förekommer kremerade människoben i form av 

skalltaksfragment, tänder och utskott av kotor i anläggning 36, och i anläggning 38 skalltak, 

tänder, utskott från kotor och falanger, och i anläggning 118 små mängder av skalltak och 

Bild 17. Modern kremering av en man på krematorium, 

kremeringen tog ungefär två timmar. Enligt Gejvall får 

de moderna kremerade benen en gråvit nyans efter att de 

har varit begravda i några år (Gejvall, 1981:16). Foto: 

Sofie Friberg.  
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tänder. I anläggning 36 finns endast en eldpåverkad och i anläggning 38 finns inte några 

eldpåverkade artefakter överhuvudtaget. I anläggning 118 finns obrända ben från en hund och 

en obränd tand från ett nötkreatur som inte är eldpåverkade och endast två av artefakterna i 

anläggningen är eldpåverkade. Detta motsäger att det endast är bålrester.  

Anläggning 38 och 118 har tidigare benämnts som dubbelgravar, medan anläggning 36 

endast är möjligt dubbelgrav, tänkbart är nu istället att benfragment från två olika individer 

har lämnats kvar i bålet.  

Sammanfattningsvis befinner sig flera utav gravarna förmodligen i det ursprungliga bålet 

och några anläggningar är antagligen egentligen bål, utav dem är minst två dubbelgravar. Det 

som skiljer första analysen enligt Iregrens metod, och analysen gjord enligt Arcinis metod är 

att 118 inte räknas som bålplats enligt första analysen.  

 
Anl.nr Grav Grav i bål Bål 

28  X?  

29 X   

33 X   

36  X X 

37  X  

38  X? X 

58 X?   

109  X  

115  X  

118 X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 Fragmenteringsgrad och kremeringsexperiment 

- Kan fragmenteringsgraden antyda om benen krossats efter eller under 

kremeringen? 

Jämförs hundarna i Broe-gravarna med rävarna från författarens och Ekholms (2007) 

kremeringsexperiment så verkar det inte rimligt att de har krossats efter kremeringen. Detta på 

grund av att de uppvisar ungefär samma fragmenteringsgrad som rävarna, utan att benen 

krossats i författarens och Ekholms experiment. Benen kan ha krossats under tiden av ved 

eller omröring av människor för att rätta till eller putta upp ben/kroppsdelar som hamnat 

utanför elden/veden. Sigvallius skriver att ved läggs ovanpå individen, i bålkonstruktioner i 

nutida kremeringar som sker utomhus, exempelvis i Indien (Sigvallius, 1993:119). I 

krematorium finns ingen ved ovanpå liket och därmed är dessa mer kompletta än de forntida, 

innan de krossas, vilket gör att en jämförelse är svår att göra.  

 

 

Tabell 29. Översikt över vilka 

anläggningar som enligt Arcinis  

(2005) metod är bål och vilka 

anläggningar som enligt Iregrens 

(1972) metod är gravar förflyttade 

från bålet eller gravar i bål. 

Grav, grav i bål = Iregrens metod 

Bål = Arcinis metod 
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Gejvall spekulerar om ben kan ha krossats med sten efter att de kallnat för att få plats i 

urnor och hänvisar till att i modern tid krossas ben för att få en normalt återstående längd om 

en till två centimeter långa ben (Gejvall, 1969:470). Gejvall hänvisar också till att 

fragmenteringsgraden av benen kan öka i jorden av exempelvis frost och rötter (Gejvall, 

1969:470). McKinley skriver också om att ben krossas efteråt, i moderna kremeringar på 

krematorium, och att innan de krossats finns det ben som är upp till 25 centimeter långa 

(McKinely, 1989:66). McKinely föreslår att ytterligare ved på bålet eller ben som rasar kan 

bidra till fragmenteringen (McKinely, 1989:72).  

Sammanfattningsvis tyder inget på att benen krossats efter kremeringen.  

 

       

 

9. SAMMANFATTNING 

De tio brandgravarna som analyserades kommer från Broe, Halla socken på Gotland. Den 

totala vikten av de tio brandgravarna var 7,6 kilo (varav 0,3 av dessa är obrända ben). 

Skelettmaterialet är daterat till yngre järnålder; folkvandringstid och äldre vendeltid. Syftet 

var att bestämma likets placering på bålet, om de kremerade benen har krossats efter 

kremeringen eller inte och om individen begravs direkt i bålresterna. Art, ålder, kön, 

skeletala/sjukliga förändringar och kroppslängd studerades även.  

Flera utav gravarna befinner sig förmodligen i det ursprungliga bålet, och förmodligen är 

flera av anläggningarna endast rester av bål.  

De kremerade benen behöver inte ha krossats för att få den fragmenterade storleken. Benen 

kan krossas under tiden individen kremeras på bålet, genom ved eller annan rörelse på bålet. 

Denna slutsats gjordes efter ett tidigare experiment med rävar, som jämfördes med hundarna i 

gravarna från Broe. Benen har förmodligen krossats ytterligare av tryck från jord och stenar 

sedan de legat i marken.  

Likets placering på bålet kunde inte bestämmas genom färg av benen.  

Tre troliga män och två troliga kvinnor har bedömts, och endast en av dem har tillskrivits 

en arkeologisk och en osteologisk könsbedömning som stämmer överens. Det finns möjligen 

en segregation mellan könen på gravfältet, lik den på en del medeltida kyrkogårdar.  

De människoben som inte var kremerade kom enbart från yngre individer, 3-4 år och 5,5-

10 år, de kremerade benen kommer från individer i åldrarna 18-44 till 50-79. Något samband 

mellan mängd gravgåvor och ålder har inte gått att göra. Alla djur i analysen var fullvuxna. 

Skeletala och sjukliga förändringar som påträffas hos människor är bland annat senil 

osteoporos och hos hund osteofyter på kotor.  

Bild 18. Ländkotor från ett kremeringsexperiment 

med räv (Ekholm & Johansson, 2007) 

Bild 19. Bröstkotor och ländkotor från hund i 

Broe-materialet.  
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Kroppslängd kunde endast beräknas hos en individ, på språngbenet, och visade att 

individen var mellan 134,2 och 154,6 centimeter lång. Den stora variationen mellan längderna 

beror på att två språngben har mätts och genom kremering krymper ben och olika sidor kan 

krympa olika mycket och därmed påverkas måtten.  

I gravarna förekommer både brända och obrända djur, arterna som finns i gravarna är häst, 

nötkreatur, får/get, hund och björn. Det är endast hundarna som har benfragment som verkar 

komma ifrån hela kroppar, medan nötkreatur, får/get och björn förekommer i form av 

slaktavfall, häst figurerar både i form av matrester och av slaktavfall. Hund förekommer 

aldrig som enda djuret, medan björn alltid gör det. I en grav finns däremot två brända hundar i 

anläggning 37. Det finns djur i både föremålsrika och föremålsfattiga gravar.  
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11. APPENDIX 

Under en modern kremering håller sig temperaturen mellan 800 och 900 grader och tar 

generellt en timme och tjugo minuter. En kraftig individ kan ta upp emot två timmar att 

kremera. 500 grader är minimum för kroppsfetter att brinna och vid 600-800 grader är den 

större delen av mjukvävnaderna borta, förutom en del tjockare lager av fett och muskler och 

skelettet är fortfarande i position av ligamenten (McKinely, 1989:65). Vid 300 grader är 

benets färg brunt, 400 grader svart/mörkgrått, 500 grader grått, 600 grader ljusgrått och vid 

800 grader är benet vitt/grått (Holck, 1997:99). Ben som inte har kremerats helt har en blå 

färg (Gejvall. 1981. s.16), ben kan även ha en blågrön nyans efter att ha legat nära 

metallföremål (Gejvall. 1969. s.470-471).  

Det är endast kremeringsgraderna för människobenen som visas i tabellerna (30-39).  

 

 

11.1 Anl nr: 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Anl nr: 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Anl nr: 33 

11.3.1 Människa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium  x x x x x 

Överarm  x  x  x 

Hand, falang 1/falang 2   x   x 

Hand, falang 3  x  x  x 

Hand, sesamben  x  x  x 

Skenben  x  x   

Fot, falang 3   x   x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium x  x  x x 

Underkäke   x  x x 

Första halskotan   x  x x 

Obestämd kota     x x 

Armbågsben  x   x x 

Hand, falang 1/falang 2 x  x  x x 

Hand, falang 3   x  x x 

Lårben   x  x x 

Mellanhandsben/mellanfotsben   x  x x 

Fot, falang 1   x  x x 

Fot, falang 2   x  x x 

Falang 1/falang 2   x  x x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium   x x  x 

Revben      x 

Månben   x    

Hand, falang 1   x x  x 

Hand, falang 3    x  x 

Mellanhandsben/mellanfotsben     x x 

Hand/fot, falang   x    

Tabell 30. Kremeringsgrader, anläggning 28.  

Tabell 31. Kremeringsgrader, anläggning 29.  

Tabell 32. Kremeringsgrader, anläggning 33.  
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11.3.2 Björn 

 

 

 

 

 

 

11.4 Anl nr: 36 

11.4.1 Människa  

 

 

 

 

 

11.4.2 Hund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.3 Häst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 Anl nr: 37 

11.5.1 Människa 

 

 

 

 

 

 

 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Hand/fot, falang 3   x   x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium x     x 

Bröstkota  x  x   

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium    x  x 

Andra halskotan   x   x 

Bröstkota   x   x 

Ländkota    x  x 

Obestämd kota x   x  x 

Svanskota   x  x x 

Armbågsben    x  x 

Handrotsben    x  x 

Mellanhandsben    x  x 

Hälben  x  x  x 

Fotrotsben   x   x 

Mellanhandsben/mellanfotsben x   x  x 

Hand/fot, falang 1    x  x 

Hand/fot, falang 2 x  x x  x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium    x  x 

Obestämd kota  x x  x x 

Skenben x  x x  x 

Fotrotsben   x   x 

Sesamben  x  x  x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Calvarium   x   x 

Mandibula   x   x 

Vt   x   x 

Pelvis   x   x 

Fibula  x x   x 

Tabell 33. Kremeringsgrader, anläggning 36.  

Tabell 37. Kremeringsgrader, anläggning 37.  

Tabell 34. Kremeringsgrader, anläggning 36.  

Tabell 33. Kremeringsgrader, anläggning 33.  

Tabell 35. Kremeringsgrader, anläggning 36.  

Tabell 36. Kremeringsgrader, anläggning 36.  
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11.5.2 Hund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 Anl nr: 38 

11.6.1 Människa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.2 Björn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Underkäke x x   x x 

Kotor  x   x x 

Bäcken  x   x x 

Överarmsben  x   x x 

Armbågsben  x   x x 

Hälben     x x 

Språngben     x x 

Mellanhandsben/mellanfotsben  x   x x 

Hand/fot, falang 1,   x   x x 

Hand/fot, falang 2  x   x x 

Hand/fot, falang 3  x   x x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium x x  x  x 

Andra halskotan  x  x  x 

Halskota  x  x  x 

Bröstkota     x x 

Obestämd kota     x x 

Falang 1/falang 2  x x  x x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Hand/fot, falang 3  x x   x 

Tabell 39. Kremeringsgrader, anläggning 38.  

Tabell 38. Kremeringsgrader, anläggning 37.  

Tabell 40. Kremeringsgrader, anläggning 38.  
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11.7 Anl nr: 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 Anl nr: 109 

 

 

 

 

 

 

11.9 Anl nr: 115 

 

 

 

 

 

 

11.10 Anl nr: 118 

 

 

 

 

 

 

 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium x x x  x x 

Kotor x x x  x x 

Överarmsben  x x   x 

Armbågsben   x x  x 

Strålben  x x  x x 

Månben  x x  x x 

Huvudben  x x  x x 

Första mellanhandsbenet  x x  x x 

Andra mellanhandsbenet  x   x x 

Hand, falang 1  x x  x x 

Hand, falang 3  x x  x x 

Hand, falang  x x  x x 

Lårben  x x  x x 

Knäskål  x x  x x 

Båtben  x x  x x 

Fotrotsben (Cuniforme intermediale)   x  x x 

Fotrotsben (Cuniforme laterale) x x x  x x 

Fotrotsben  x x  x x 

Första mellanfotsbenet  x x  x x 

Andra mellanfotsbenet  x    x 

Fjärde mellanfotsbenet x x x  x x 

Fot, falang 1:I  x x  x x 

Fot, falang 2  x   x x 

Fot, falang 1/falang 2  x x  x x 

Hand/fot, falang 1/ falang 2 x x x  x x 

Mellanhandsben/mellanfotsben  x x  x x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium x     x 

Bäcken  x x   x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium x x x   x 

Benfragment Blå, blågrå 300 400 500 600 800 

Kranium  x    x 

Tabell 41. Kremeringsgrader, anläggning 58.  

Tabell 42. Kremeringsgrader, anläggning 109.  

Tabell 43. Kremeringsgrader, anläggning 115.  

Tabell 44. Kremeringsgrader, anläggning 118.  
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12. BILAGA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bild 18. Gravkarta (Pettersson, 1981-1982), de svarta strecken som går tvärs över en del anläggningar, visar 

vilka anläggningar som analyserats i uppsatsen. Längst norrut ligger anläggning 28, 29 och 37, i nordväst ligger 

anläggning 36, centralt ligger anläggning 33, 38 och 58 och i sydost ligger anläggning 109, 115 och 118.   


