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Abstract  

 

Zooarchaeological material from prehistoric settlements usually make up a large amount of the 

archaeological record. Despite this, research on the material is seldom utilized to its full potential. 

This is very much the case for the famous iron age settlement at Helgö. Therefore, in this thesis animal 

bones recovered from building group 4 at Helgö were analyzed using both osteological and 

taphonomic, as well as spatial variables as a mean to gain a better understanding of various aspects 

of the settlement and life at prehistoric Helgö. The results from the zooarchaeological analysis provide 

insight in social activities and practices concerning both human and animal interactions. The animals 

are found to have been an important part of the lives of the people at Helgö. Both spatial and structural 

differences in the material reveal various attitudes towards the animals and bring to light a diversity 

of activities and practices surrounding the settlement and Helgö.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Det osteologiska materialet utgör oftast en av de största fyndkategorierna vid arkeologiska utgrävningar. 

Osteologiskt material från forntida boplatser kan ge en unik inblick i forntida människors leverne, och 

förutom att det besitter potential att besvara frågor kring mat, ekonomi, jakt, djurhållning och slaktpraktiker, 

kan det också användas för att bättre förstå relationer mellan människor och djur samt spåra rumsliga 

aktiviteter, handlingar och praktiker i forntiden. Genom tafonomiska analyser vittnar det osteologiska 

materialet om olika hantering och praktiker kopplade till både tid och rum. Med detaljerade och 

kontextuella analyser av djurbenen kan också exempelvis deponeringspraktiker, användning av olika rum, 

rörelsemönster och andra aktiviteter belysas och diskuteras. Det animala benmaterialet från boplatser har 

dock länge hamnat i skymundan både inom arkeologin och inom osteoarkeologin och ses än idag av många 

som ett förhållandevis ointressant massmaterial. Men om det osteologiska materialet förbises, förbises 

också en stor aspekt av både sociala och kulturella praktiker och aktiviteter i forntiden. Det osteologiska 

boplatsmaterialet behöver lyftas fram i arkeologisk forskning och dess potential bättre nyttjas i 

osteoarkeologiska analyser. Många arkeologiska lokaler saknar fortfarande ordentliga analyser av det 

osteologiska materialet, och därmed saknas fortfarande viktig forskning kring vår forntid. En sådan lokal 

är järnålderslokalen på Helgö.  

1.1.1 Helgö 

1954 påbörjades arkeologiska utgrävningar på den lilla ön Helgö i Mälaren som sedan kom att pågå i 24 år 

(Clarke och Lamm 2017:1). Under dessa år skulle Helgö växa fram som en av Skandinaviens mest 

betydelsefulla järnåldersboplatser, med flertalet häpnadsväckande fynd och en enorm mängd artefakter 

vilka vittnade om avancerat hantverk och långväga kontakter (se t.ex. Holmqvist 1957:209ff). Totalt 

grävdes en area på ca 16000m2 och åtta husgrupper respektive sex gravfält identifierades på ön (Clarke och 

Lamm 2017:7). Husgrupperna fick benämningarna Husgrupp 1 till 8, men enbart husgrupp 1 till 4 grävdes 

ut. Husgrupp 2 grävdes ut i princip sin helhet medan husgrupp 1, 3 och 4 endast grävdes ut till viss del. I 

de fyra utgrävda husgrupperna identifierades sammanlagt ca 40 långhus och ca 13 grophus (Arrhenius 

2011:13, Sonnhammer 1986:14). Upptäckten av denna unika plats har manat till många diskussioner och 

tolkningar kring platsens funktion och betydelse. Men trots den långa och omfattande utgrävningen på ön, 

och trots att det var över 40 år sedan den avslutades, finns det ännu många frågor kvar kring det forntida 

Helgö. Bland annat har det osteologiska boplatsmaterialet till stor del hamnat i skymundan. Benmaterialet 

är omfattande och allt material har ännu inte analyserats. De tidiga osteologiska analyserna som utfördes 

saknar också aspekter såsom tafonomi och rumslighet vilket får konsekvenser för förståelsen av olika 

aktiviteter både för boplatserna och för Helgö som helhet. I detta arbete ska den minsta av de fyra 

husgrupperna, husgrupp 4, ligga i centrum för en osteologisk och tafonomisk studie av det animaliska 
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boplatsmaterialet. I studien ska delar av materialet från husgrupp 4 analyseras och kontextualiseras med 

fokus på handling, praktik och rumslighet. Vidare ska en omfattande tandslitageanalys på boplatsens totala 

tandmaterial utföras för att få en inblick i tamdjurens mortalitetsprofiler och därmed bättre förståelse för 

djurhållning och slaktpraktiker. Boplatsen ska behandlas både i sin helhet och som olika rum där en 

mångfald aktiviteter skett, såväl vardagliga praktiker som enskilda händelser. Det animaliska materialet ger 

en möjlighet att studera allt från djurhållning, ekonomi, slakt och avfallshantering till relationer mellan djur 

och människa, mänskliga beteenden och olika aktiviteter och praktiker. Genom att synliggöra handlingar 

och aktiviteter på boplatsen är målet att denna studie ska bidra till en ökad kunskap och förståelse för Helgös 

forntid som helhet, både sett till funktion och praktik.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utifrån en osteologisk och tafonomisk analys av det animala materialet från 

Husgrupp 4 med fokus på rumslighet diskutera handlingar, praktiker, aktiviteter och funktion på boplatsen. 

Målet med analysen är att frambringa information kring dessa och försöka förstå rumsliga och sociala 

aspekter för att öka kunskapen om Helgös forntid. Ytterligare syftar studien till att öka förståelsen för 

djurhållningen, användandet av djuren och relationerna mellan djur och människa. För att uppnå detta har 

följande frågeställningar formulerats:  

 

Hur ser det osteologiska materialet ut i form av artrepresentation, anatomi, hantering och tafonomiska 

processer? 

 

Hur ser mortalitets/åldersprofiler ut för boplatsens tamdjur och vad kan dessa tyda på angående djurhållning 

och slaktpraktiker? 

 

Vilka skillnader och/eller likheter finns rörande materialets karaktär i förhållande till rumslighet? 

 

1.3 Bakgrund  

Ön Helgö ligger belägen vid inloppet till sjön Mälaren, mellan Bockholmssundet och Norrsundet, ungefär 

9 km väst om den vikingatida staden Birka på ön Björkö (fig. 1.1, 1.2). Liksom Birka ligger Helgö 

strategiskt längs östvästliga och nordsydliga farleder genom Mälaren. I modern tid kallades Helgö för Lillön, 

men efter upptäckten av öns forna historia återfick ön namnet Helgö, som fanns omnämnt i skrift redan 

1287 (Holmqvist 1961:22f). På ön ligger också en fornborg belägen på berget ovanför husgrupperna (fig. 

1.2, 1.3). Fornborgen omsluter två rösen vilka troligen härstammar från bronsåldern eller förromersk 
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järnålder. Dateringar från pollenprov visar på 

mänsklig aktivitet från åtminstone senare 

delen av bronsåldern (Clarke och Lamm 

2017:9).  Bland det omfattande och rika 

fyndmaterialet från Helgö framkom spår av 

storskalig och avancerad tillverkning av såväl 

smycken som verktyg (Clarke och Lamm 

2017:57ff). Av förklarliga skäl väckte Helgö 

stort intresse nationellt men även 

internationellt. Ett av Helgös mest 

uppmärksammande fynd hittades år 1956 och 

bestod av en Buddhastaty i brons med 

ursprung och tillverkad i Indien på 500-talet 

(Holmqvist 1957:212f, Gyllensvärd 

2004:11ff, Clarke och Lamm 2017:1, 12).  

Husgrupp 1–4 

De utgrävda husgruppskomplexen 1–4 låg 

alla orienterade i norrsluttningar på 

konstruerade terrasseringar i öst-västlig 

riktning (fig. 1.3). Genom stratigrafiska 

analyser, artefakter och 14C dateringar identifierades två användningsfaser för boplatserna, med en tidig fas 

från 300-talet till mitten eller senare delen av 500-talet och en sen fas från sent 500-tal in till mitten på 

1000-talet (Clarke och Lamm 2017:13).  

Figur 1.2. Modern karta över Helgö med fornlämningsområdet med boplatserna på öns västra del. Utdrag av karta från Lantmäteriet. 

Helgö 

Figur 1.1. Modern karta över Helgös position i Mälaren med omnejd. Karta 

från lantmäteriet. 
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I tre av husgrupperna identifierades verkstadsområden, med det största i husgrupp 3, och varsitt mindre i 

husgrupp 2 och 4 (Clarke och Lamm 2017:26). Verkstadsproduktionen i husgrupp 3 grundades i slutet på 

400-talet och beskrivs som ett 

utmärkande produktionscenter, 

sett både från Skandinavien och 

Europa, där både koppar och 

guld bearbetats och smycken av 

högsta kvalitét tillverkats (Clarke 

och Lamm 2017:35). Även järn- 

och stålföremål i form av vapen 

och verktyg av hög kvalité 

tillverkades och var också den 

del av hantverksproduktionen 

som fortsatte även i den yngre 

användningsfasen (Clarke och 

Lamm 2017:57ff). 

1.3.1 Gravfälten  

Av de sex gravfälten var fem belägna på höjder norr om bostadskomplexen. Dateringar på de fyra utgrävda 

gravfälten 115, 116, 118 och 150 sträckte sig från ca år 600 till 950 e.vt. (Clarke och Lamm 2017:37). 

Gravarna bestod nästan uteslutande av kremeringar (Sigvallius 2001:122-124). Många av gravarna innehöll 

förutom människa också ben från en upp till sju olika djurarter. Vanligast förekommande arter var hund, 

får/get, häst, katt, fågel, björn samt även en del svin och nöt (Sigvallius 2001:128f).  

1.3.2 Det osteologiska materialet från Helgö 

Totalt består det osteologiska materialet från utgrävningarna på Helgö av ca 450 kg ben, av varav ca 250 

kg kommer från boplatserna. Största delen av detta kom från husgrupp 2, med ca 140 kg, medan husgrupp 

3 och 4 hade ungefär lika mycket vardera på ca 48 kg (muntlig kommunikation 2019-05-26, Stolle). Från 

husgrupp 1 tillvaratogs endast ca 12 kg ben, men den mindre mängden för husgrupp 1 skulle kunna bero 

på erosiva tafonomiska processer snarare än socio-ekonomiska processer då skillnader i tjocklek på 

kulturlager samt jordmån skiljde sig stort mellan husgrupp 1 och 4 (Reisborg 1994:52). Bettina Stolle, 

doktorand på Stockholms universitet, håller i skrivande stund på och arbetar med sin avhandling i 

osteoarkeologi om ritualiseringen av djur under järnåldern med det osteologiska materialet från Helgö som 

fallstudie (muntlig kommunikation 2019-05-26). Denna studie utformades därför med tanke på att till viss 

del komplettera Stolles forskning genom att behandla benmaterial från Helgö som inte analyserats tidigare.   

Figur 1.3 Karta över fornlämningarnas placering. Utsnitt av karta från Excavations XVII. BG 

står för husgrupp. 
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1.4 Husgrupp 4 

Husgrupp 4 på Helgö upptäcktes av en slump under fundament till ett sommarhus. Den arkeologiska 

undersökningen av husgruppen pågick mellan 1965–67 och slutfördes med den östra sidan 1973 (Reisborg 

1994:17). Boplatsen karaktäriserades av en stor stenrad längsmed den norra sidan som sträckte sig från väst 

till öst i den utgrävda ytan. Den uppbyggda stenraden mätte upp till 4.5 meter bred på vissa ställen men var 

på de flesta ställen smalare. Totalt undersöktes en yta på ca 600m2 längsmed en ca 90 meter lång terrass 

(Reisborg 1994:35). På området hittades lämningar av ca fyra eller fem olika byggnader, de flesta svåra att 

avgränsa exakt. Dessa fick benämningarna hus 1, 2, 3 4a och 4b. Hus 2 var ett så kallat grophus som låg 

under hus 1 (fig 1.4) (Reisborg 1994:36ff). Grophuset innehöll på sina 3 x 2.6 m2 och 0.5 m djup en ugn 

och två ovala gropar, vilka möjligen skulle kunna vara stolphål (Sonnhammer 1986:14).         

   Eftersom husgruppen inte grävdes ut i sin helhet är dess exakta storlek okänd, men troligtvis är boplatsen 

större än vad som kunnat konstaterats. Dessutom är husgruppen tolkad att höra samman med den 

närliggande husgrupp 1 (Clarke och Lamm 2017:21). I den tidiga fasen tolkas boplatsen främst ha varit ett 

verkstadsområde vilket sedan möjligen övergick i ett mer farmliknande bostadskomplex med två hus 

(Clarke och Lamm 2017:23f). Från verkstadsområdet har spår från tillverkning av bland annat 

metallföremål och pärlor påträffats (Clarke och Lamm 2017:22). Bland fyndmaterialet fanns 141 fragment 

från gjutformar och 332 fragment från smältdeglar, vilka främst förekom centralt i schaktet (Reisborg 

1994:48).  

 

1.4.1 Det osteologiska materialet från Husgrupp 4 

Av det ca 48.2 kg benmaterialet från husgrupp 4 har ca 22 kg analyserats tidigare av Persson (opublicerat) 

och Sonnhammer (1981). (Reisborg 1994:52). Äldre kartor gjorda över benmaterialets förekomst visar att 

benen främst var koncentrerade till mitten av schaktet och husen (se bilaga 1), men under analysens gång 

framkom att spridningen av benen var mer utbredd än så.  

1 

2 
3 

4b 

4a 

Figur 1.4. Schaktkarta över husgrupp 4 med anläggningar från arkivmaterial. Ungefärlig placering av tolkade husgrunder inritade av 

författaren. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Forskning och tolkningar kring Helgö 

Ett otal skrifter och böcker har genom åren diskuterat och tolkat både Helgö som plats och dess många fynd. 

Bland annat gavs 18 volymer av serien Helgö Excavations ut mellan åren 1961 till 2011. Böckerna 

innehåller allt från detaljerade analyser av olika material eller fyndkategorier till utblickar, tolkningar och 

övergripande teorier om Helgös funktion och betydelse. Husgrupp 1 och 4 behandlas i Helgö Excavations 

XII (Reisborg 1994). Övriga volymer har behandlat olika byggnadskonstruktioner, handelskontakter, 

verkstäderna, stenartefakter, mynt, praktföremål, gravar, metallhantverk med mera. Det osteologiska 

materialet har dock till stor del försummats i denna frenesi av publikationer (för lista se Clarke och Lamm 

2004:185-204). Även när gravfälten undersökts har benen fått en minst sagt sekundär betydelse. 

Excavations XIV behandlar gravfält 118 o 115, men osteologin tillägnas där endast 27 sidor av 135 

(Sigvallius 2001).  

   Fyndmaterial med rituella kopplingar har föranlett många diskussioner kring kultaktiviteter och huruvida 

Helgö kan ha fungerat som ett järnålders kultcentrum. Speciellt har husgrupp 2 diskuterats i dessa 

sammanhang, då både artefakter och anläggningar med rituella kopplingar såväl som miljö och landskap 

vittnar om aktiviteter kopplade till kultpraktiker och kosmologi. Bland annat påträffades en treudd under 

ett tjockt kulturlager där en mängd med fynd vittnade om olika rituella aktiviteter och en lång kontinuitet 

(se bla. Zachrisson 2004, Clarke och Lamm 2017:60f). Fynd av guldgubbar/guldbleck, dekorerat glas, 

vridkvarnar och andra speciella fynd har sedan ett tidigt stadium föranlett diskussioner kring förkristen 

religion och knyter an Helgö till platser som Uppåkra och Gamla Uppsala (Holmqvist 1957:110ff, Watt 

2004:168ff, Zachrisson 2004:358, Lamm 2004:41–49). Fynd av Torshammare och sicklar visar också på 

fortsättning av aktiviteter in i vikingatid (Clarke och Lamm 2017:47).  

   Både på grund av Helgös läge och på grund av vad det omfattande fyndmaterialet vittnar om har många 

diskussioner förts om huruvida Helgö skulle kunna vara en föregångare till Birka eller inte (Clarke och 

Lamm 2017: 49, 66, Andersson 1988:20, Lundström 1978:24ff). Men de båda platsernas karaktär tyder på 

ett mer komplext förhållande, och platserna kan kanske bättre förstås som två separata centralplatser i olika 

tidsepoker. Eftersom den storslagna karaktären av boplatsen på Helgö kom så oväntat, och genererade i så 

många fynd och nya komplexa anläggningar är det egentligen inte förvånande att forskningen kring 

bosättningen fortfarande pågår. Att ringa in exakt vad järnålderns Helgö var för plats och vad boplatserna 

betydde i sin samtid är svårt, om inte omöjligt. Men flera aspekter gör Helgö unikt i jämförelse med andra 

järnåldersboplatser, inte bara från fynd och föremål, utan även placeringen av husgrupperna vilka också 

återanvändes under den andra användningsfasen vilket skiljer bosättningen från andra järnåldersboplatser 

(Zachrisson 2004:345), och visar därigenom återigen på Helgös säregna betydelse och funktionalitet. 
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2.2 Det osteologiska boplatsmaterialet 

Tidigare forskning kring det osteologiska boplatsmaterialet från Helgö har åtagits i olika omgångar under 

åren (tab. 2.1), men fortfarande finns mycket kvar att undersöka. Analysernas fokus har till största del varit 

att undersöka benen utifrån ett ekonomiskt perspektiv för att förstå diet, uträkna MNI och för att fastställa 

huruvida Helgö var bebott året runt. Analyserna har identifierat nöt, svin och får/get som de mest 

förekommande djuren. Av får/get har båda identifierats men med fler identifierade får. Andra djur som 

påträffats är häst, fågel, hare, fisk, hund och räv från husgrupp 2 (Vilkans 1976:94, Sælebakke 1983:11f), 

älg, mård, säl och horn från hjort från husgrupp 3 (Holmgren och Wadfors 1980:6), samt katt och bäver 

från husgrupp 4 (Sonnhammer 1981:11ff). Ytterligare material från husgrupp 3 har analyserats av studenter 

inom Masterutbildningen i Osteoarkeologi, Stockholms universitet, våren 2018 (Ericsson et al. opublicerat). 

De tidigare analyserna kan visa på skillnader mellan de olika husgrupperna och kommer att användas för 

jämförelse med denna studies analys för att bättre förstå olika tendenser i materialet. Det är dock inte alltid 

möjligt att göra jämförelser med tidigare analyser på grund av hur resultaten redovisats. 

 

2.1.1 Analyserna från husgrupp 4 

Sonnhammers analys från husgrupp 4 visade att nöt och får/get var vanligaste arten, men även häst ansågs 

vara så många som 10 individer (Reisborg 1994:53). Uträkningen av dessa gjordes utifrån ett rutsystem 

istället för unika element och baseras på endast ett fåtal fragment (se Sonnhammer 1981:10). Idag går därför 

inte de äldre MNI uträkningarna att ses som tillförlitliga. I benmaterialet konstaterades ovanligt många 

fågelben jämfört med de andra husgrupperna, vilket är beräknat utifrån antal fragment och därför mer 

tillförlitligt (Reisborg 1994:53, Sonnhammer 1981:14). Av tamdjurens anatomi konstaterades förekomst av 

såväl köttrika som köttfattiga element. Även förekomst av slakt påvisades. Resultatet tolkades som att såväl 

förtäring som slakt skett på platsen (Reisborg 1994:53). De tidigare analyserna av det osteologiska 

materialet lämnar dock många frågor obesvarade. Rumsliga aspekter kring materialet saknas helt. 

Tafonomiska processer har nästan inte undersökts alls, vilket inte är konstigt med tanke på att vikten av de 

tafonomiska processerna framhållits först på senare år, men det är fortfarande något som behöver åtgärdas. 

Materialet och resultaten har inte heller kontextualiserats. För att kunna diskutera olika handlingar och 

praktiker på boplatsen är det därför nödvändigt att återkomma till materialet och applicera moderna 

osteologiska, tafonomiska och rumsliga analyser.  

  

Tabell 2.1. Översikt över osteologiska analyser av boplatsmaterialet på Helgö. 

Författare Persson Vilkans

Holmgren och 

Wadfors Sonnhammer Sælebakke Sonnhammer Olson Granbom García

År 1969 1976 1980 1981 1983 1986 2004 2018

Husgrupp 4 2 3 4 2 1 2 2

Analyserat material 10.5 kg 38 kg 24 kg 11.5 kg 13 kg 12 kg 13 kg 4.5 kg
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3. Analys och tolkning av arkeologiska djurbensmaterial 

Animal osteoarkeologi, eller zooarkeologi som det också kallas, är osteologisk forskning med utgångspunkt 

från djurben med ursprung ur fornhistoriska platser och praktiker. Analyser av animalt osteoarkeologiskt 

material började ske under mitten eller slutet av 1800-talet. Sedan dess har materialets betydelse och fokus 

blivit större och idag görs så gott som alltid någon slags analys av det animala benmaterialet från 

arkeologiska platser (Lyman 1994:2). Syftet med zooarkeologiska studier kan generellt sägas vara att 

undersöka ekologiska, sociala och kulturella förhållanden i människans förhistoria (Gifford-Gonzalez 

1991:226). De zooarkeologiska analyserna besitter enastående möjligheter att studera och synliggöra 

människors beteenden, handlingar och praktiker i fornhistorien (Gifford-Gonzalez 2018:3f, Reitz och Wing 

2004:3). Materialet är dock inte helt oproblematiskt att studera, och flera variabler behöver tas i beaktning 

i både analysen och tolkningen. Animalt benmaterial är ofta fragmenterat och hopblandat vilket gör analyser 

av materialet annorlunda från exempelvis de flesta mänskliga osteologiska analyser. I animal 

osteoarkeologi används en rad metoder utvecklade för just det fragmenterade materialet. Fragmenteringen 

kan ses som en fördel eftersom det genom tafonomiska studier därigenom är möjligt att fånga och beskriva 

händelser vilka är av intresse för förståelsen av materialet och platsen varifrån det härstammar. Materialet 

kan dock inte ses enbart som en reflektion av mänskliga handlingar, utan måste också förstås utifrån hur 

andra processer och agenter påverkat materialet (Russell 2011:6). Det osteoarkeologiska materialet är alltid 

påverkat på olika sätt vilket gör att slutresultatet ger en ofullständig och förvrängd bild av fornhistoriska 

ekonomier (Reitz och Wing 2004:114f). För att försöka förstå varför materialets karaktär och 

sammansättning ser ut som det gör är det därför viktigt att försöka förstå olika processer som kan ha haft 

påverkan på materialet och därmed de kvantitativa summeringarna och tolkningarna utav dessa. Det är 

också viktigt att komma ihåg att olika processer kan resultera i spår som ser likadana ut men har uppkommit 

från helt olika agenter (Gifford-Gonzalez 1991:228ff). Det osteologiska materialet måste också alltid 

kontextualiseras för att bättre förstå och tolka dess materialitet (Gifford-Gonzalez 1991:245).  

 

3.1 Tafonomi 

Tafonomi är studien om övergången, eller transformationen, av organiskt material från biosfären till 

litosfären. Ordet tafonomi kommer från en hopsättning av grekiskans taphos (begravning) och nomos (lag) 

(Lyman 1994:1). Tafonomi är speciellt viktigt för zooarkeologer och har på senare år blivit mer och mer 

uppmärksammat inom osteoarkeologin (Lyman 1994:1, Orton 2012). Alla arkeologiska material påverkas 

av olika tafonomiska processer, och i synnerhet det osteoarkeologiska materialet. De tafonomiska 

historierna är ofta komplexa (Lyman 1994:39) och det fossila registret är alltid påverkat och därmed 

förändrat. Med tafonomiska analyser kan dels olika påverkan på materialet synliggöras och rekonstrueras 

fram till det levande samhället, dels synliggörs och beskrivs händelser och processer vilka i sig kan vara av 
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intresse för en djupare förståelse och tolkning av materialet (Orton 2012:2). Även processer som tycks ha 

lite att göra med mänskliga handlingar kan med hjälp av tafonomi vara en indirekt källa till information 

kring exempelvis deponeringspraktiker, rörelsemönster och olika djurs tillgång till benen och så vidare 

(Russell 2011:399). I denna studie kommer begreppet tafonomi användas med utgång från Orton (2012) 

där tafonomin utgör studien av alla processer mellan de levande djuren till den slutgiltiga dokumentationen 

i analysdatabasen (Orton 2012:1).  

 

3.2 Social zooarkeologi 

Djur har alltid haft en stor del i människors liv och är viktiga för människans förståelse av sin omvärld 

(Jennbert 2002:105). Inom zooarkeologin höjs allt fler röster för hur zooarkeologiska frågeställningar och 

analyser kan breddas och fördjupas för att öppna upp för djupare diskussioner och tolkningar kring 

djurbensmaterialet (ex Sykes 2014, Russell 2012, Lyman 1994:1). Social zooarkeologi är ett begrepp som 

syftar att lyfta fram sociala och symboliska aspekter kring det animala benmaterialet. Likväl som naturens 

påverkan och tafonomiska effekter är viktiga att reflektera över, är de mänskliga beteenden som också 

påverkat materialet lika viktiga att diskutera (Russell 2011:8). Djurens roll i forntiden bör inte ses enbart 

som en källa till mat, kalorier och protein. De sociala funktionerna bör ha varit lika viktiga, eller till och 

med viktigare än de praktiska. Det zooarkeologiska materialet har därför inte bara potential att studera diet 

och ekonomi, utan kan också användas för att studera relationer mellan människor och djur i forntiden 

(Russell 2011:7). Social zooarkeologi utifrån en icke antropocentrisk synvinkel föreslås av Overton och 

Hamilakis, där djuren är agenter för relationerna mellan djur och människa (2013:4). De framhåller också 

vikten av att inte fastna i en uppdelning av natur kontra kultur. Social zooarkeologi bör också i större grad 

ta i beaktning att hur relationerna mellan människa och djur såg ut medan djuren levde i stor grad påverkade 

hur de hanterades efter döden (Overton och Hamilakis 2013:116). Genom att kontextualisera praktiker 

kring djuren och hanteringen av djurbenen kan dessa bättre synliggöras och diskuteras (Orton 2012).  

   Det osteoarkeologiska materialet från Helgö har till största del analyserats utan varken tafonomiska eller 

kontextuella sammanhang. I denna studie ska både tafonomiska och rumsliga metoder appliceras och 

genom kontextualiserande analys av materialet öppna upp för djupare diskussioner kring materialets 

karaktär.  Med utgångspunkt från social zooarkeologi ska också sociala aspekter kring det analyserade 

materialet kontextualiseras och diskuteras med fokus på relationer mellan djur och människor.  
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4. Metod  

4.1 Analys och dokumentation 

En detaljerad huvudanalys av osteologiskt material från olika områden inom husgrupp 4 har genomförts 

med fokus på tafonomi, handling och rumslighet. Variablerna för analysen är anpassade efter materialets 

karaktär och innan dessa fastslogs åtogs en testanalys på en del av materialet. Ytterligare har en separat 

tandanalys genomförts med syfte att dels undersöka tandslitage för mortalitetsprofiler/åldersprofiler på 

boplatsens tamdjur, och dels undersöka tandmaterialets mängd och rumsliga förekomst. Tandanalysen 

behandlade till skillnad från huvudanalysen samtligt tandmaterial från husgrupp 4, i avseende av tänderna 

pd4, p4 och molarer för alla däggdjur. Innan benen i huvudanalysen kunde analyseras behövdes de tvättas, 

både för att benvikten bättre skulle stämma med benets egentliga vikt men också för att bättre kunna se 

slaktspår, gnagspår, ytstruktur och andra aspekter som annars varit svåra att bedöma. Alla ben kunde dock 

inte tvättas på grund av att de var för ömtåliga och riskerade att gå sönder under tvättning. Dessa lämnades 

i det skick de var och bedömdes efter bästa förmåga. I vissa fall var det också svårt att avlägsna all jord, 

exempelvis sådan som fanns inne i rörbenen och i små hålor. Därför måste tas i beaktande att benvikten 

inte är helt tillförlitlig utan kan i vissa fall visa på en större vikt än den verkliga benvikten. För tandanalysen 

tvättades inte fragmenten förutom i de fall då det behövdes för att undersöka tandslitaget. 

 

4.2 Fragment och NISP 

För att kunna behandla analysens data används till största del kvantifiering med fragmentantal, också kallat 

NISP. NISP kommer från engelskans Number of identified specimen och är en kvantitiativ term som syftar 

till antal fragment identifierade oftast till art men kan också bara vara identifierade till element (Lyman 

1994:100). Med element menas skelettdel som exempelvis överarmsben (humerus) som räknas som en egen 

enhet (se till exempel Lyman 1994:100f). Med fragment menas oftast en del av ett element, men kan också 

innefatta hela elementet. I analysen och detta arbetes användning av fragment och NISP menas därför med 

ett fragment som engelskans specimen; ett ben eller en tand, eller ett fragment av dessa (Grayson 1984:16). 

I vissa fall kan fragmentvikten vara mer relevant, eftersom ett fragment både kan röra sig om ett väldigt 

litet fragment och om ett helt element.  

 

4.3 Osteologi  

4.3.1 Identifiering, art och anatomi 

Identifieringen av benfragmenten skedde med hjälp av referenssamlingarna vid Osteoarkeologiska 

forskningslaboratoriet på Stockholms universitet. Genom morfologiska, storleksmässiga och 

karaktäristiska drag har om möjligt art, anatomi, element, benslag, del och sida dokumenterats. I de fall art 
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kunde fastställas registrerades artkategori för däggdjur med första delen av dess latinska beteckning medan 

fåglar och fiskar grupperades under de latinska samlingsnamnen Aves respektive Pisces. Specificering av 

fågel- och fiskart gjordes om möjligt. Fragment från arterna får och get registrerades under samlingsnamnet 

O/C (Ovis/Capra). I de fall specifik art kunde särskiljas specificerades denna men arterna behandlas som 

en i resultatet eftersom det var få fragment som gick att artbestämma med säkerhet. För att försöka särskilja 

fragment från arterna användes Boessneck (1969). Eftersom materialet innehöll både häst och nöt var det 

många gånger också svårt att avgöra art även på elementbestämda fragment om de inte hade karaktäristiska 

drag för specifik art. I de fall då fragment saknade tillräckliga attribut för att säkert kunna bestämmas till 

art indelades fragmentet om möjligt i taxonomiska storlekskategorier av stort däggdjur (SDD), mellanstort 

däggdjur (MDD) och litet däggdjur (LDD) utifrån både morfologisk karaktär och cortextjocklek för rörben. 

Om fragmentet ändå inte kunde indelas i storlekskategori registrerades det som däggdjur (DD), eller 

obestämt (obest) om fragmentet möjligen skulle kunna tillhöra annat än däggdjur, exempelvis fågel eller 

fisk. Cortextjocklek delades in i tre olika storlekskategorier vilka kodades A till C där A var cortex på <2 

mm, B 2–5 mm och C >5 mm. Cortextjockleken beror både på typ av rörben och storlek på djuret. Därför 

kan cortexstorleken i många fall visa på taxonomisk storlekskategori. Tjock cortex som cortex C kan räknas 

till stort, eller ibland mellanstort, däggdjur som exempelvis nöt, häst och svin. För tunnare cortex är det 

svårare eftersom benen kan tillhöra juvenila individer av större djur, men generellt kan även dessa räknas 

A för litet däggdjur eller arter som exempelvis fågel, katt, räv och B mellanstort däggdjur som exempelvis 

får/get, hund och svin. Elementbestämda fragment delades in i nio anatomiska kategorier och obestämda 

fragment delades in i rörben och obestämt. De anatomiska kategorierna var kranium, tänder, ryggrad, 

bröstkorg, främre extremitet, bakre extremitet, hand-/fotrot, mellanfotsben och tåben. Vissa element är i 

fragmenterat tillstånd svåra att bestämma till art, vilket gäller speciellt för revben och ibland kotor, tåben 

och andra fragment där arter i samma storlekskategori liknar varandra. För revben blir det i analysen tydligt 

då inga bröstkorgsfragment kunde bedömas till varken nöt eller häst men ca 49 % (n=70) av kategorin stort 

däggdjur var just bröstkorg. Konsekvensen av denna problematik är att det vid hantering av artspecifika 

data oftast saknas bröstkorg men denna återfinns i de taxonomiska storlekskategorierna. Samma 

problematik gäller för får/get och svin. De taxonomiska storlekskategorierna får inte heller ses som helt 

statiska kategorier. Det finns risk att vissa fragment indelats fel kategori på grund av missledande karaktär, 

vilket exempelvis kan ske om fragmentet kommer från en juvenil individ. Även rörben från exempelvis 

fåglar kan misstas för rörben från mellanstort eller litet däggdjur. I materialet förekom exempelvis rörben 

från svan vilket i ett fragmenterat tillstånd lätt kan förväxlas med rörben från mellanstort däggdjur.  

4.3.2 Epifysfusionering och juvenila fragment 

Dokumentering av epifysfusionering kan användas för att utreda mortalitetsprofiler för djuren. För alla 

epifyser på vilka det gick att observera fusioneringsgrad graderades dessa i tre kategorier, O-open, C-
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closing och F-fused. I resultatredovisningen användes sedan metod utifrån Vretemark (1997) för att dela in 

fusioneringen i åldrarna i tidig, mellan och sen. Som komplement användes också Silver (1969). 

Ryggradsfusionering inkluderades i tabell men ej i diagram eftersom ryggraden fusionerar ännu senare än 

fragmenten i den sena kategorin. En kritik till metoden med epifysfusionering är att den baseras på att ett 

representativt antal av både ofusionerade och fusionerade epifyser, men att ofusionerade fragment kan vara 

lättare att hitta och gradera, vilket kan leda till en överrepresentation. Viktigt är också att komma ihåg att 

ofusionerade fragment inte behöver visa på en juvenil individ, utan kan handla om sub-adulta upp till adulta, 

då exempelvis ryggraden kan vara ofusionerad upp till fem års ålder (Silver 1969:285). Fragment som 

kunnat konstateras tillhöra juvenila individer utifrån element eller elementstorlek markerades som juvenila. 

Fragment som konstaterats tillhöra mycket unga djur registrerades även som späddjur.  

4.3.3 Osteometri 

Osteometri kan användas för jämförelser för artstorlek och mankhöjdsberäkning, både inom materialet och 

i jämförelser med andra material. I princip kan endast hela element mätas och även små skador på benen 

kan förvanska måtten. Antalet mätbara ben är därför ofta begränsat. I resultatet presenteras mått från 

mellanfot, språngben (astragalus), tåben (för häst) samt M3or från underkäke för nöt, svin och får/get. Alla 

mått togs utifrån von Driesh (1976). Juvenila fragment mättes inte. Mankhöjdsberäkning gjordes utifrån 

Zalkin (1960). 

4.3.4 Kön 

Ingen närmare könsbedömning gjordes. Hörntänder från svin tillhörandes hanar noterades dock i materialet. 

 

4.4 Tafonomi 

4.4.1 Förbränningsgrad 

Dokumentering av förbränningsgrad visar om fragmenten blivit eldpåverkade. Det kan visa på hantering 

av benen och tillsammans med kontextuella analyser frambringa olika praktiker, så som matlagning och 

deponering. Förbränningsgrad dokumenterades på alla fragment förutom tänder och aa-fragment. 

Fragmentens förbränning dokumenterades på en skala från 0-6a utifrån Stiner et al (1995) där 0 är obrända 

ben och 6 fullt kalcinerade och vitbrända ben. Kategori 6a är ett tillägg där a:et står för helt vitbrända 

fragment som också har en metallisk klang. För exakt indelning av grad 0-6 se Stiner et al (1995:226). 

4.4.2 Storlek, antal och vikt 

Fragmentstorleken visar på materialets utformning och även fragmenteringsgrad vilken i sin tur speglar 

fragmentens tafonomiska historia. Fragmentstorlek kan också visa på skillnader mellan arter, hantering och 

post-depositionella aktiviteter. Fragmentens storlek indelades i sex olika kategorier från aa till e. Som aa 

fragment räknades oidentifierbara fragment under 0.5 cm. Dessa fragment dokumenterades enbart till 

ungefärligt antal och vägdes tillsammans. Detta gjordes för att till den del det är möjligt försöka skilja på 
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recent tafonomi och forntida tafonomi, av vilket den senare är den av intresse för analysen. Aa fragmenten 

bestod snarare av smul än fragment. Antalet för dessa fragment användes ej i analysens resultat. Övriga 

fragment delades in i skalan A-E med följande måttindelning: A=0–2 cm, B=2–5 cm, C=5–8 cm, D=8–12 

cm, E=>12 cm. Fragmenten mättes med hjälp av en cirkelmall. I de fall då flera delar av samma fragment 

kunde identifieras och dessa enbart separerats av recenta skador registrerades dessa tillsammans som ett 

fragment, både sett till antal, vikt och storlek. Information om antalet fragment registrerades separat som 

ett komplement. Detta gjordes för att återigen i största mån skilja recent tafonomi från forntida tafonomi. 

Vikten påverkades ibland av jord som satt kvar på fragmenten och måste betraktas som ungefärlig. Vågen 

som användes visade en noggrannhet på 0.1 gram. De fragment som vägde mindre än 0.1 gram avrundades 

upp till 0.1 gram. Dessa var dock inte så många och bör inte påverka resultatet. 

4.4.3 Frakturanalys (FFI) och trampning 

FFI står för Fracture Freshness Index och är en metod att värdera frakturernas färskhet. Beroende på hur 

färskt benet är när en fraktur uppstår så får frakturen olika karaktär. Färska frakturer innebär att benen gått 

sönder då benmärg (och annat) fortfarande finns kvar i benet. När benen kalcificeras ändras frakturernas 

karaktär och vid påverkan uppstår då istället torra frakturer (Outram 2001:403). Frakturer kan uppstå av 

flera orsaker och kan uppstå i samband med slaktspår som hugg eller av yttre påverkan som exempelvis 

trampning. Trampning kan också förorsaka skrapmärken på benen (Lyman 1994:380f). Både djur och 

människor kan ha trampat på benen och orsakat frakturer eller andra märken (Lyman 1994:377). Trampning 

kan också göra att benen sprids ut, samt vara en bidragande orsak till att porösare ben förstörs (Lyman 

1994:377ff). För att urskilja trampning i materialet dokumenterades skrapmärken på benen. Möjligheten 

att kunna observera skrapmärken förutsätter dock att benens ytskikt är i gott skick, och att yttre cortex finns 

bevarad. Detta var inte fallet för alla ben och i vissa kontexter var benen i sämre skick vilken påverkade 

observationsmöjligheterna. Det finns också en risk att trampning förväxlas med möjligt gnag, då både gnag 

och trampning kan resultera i skrapmärken på benen. Frakturer registrerades på rörben i en skala från 0 till 

6 utifrån Outram (2001). Bedömningen gjordes på frakturkontur (0–2), frakturvinkel (0–2) samt frakturyta 

(0–2) vilka slogs tillsammans och gav en siffra på 0-6 där 0 representerar de färskaste frakturerna och 6 de 

torraste. De fragment där frakturytan var för liten eller för recent trasig för att kunna bedömas gjordes ingen 

gradering. Bedömningen av recenta frakturer gjordes utifrån färg och karaktär där ljusa skador med ojämn 

yta tyder på recenta frakturer (Outram 2001:403ff).  

4.4.4 Slakt 

Dokumentering av slaktspår är en förutsättning för att försöka förstå olika aktiviteter och praktiker samt 

hanteringen av djuren och behandlingen av olika arter. Slaktspår är också en del av tafonomiska historien 

(Lyman 1994:7). Registrering av slaktspår är oftast komplicerat om alla aspekter av slaktspåren ska 

dokumenteras. Läge, riktning och typ av slakt är exempelvis svåra att fånga eftersom benen är 



14 

 

tredimensionella och kan se ut på många olika sätt. I vissa fall förekommer 

också flera slaktspår på samma fragment vilket gör det ännu mer 

problematiskt att registrera. I analysen var ambitionen att med så enkla 

medel som möjligt försöka fånga så många nyanser kring slaktspåren som 

möjligt. Registreringen av slaktspår delades upp i H (hugg), S (snitt), Såg, 

möjlig slakt och senare även klyv. Hugg klassades djupa, släta och breda 

spår i benen, eller där hela ytor huggits av (fig. 4.1) (Reitz och Wing 

2004:131). Snitt klassades tunna, ganska ytliga spår i benen (ej sprickor). 

Såg identifierades genom ränder i avskurna spår (Reitz och Wing 

2004:130ff). Klyv klassades raka färska frakturer. Om flera typer av 

slaktspår förekom fick det mest utmärkande stå som slakt och den andra 

noterades avsides. Läge på slaktspåren dokumenterades för rörben i 

kategorierna pe (proximal epifys) pd (proximal diafys) di (diafys) dd 

(distal diafys) och de (distal epifys). Riktning på slaktspåren 

dokumenterades genom beteckningarna lateralt-medialt (lm), cranialt-

caudalt (cc) och anterior-posterior (ap) utifrån så anatomiskt korrekt läge som möjligt på fragmentet. En 

kritisk synpunkt för registrering av läge är att det endast kunde åtagas på rörben. En möjlighet hade varit 

att istället använda en zonindelning för alla olika element (se Dobney och Rielly 1988). Detta ansågs dock 

i denna studie för tidskrävande i relation till fördelarna, speciellt eftersom det i testanalysen inte förekom 

mycket slaktspår. 

4.4.5 Vittring 

Ben som exponeras för luft vittrar och bryts ned. För att ben ska bevaras och bli fossilerade måste benen 

ligga skyddade i exempelvis jord där olika processer kan både förstöra och bevara dem (Behrensmeyer 

1978:150). Genom att undersöka fragmentens vittringsgrad kan den tafonomiska historien och hantering av 

benmaterialet synliggöras och diskuteras. Vittringsgrad dokumenterades i en skala från A till C (bilaga 1, 

fig. 1.2). A var bra bevarat utan större märken på benet. B var påverkat exempelvis ytan börjat spricka på 

ställen eller benet delvis deformerat. C var mycket påverkat, ytan kraftigt påverkad exempelvis sprucken, 

benet deformerat, benets yta bortvittrad, eller endast spongiosa. På små fragment var det svårare att ge en 

rättvis bedömning av den verkliga vittringsgraden, då recenta skador påverkat fragmentens karaktär. På aa 

fragment bedömdes ingen vittringsgrad. Det är viktigt att ha i åtanke att olika ben påverkas olika mycket 

av yttre påverkan och vittring. Benens struktur har betydelse för hur tafonomiska processer påverkar benet 

(Lyman 1994:82). Små och kompakta ben som fingerben eller hand- och fotrotsben vittrar exempelvis 

långsammare än andra element på samma skelett (Behrensmeyer 1978:152). Bevaringen av dessa element 

blir därför bättre och kan se överrepresenterade ut i ett material. Ben med mycket spongiosa vittrar tvärtom 

Figur 4.1. Skenben av nöt med slaktspår, 
hugg pe, ap, samt färska frakturer, från 

område C. Foto: S. Wahlstedt. 
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snabbare, och bland annat ryggraden är därför ofta underrepresenterad. Spongiöst ben är mer poröst än 

cortex och juvenila ben är mer porösa än färdigväxta ben (tex Lyman 1994:85). 

4.4.6 Färg/struktur 

Fragmenten kan ha olika färg och struktur vilka kan relatera till olika tafonomiska historier. Processer i 

både biostratigrafin och i diagenes kan förändra benens ytstruktur (Gummesson et al. 2017). Mänskliga 

handlingar som kokning kan också påverka benens färg (Gifford-gonzales 2018:320). Ytterligare kan 

fragment från juvenila individer identifieras genom benets struktur. Genom att dokumentera benytornas 

olika karaktär finns därför möjlighet att bättre förstå benens tafonomiska historia och därmed olika 

processer kring hantering och deponering av benen. I analysen dokumenterades avvikande färg/struktur på 

fragmenten och i slutändan valdes sju kategorier som de mest förekommande och säkrast observerade. 

Dessa kategorier var juvenil, möjligen juvenil, ljus, mörk, fläckig, orange och färsk (bilaga 1, fig. 1.3). De 

juvenila, möjligen juvenila och färska syftar till struktur medan de andra syftar till färg. Genom 

kategoriseringen av fragmenten kan den tafonomiska historien kontextualiseras och färgen/strukturen 

användas till att försöka förstå och se samband mellan olika deponeringar på boplatsen. 

4.4.7 Gnag 

Förekomst av gnag visar både på närvaron av rovdjur och gnagare. 

Gnagspåren vittnar också om tillgängligheten och hanteringen av 

benen. Förekomst av gnagspår på ben kan också indikera varför ben 

saknas då de kan förstöras helt genom gnag (Reitz och Wing 

2004:115). Gnag dokumenterades som carn (gnag från rovdjur), rod 

(gnag från gnagare), gnag, och möjligt gnag. Möjligt gnag av rovdjur 

dokumenterades som carn? Och möjligt gnag av gnagare 

dokumenterades som rod?. Gnagspåren från rovdjur identifierades 

som runda eller oregelbundna millimeterstora gropar, och ibland som 

helt deformerade ben (”knögliga”). För att det skulle klassas som säkra 

gnag av rovdjur behövde groparna vara tydliga och/eller förekomma på båda sidorna av fragmentet. Från 

gnagare identifierades spåren som täta men korta skrapmärken, millimeterdjupa (fig. 4.2) (för referenser se 

Gifford-Gonzales 2019:235ff, Reitz och Wing 2004:134). Det finns en möjlighet att gnag från svin också 

förekommer och förväxlas med rovdjursgnag, men det är inget som har kunnat konstateras i materialet.  

 

4.5 Tandanalys 

Den separata tandanalysen innefattade samtliga molarer, 4e premolarer och Pd4:or (mjölkmolarer) i hela 

det osteologiska materialet från husgrupp 4. Lösa tänder, tänder i käkar/käkfragment registrerades för alla 

förekommande däggdjur. Både hela eller större fragment från under-och överkäke registrerades. Även 

Figur 4.2. Tåben från häst med gnag av 

gnagare. Foto: S. Wahlstedt. 
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tänder som var vittrade och/eller för skadade för att graderas registrerades med syftet att få en överblick 

över tandmängden, beräkna MNI samt undersöka förekomsten av tänderna. Tandslitage dokumenterades 

på tänder från nöt, häst, svin och får/get. Tänder från underkäken på nöt, svin och får/get graderades utifrån 

Grant (1982) och det var främst dessa som användes för mortalitetsprofilerna. Tänder från överkäken (samt 

även underkäke för häst) graderades mellan A-C där A var helt osliten eller obetydligt sliten, B var normalt 

sliten/halvsliten och C var kraftigt sliten/nästan eller helt nedsliten. För jämförelse mellan slitage i över- 

och underkäke omvandlades graderingen i underkäken till A, B, C genom att grad a-e blev A, d-h blev B 

och j-n blev C. För underkäkar tilldelades ett M.W.S. värde om samtliga molarer fanns registrerade (se 

Grant 1982). En problematik med användningen av M.W.S. värden framkom efter att analysen avslutats, 

då det för unga individer blev oklart om molarer saknades på grund av att de inte börjat bryta fram eller på 

grund av att de saknades i käken, någon slags markering för dessa olika scenarion hade behövts för att vara 

säker på M.W.S. värdena för unga individer med Pd4 och en eller två molarer. En kritisk aspekt av 

graderingen för lösa tänder var också att vissa grader och därmed poäng varar en längre tid, varför dessa 

lätt blir överrepresenterade (Vretemark 1997:39). En problematik är då också att nyanser försvinner. För 

de rumsliga analyserna av tandmaterialet framkom material registrerat över flera rutor. I de fall det var 

möjligt fördelades då tandförekomsten så jämnt det gick över dessa rutor, och i de fall spannet var för stort 

exkluderades dessa från de rumsliga analyserna. I materialet framkom också vissa felaktiga koordinater, då 

tänder hamnade utanför det grävda området, dessa var dock få och bör inte påverka resultatet nämnvärt. 

4.5.1. MNI från tandanlysen 

MNI står för Minimal Number of Individuals vilket är en metod för att räkna ut ett minimivärde för unika 

fragment vilket ger en indikation på minsta antalet individer i materialet. I tandanalysen användes M1 och 

M2 för att räkna ut MNI för nöt, svin och får/get. MNI är inte oproblematiskt att använda, och resultatet är 

beroende av det unika antalet av ett specifikt element (Gifford-Gonzalez 2018:397). I studien användes 

enbart tandanlysen för att räkna ut MNI på grund av att det visade förekomst för hela boplatsens 

tandmaterial. Ett problem med att använda just tandmaterialet är att tänder tillhör slaktavfall vilket kan ha 

deponerats någon annanstans än på boplatsen. Tänder kan också ha använts för olika ändamål och därför 

bli underrepresenterade i materialet. Dock kan dessa variabler även appliceras på andra element. MNI 

värdet får bara ses som en indikation på både arternas och individers förekomst. Resultatet för MNI 

beräkningen kan också användas i syfte att lyfta fram och diskutera hantering och praktiker i materialet.  

 

4.6 Källkritik  

Osteoarkeologiskt material är bara en fragmenterad del av en större helhet och kan inte ses som fullständigt 

representativt för den helheten. Materialet som finns tillgängligt för osteoarkeologer måste därför alltid 

betraktas som påverkat. Metoderna för de osteologiska och tafonomiska analyserna är utformade för att på 
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bästa sätt fånga materialet och benens karaktär, men dessa metoder är inte heller helt oproblematiska. Vissa 

metoder kan räknas som mer objektiva än andra, så som storlek, vikt, art, anatomi, element, del och sida 

exempelvis. Men andra metoder är beroende av osteoarkeologens skicklighet och vana i att för det första 

bestämma relevanta klasser och graderingar, samt för det andra sedan lyckas placera varje fragment i rätt 

kategori. I analysen har speciellt gradering av vittringsgrad och färg/struktur varit utmanande. För dessa 

har så många olika varianter och nyanser framkommit, att bedömningen varit svårhanterlig. För vittring 

gällde det främst små fragment vilka ofta tilldelades sämre vittringsgrad än större fragment eftersom de 

oftare var skadade och ibland så små att de var svåra att gradera rättvist. Från början var tanken att använda 

Behrensmeyers vittringsgrader men metoden visade sig snabbt ha alltför hög vittringsgrad för materialet, 

då testanalysens ben endast hamnade i grad 0–1 av 8 (Behrensmeyer 1978). Problematik kring att skilja 

slaktspår från recenta skador uppstod ibland, varför slaktspåren fick en kategori innehållandes möjlig slakt. 

En annan problematik med slakt var dokumenteringen av klyv vilket inte åtogs från början utan började 

dokumenteras efter att ca 25 % redan analyserats till en följd av att så få slaktspår kunde identifieras, men 

istället många raka ”färska frakturer” förekom, speciellt på rörben. Dessa noterades som klyv eftersom de 

troligtvis var resultat av slaktspår, men användningen i analysen är smått problematisk eftersom alla 

fragment inte indelades. 

 

5. Material 

Skicket på det osteologiska materialet från husgrupp 4 var över lag bra, men fragmenten var jordiga och 

många uppvisade recenta skador med ljusa och ojämna frakturytor. Endast i vissa fall kunde fragment med 

recenta skador åter paras ihop. För analysen blev det tydligt att materialet var sämre bevarat från vissa 

områden på boplatsen. Speciellt benfragmenten från hus 3, område C, bedömdes vid tvätt och analys ofta 

mer sköra än övriga ben. I många fall kunde dessa därför ej tvättas ordentligt, om ens alls. Om det reflekterar 

påverkan i forntiden, i jorden eller i arkeologiska sammanhang är svårt att klargöra. Tafonomiska processer 

kan ha påverkat benens hållbarhet negativt på dessa områden, men det finns också risk att själva hanteringen 

vid utgrävning påverkat fragmenten, exempelvis om de legat exponerade under en längre tid vid utgrävning, 

om de påverkats av dåligt väder vid utgrävningen eller om de efter utgrävning förvarats på ett sätt som gjort 

dem sköra, som exempelvis i fuktiga stängda plastpåsar.  

 

5.1 Utgrävning 

Då utgrävningarna av husgruppen skedde under flera år, och med den sista säsongen fem år efter näst sista 

utgrävningen skiljde sig grävteknik, registrering och dokumentation till viss del för olika delar av materialet. 

Information om utgrävningsprocessen kopplad till det osteologiska materialet är knapphändig, men 

övergripande information har gått att erhålla. Materialet förvaltas av Statens Historiska Museum (SHM) 
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och eftersom det grävdes ut under fyra säsonger ligger materialet under fyra olika accessionsnummer vilka 

är 27950 för år 1966, 28480 för år 1967, 28716 för år 1968 samt 29870 för år 1973. Vid utgrävning grävdes 

i 1x1 rutor inom vilka fynden registrerades. Kulturlagret var omrört från söder till norr från torven och ca 

0,4 meter ner (Reisborg 1994:35). En stratigrafisk lagerindelning tillämpades till viss del där det omrörda 

översta lagret för hela boplatsen kallades övre lagret (ÖL). Detta lager har inte analyserats i denna studie, 

bortsett från de tänder i övre lagret som ingått i tandanalysen. Ca 0.4 meter ner under torven tolkades 

kulturlagret vara ostört och detta delades in i (oftast) två nivåer, 0.4-0.6 m och 0.6-0.8 m under torven 

(Reisborg 1994:35). Dessa har ibland funnits information om i materialet, men inte alltid. Vid sista 

utgrävningen kallades nivåerna istället för lager och delades upp i lager I, II och III (ATA rapport 1973). I 

analysen har skillnader mellan lager II och III till viss del undersökts, och då har 0.4 - 0.6 inkluderats i lager 

II och 0.6 - 0.8 i lager III. För vissa kontexter som exempelvis härdar, stolphål och gropar har materialet 

registrerats med anläggningsnummer istället för lager eller nivå (ibland också utan koordinater). Dessa 

anläggningar numrerades om i ett senare skede, men i materialet förekom blandat äldre numreringar och 

nya, varför det ibland varit problematiskt att identifiera vilken anläggning som åsyftats. I de flesta fall har 

dock både koordinater samt det gamla och nya anläggningsnumret kunnat återfinnas genom äldre 

dokumenteringsmaterial. Alla kontexter verkar dock inte ha märkts ut på påsarna varför bara vissa kontexter 

kommer att behandlas i uppsatsen.  

 

5.2 Urval 

För att möjliggöra en rumslig analys av materialet valdes specifika fokusområden ut för analys. Från början 

valdes tre områden ut, de som i studien hädanefter kommer att refereras till som område A, B och E. Område 

C och D tillades efterhand för att få ytterligare insikt i husgruppens olika scener. Områdena valdes ut efter 

en översiktlig beaktning av platsens karaktär, olika kontexter, fyndspridning, benförekomst och andra 

anläggningar. Områdena är namngivna i rumslig ordning från vänster till höger (fig. 5.1). Område A 

karaktäriserades av en samling stora stenar kring vilka flera anläggningar i form av härdar och gropar 

1 

2 4b 

4a 

3 

A 

C B 

E 
D 

Figur 5.1. Utgrävningsplan med anläggningar från arkiv. Hus och de undersökta områdena utmärkta av författaren. 
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påträffats. Området har tolkats som en utomhus arbetsplats där kanske både smycken, keramik och 

vävtyngder tillverkades (Reisborg 1994:39). Från område A har inget benmaterial analyserats tidigare. 

Område B innefattar vad som kallas hus 1 daterat till den senare användningsperioden samt det 

underliggande grophuset daterat till den första användningsperioden. Området var mycket fyndrikt och 

innefattar bland annat artefakter av brons, silver och koppar, deglar och formar, järnverktyg, vävtyngder 

och keramik (Reisborg 1994:74f). Område C innefattar hus 3, vilket var det stora verkstadsområdet som 

var aktivt under första användningsfasen med bland annat bronshantverk och pärltillverkning (Reisborg 

1994:76). Område D var ett litet område med ansamlingar av osteologiskt material och keramik i anslutning 

till hus 4b, ett hus som daterats till den senare användningsperioden (Reisborg 1994:75). Område E 

innefattar både hus 4a och 4b och karaktäriseras av en annorlunda fyndbild än för de andra husen i husgrupp 

4. Området hade färre fynd vilka främst bestod av ben, keramik och vävtyngder. Från området har inte 

heller något osteologiskt material analyserats tidigare. Antal och vikt analyserat för varje område skiljer sig 

åt vilket har flera orsaker. För det första är områdena olika stora ytmässigt, och även mängden ben som 

tillvaratagits från respektive område är olika. Materialets tillgänglighet spelade också roll då hela materialet 

inte fanns på det Osteologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, och endast för 

tandanalysen fanns resterande material tillgängligt för genomgång på SHMs magasin. Det material som 

tidigare analyserats av Sonnhammer har också separerats från kontextbundna indelningar till 

artuppdelningar. Detta, tillsammans med tillgängligheten, gjorde att materialet från Sonnhammers analys 

inte var möjligt att analysera i huvudanalysen. En faktor som också påverkade antalet analyserade fragment 

för områdena var den ordning vilka områdena valdes ut. Då område C och D först inkluderades mot slutet 

av analysen blev konsekvensen att antalet analyserade fragment från dessa blev färre, speciellt område C 

vilket var ett stort område med mycket benmaterial. Konsekvensen av detta blir att jämförelsen mellan 

områdena är något orättvis, eftersom med mer analyserat material framkommer en mer rättvis bild av 

materialet. Dock kan de mindre mängderna analyserat material också frambringa strukturer som annars lätt 

försvinner i ett större material. För jämförelser mellan områdena är det också nödvändigt att använda 

andelar av områdets totala fragment inom olika kontexter och kategorier. De olika karaktärerna på 

områdena kan ibland också förhindra rättvisa jämförelser dem emellan och då kan det vara aktuellt att 

exempelvis utesluta fragment i storlek a och så vidare. En annan källkritisk aspekt är att för område A 

inkluderas material som hamnade utanför det tänkta analyseringsområdet men som ändå inräknats till 

området eftersom det var närmast. För område E förekom också material med felmärkta koordinater vilka 

hamnade utanför utgrävningsområdet (fig. 6.3). Vissa påsar överlappade också flera rutor, men det handlade 

enbart om enstaka påsar och påverkade inte analysens resultat direkt. 
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6. Resultat  

Resultatet presenteras i fem delar. De första fyra delarna kommer att behandla resultat från huvudanalysen 

och den sista delen kommer att behandla tandanalysen. I huvudanalysens delar kommer skillnader mellan 

lager II och III nämnas kort och analysens fem områden kommer att jämföras för de olika variablerna. 

Brända fragment kommer för det mesta behandlas separerat från obrända fragment. Första resultatdelen 

behandlar de osteologiska variablerna inklusive juvenila fragment och ålder från epifysfusionering. Andra 

delen behandlar tafonomiska variabler inklusive slakt. Tredje delen behandlar ett antal anläggningar 

inklusive grophuset vilket kommer att jämföras mot det övriga analyserade materialet i område B. Fjärde 

delen går närmare in på specifikt artrelaterade resultat, med störst fokus på de för materialet mest 

representerade arterna. Eftersom formatet är begränsat kommer många tabeller och diagram att återfinnas i 

bilaga 2–5. Bilagan är i kronologisk ordning och uppdelad efter resultatens delar. 

 

6.1 Analyserat material i huvudanalysen 

För huvudanalysen analyserades totalt 2806 fragment på 11651,2 gram. Fragmentantalet är exkluderat aa-

fragment men dessa är medräknade i vikten. Med aa-fragment inräknat uppgick det totala antalet fragment 

till 5137. I resultatet kommer antal presenteras utan aa-fragmenten. Kartan nedan visar analyserad 

benmängd indelat i utgrävningens rutnät (fig. 6.1). 

 

1752 av fragmenten var indelade i lager II och III, med 658 fragment för lager II och 1094 fragment för 

lager III. Lagerindelningen förekom över alla analysens områden, men med enbart lager II för område C 

och enbart lager III i område D (bilaga 2, fig. 2.1).  Av huvudanalysens totala antal fragment kom flest från 

område B vilket utgjorde ca 36 % av analysens fragment. Näst flest fragment kom från område E och minst 

antal fragment kom från område D. Sett till total analyserad vikt var skillnaderna lite mindre mellan A, C, 

D och E, men återigen mest från B (fig. 6.2). 

Figur 6.1. Ungefärlig placering av den över analyserade benmängden fördelad över rutnätet. Blå markeringar visar material som grävdes över 

flera rutor än markeringen visar, samt trolig felaktig koordinat (se ljusblå ruta uppe till höger). Underliggande karta från arkiv. 

>500 g

250-500 g

100-250 g
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<50 g



21 

 

 

 

6.2 Analyserat material i tandanalysen 

För tandanalysen analyserades tänder och käkar med en vikt på totalt 10623.7 gram. Analysen innefattade 

877 poster i vilka förekomst och om möjligt slitage registrerades på 1029 tänder. Av dessa var ca 70 % 

(n=719) lösa tänder eller tandfragment och resterande ca 30 % (n=310) tillhörde 158 fragment av käkar 

eller hela käkar. Dessa förekom över i stort sett över hela husgrupp 4 med större ansamlingar på vissa rutor 

(fig. 6.3). Tio rutor hade mellan 9–11 tänder, tre rutor hade mer än 11 tänder och en ruta hade 18 tänder. 

Placeringen av ansamlingarna är utspridda, men med ett litet kluster i västra delen av hus 3 (område C). 

Den ruta med mest tänder låg söder om hus 3 och innefattade tänder från nöt, häst, får/get och svin. 

 

 

Figur 6.2. Analyserat antal fragment samt total analyserad fragmentvikt för område A-E 

Figur 6.3. Förekomst av alla käkar, tänder och tandfragment för analysen, NISP. Underliggande karta från arkiv. 

18

>11

9-11

6-8

3-5
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7. Resultat del I, Osteologi 

7.1 Identifiering 

Av de 2806 fragmenten kunde ca 34 % (n=958) bestämmas till art. Ca 25 % (n=700) kunde bestämmas till 

taxonomiska storlekskategorier (stort däggdjur, mellanstort däggdjur, litet däggdjur), ca 41 % (n=1144) 

kunde bara bestämmas till däggdjur och <1 % (n=4) var obestämt. Sett till vikt kunde ca 77 % (8985.8 

gram) av benvikterna bestämmas till art. Ca 17.5 % (2016.2 gram) kunde bestämmas till taxonomiska 

storlekskategorier, ca 5.5 % (646 gram) kunde bara bestämmas till däggdjur och <1 % (3.2 gram) var 

obestämt (tab. 7.1). 

 

7.1.1 Identifieringsgrad på områdena 

Identifieringsgraden för områdena skiljde sig åt och högst identifieringsgrad hade område D där ca 51.5 % 

(n=97) av fragmenten bestämmas till art. För område A kunde ca 42 % (n=161) av fragmenten bestämmas 

till art och för område B var andelen ca 38 % (n=387). Område C och E hade båda en låg identifieringsgrad 

där endast ca 21.5 % (n=100) av fragmenten från område C kunde bestämmas till art och för område E var 

andelen ca 22 % (n=213) (bilaga 2, tab. 2.2). 

7.1.2 Identifieringsgrad av obrända och brända fragment 

Sett till enbart obrända fragment kunde ca 35.5 % (n=936) av antalet fragment bestämmas till art. 

Kategorierna stort däggdjur och mellanstort däggdjur var nästan exakt lika stora, på ca 12.5 % var. Sett till 

vikt kunde ca 88 % (8908.4 g) artbestämmas. För de brända fragmenten kunde ca 12.5 % (n=22) av antalet 

fragment bestämmas till art. Fler fragment identifierades som mellanstort däggdjur, på ca 14 % (n=25) än 

stort däggdjur på ca 8 % (n=14). Sett till benvikter kunde ca 30.5 % (77.4 g) av de brända fragmenten 

artbestämmas.  

 

7.2 Art 

Tio olika djurarter identifierades i materialet (tab. 7.2). Dessa var nöt, får/get, svin, häst, fågel, katt, fisk, 

kronhjort, räv och säl. Den mest förekommande arten var nöt sett till både antal och vikt, följt av får/get 

räknat till antal men ej till vikt. Svin var tredje mest förekommande arten till antal men näst störst sett till 

vikt. Häst var fjärde mest förekommande arten sett till både antal och till vikt.  

 

 

Tabell 7.1. Antal och vikt av både identifierade och icke identifierade fragment 

Identifierade Stort däggdjur

Mellanstort 

däggdjur Litet däggdjur Däggdjur Obestämt Totalt

Antal 958 342 350 8 1144 4 2806

Vikt 8985.8 1539.9 472.4 3.9 646 3.2 11651.2
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7.2.1 Arter i det brända materialet 

I det brända materialet kunde tre arter identifieras. Svin var främst representerad med 12 fragment, medan 

nöt och får/get fanns representerade med fem fragment vardera (tab. 7.3). 

7.2.2 Artfördelning i lager II och III samt områdena 

Artfördelningen såg nästan likadan ut för lager II och lager III, men med lite mer fågel och lite större andel 

häst i lager III (bilaga 2 fig. 2.2). För områdena identifierades flest arter på område B, där alla analysens 

arter förekom. Gemensamt för alla områden var förekomst av nöt, får/get, svin och häst i olika andelar. 

Område C var det enda området där inget fragment från fågel identifierades. Området var också det med 

mest andel nöt vilket utgjorde 69 % (n=69) av områdets artbestämda fragment. För område C var också 

andel häst störst av områdena, vilken var lika stor som får/get och svin. Minst andel nöt hade område B och 

E där andelen låg runt 40 %. De två områdena var också till stor del lika i övriga artfördelningen. Katt 

förekom i område B, C och D. Fisk förekom i område B och E. Kronhjort förekom i område B och C. Räv 

förekom i område A och B. Säl förekom endast i område B. 

 

 

  

Figur 7.1. Artfördelning för obrända fragment fördelat på områdena, NISP. 

Tabell 7.2. Identifierade arter, med latinsk beteckning, antal fragment och vikt. 

Art Antal Vikt

Nöt Bos 447 6279.3

Får/get Ovis/Capra 243 793.1

Svin Sus 201 1136.8

Häst Equus 33 613.5

Fågel Aves 19 18.7

Katt Felis 4 4.2

Fisk Pisces 4 1.6

Kronhjort Cervus elaphus 3 91.4

Räv Vulpes 3 20

Säl Halichoerus 1 27.2
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7.3 Anatomi 

Totalt sett kunde ca 49 % (n=1376) av fragmenten bestämmas anatomiskt, ca 17.5 % (n=489) kunde 

bestämmas som rörbensfragment och ca 33.5 % (n=941) kunde inte bestämmas till någon anatomi (tab. 

7.3). Sett till enbart obrända fragment kunde ca 51 % (n=1334) bestämmas anatomiskt, ca 16.5 % (n=435) 

till rörbensfragment och ca 32.5 % (n=859) kunde inte bestämmas till någon kategori. Bland de obrända 

fragmenten var den största kategorin kranium och näst störst var tänder. Dessa utgjorde tillsammans ca 

42 % (n=559) av de anatomiskt bestämda fragmenten. Kategorierna bröstkorg samt bakre- och främre 

extremitet var ungefär lika andelar vilket utgjorde runt 12 - 13 % vardera. Minsta kategorierna var ryggrad, 

mellanfot, tåben samt hand-/fotrot. Sett till hela materialets fragmentvikt var bakre extremitet största 

kategorin följt av kranium och sedan främre extremitet. Tänder var fjärde största kategorin sett till vikt 

(bilaga 2 tab. 2.3). 
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Totalt

Obränt 287 272 79 172 167 169 59 67 62 435 859 2628

Bos 80 114 23 69 66 26 29 33 2 442

Equus 2 11 1 3 5 5 3 3 33

Cervus 3 3

Halichoerus 1 1

SDD 26 2 22 69 11 7 2 130 59 328

Sus 28 41 10 3 37 46 8 3 13 189

O/C 35 59 8 2 36 34 18 30 10 6 238

MDD 22 6 39 2 2 2 240 12 325

Vulpes 1 1 1 3

Felis 1 1 1 1 4

LDD 1 1 5 1 8

Aves 3 1 7 7 1 19

Pisces 4 4

DD 86 44 3 58 1 50 785 1027

Obest 2 2 4

Bränt 6 2 13 2 4 7 3 5 54 82 178

Bos 1 2 1 1 5

SDD 2 1 1 9 1 14

Sus 3 5 1 3 12

O/C 2 1 1 1 5

MDD 1 1 5 17 1 25

DD 2 7 28 80 117

Totalt 293 272 81 185 169 173 66 67 70 489 941 2806

Tabell 7.3. Art och anatomi av alla fragment, uppdelade i obrända och brända, presenterade i NISP. 
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7.3.1 Anatomi i lager II och III samt områdena 

Lager II hade större andel av fragment från både kranium och tänder. Lager III hade större andel bröstkorg 

och hand-/fotrot (bilaga 2 fig. 2.4). För områdena hade alla områden fragment från alla nio anatomiska 

kategorier. Andelen kraniefragment var minst i område A och mest i område E där det utgjorde ca 31.5 % 

(n=99). Inkluderat tänder utgjorde dessa kategorier mer än hälften, ca 54 % (n=170), av område Es 

anatomiskt bestämda fragment. Område C hade också mycket andelar kranium och tänder vilket uppgick 

till ca 51 % (n=69) av anatomin i område C. Minst andelar kranium och tänder tillsammans hade område B 

där dessa utgjorde ca 34 % (n=191). Område B hade också mest andel bröstkorg med ca 19 % (n=105). 

Andelen främre och bakre extremiteter var relativt jämn i alla områden men minst för område E och mest 

för område D. Område A hade flest andel mellanfotsben och område D hade flest andel tåben. Sett till 

fragmentvikt framkom små nyansskillnader då tänderna i område C vägde mindre och därmed utgjorde 

mindre andel, istället var bakre och främre extremitet lika stora som kranium. Ryggrad var störst i område 

A och bakre extremitet var största kategorin i område D (bilaga 2, fig. 2.5). 

 

7.3.2 Anatomi i det brända materialet 

Av de brända fragmenten kunde ca 23.5 % (n=42) bestämmas anatomiskt, ca 30.5 % (n=54) till 

rörbensfragment och ca 46 % (n=82) var obestämt. Av de anatomiskt bestämda benen var bröstkorg den 

största kategorin. Hand-/fotrot, kranium och mellanfot var näst största kategorierna följt av bakre extremitet 

och tåben. Av hand-/fotrotsfragmenten kom fem från svin och två från nöt. Två fragment bestämdes till 

främre extremitet, varav båda från får/get (tab.7.3). 

7.3.3 Anatomi och art 

Nöt hade störst andel fragment i alla kategorier förutom bröstkorg och mellanfot. Av bröstkorgsfragmenten 

var (förutom däggdjur) stort däggdjur största kategorin vilket utgjorde ca 38 % (n=70) och näst störst var 

mellanstort däggdjur på ca 24 % (n=44). Av mellanfotsfragmenten kom störst andel från får/get vilket 

utgjorde ca 44.5 % (n=31). För nöt var andelen ca 43 % (n=30), svin enbart ca 5.5 % (n=4) och häst ca 

4.5 % (n=3) (tab. 7.3).  

Figur 7.2. Anatomisk fördelning av de obrända fragmenten sett till områdena, antal fragment. 
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7.4 Juvenila och ofusionerade fragment 

77 fragment utgörandes ca 3 % av analysen totala fragment konstaterades tillhöra juvenila individer utifrån 

elementtyp eller elementstorlek. Av dessa kom ca 36.5 % (n=28) från svin, ca 26 % (n=20) från nöt och ca 

17 % (n=13) från får/get. Största anatomiska kategorierna var kranium på ca 32.5 % (n=25), tänder på ca 

19.5 % (n=15) och främre extremitet på ca 18 % (n=14) (bilaga 2 tab. 2.4). 

7.4.1 Späddjursfragment 

Bland de juvenila fragmenten konstaterades 13 fragment tillhöra mycket unga individer (”späddjur”). 

Artrepresentationen för dessa var får/get med sju fragment från främre extremitet och mellanfot, nöt med 

tre fragment från kranium och bakre extremitet, svin med två fragment också från kranium och bakre 

extremitet samt ett ryggradsfragment från mellanstort däggdjur (bilaga 2 tab. 2.5). Dessa förekom på 

område B, D och E (fig. 7.3). 

 

 

7.4.2 Ofusionerade fragment 

Ca 4 % (n=107) av analysens totala fragment hade ofusionerade epifyser. Av dessa var ca 32.5 % svin 

(n=35), ca 30 % (n=32) nöt, ca 26 % (n=28) får/get. Två fragment från häst samt ett fragment från säl 

förekom också samt ungefär lika många fragment från stort däggdjur som mellanstort däggdjur. Främst var 

det fragment från bakre extremitet med ca 36.5 % (n=39) av de ofusionerade fragmenten, men även en del 

ryggrad på ca 18.5 % (n=20) och främre extremitet på ca 17 % (n=18) (bilaga 2 fig. 2.6). Flest andel juvenila 

och ofusionerade fragment förekom på område B (bilaga 2 fig. 2.7). 

7.4.3 Mortalitetsprofiler från epifysfusionering på nöt, svin samt får/get 

Från epifysfusionering för nöt, svin och får/get hade nöt flest observationer med 49 fragment. För svin var 

antalet observationer 36 fragment och för får/get 35 fragment (tab. 7.4). Indelningen av ofusionerade och 

fusionerade fragment i åldrarna tidig mellan och sen visade på olika mortalitetsprofiler för arterna (fig. 7.4). 

I tidig ålder hade nöt och svin betydligt högre överlevandegrad än får/get. För både får/get och svin var 

dock observationerna så få i kategorin att resultatet inte kan ses som helt tillförlitligt. För mellan ålder var 

Figur 7.3. Karta med ungefärlig förekomst av de artbestämda fragmenten från späddjur. Underliggande karta från arkiv. 

Kalv 

Kulting 

Lamm/killing 
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observationerna fler för alla arterna och överlevandegraden för svin var då endast 20 %. För får/get var 

andelen överlevande ca 33 % och för nöt ca 66 %. I sen ålder var andelen överlevande för svin i princip 

nere på noll procent. För nöt var andelen ca 35 % vilket var en markant sänkning från mellanålder. För 

får/get gick istället överlevandegraden upp och hamnade på ca 43 %. Från observationer på ryggrad var alla 

ofusionerade, utom i ett fall av nöt, vilket skulle betyda att endast 25 % nöt överlevde utifrån denna kategori, 

och inga för får/get och svin. Anledningen till att så få fusionerade ryggkotor observerats kan vara att det 

saknas material, då ryggrad var en av de minsta anatomiska kategorierna i materialet. Dock borde det då 

istället vara de juvenila benen som saknas och inte de fusionerade vilket kan peka på att det finns andra 

orsaker till resultatet. Ryggradens epifyser fusionerar också först i femårsåldern (Silver 1969:285), vilket 

kan vara en annan anledning till att så många kotor var ofusionerade. 

 

 

7.4.4 Epifysfusion för övriga arter 

Från häst förekom två ofusionerade fragment varav en bröstkota med kotkropp och en distal epifys på lårben. 

För fusionering av distala lårbenet indikerar en individ på en ålder under 3.5 år. Från ett annat fragment 

vilket istället var fusionerad proximal delen av ett lårben indikerar en individ äldre än 3.5 år (Silver 

1963:253). Dessa visar på förekomst av både yngre och äldre häst på platsen. För det ofusionerade 

fragmentet av en sälkota kan konstateras att fragmentet inte kom från en gammal individ. 

Art Tidig Mellan Sen Ryggrad

Nöt 8 av 11 8 av 12 8 av 23 1 av 4

Svin 2 av 3 1 av 5 1 av 22 0 av 6

Får/get 1 av 3 4 av 12 3 av 7 0 av 13

Tabell 7.4. Antal fusionerade fragment sett till antal observationer på epifysfusionering indelat i tidig mellan sen ålder samt observationer för 

ryggrad hos arterna nöt, svin och får/get. Indelningar av tidig, mellan och sen utifrån Vretemark (1997:41). 

Figur 7.4. Procent överlevande i tidig, mellan och sen ålder för nöt, svin och får/get. Indelningar utifrån Vretemark (1997:41). 
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8. Resultat del II, Tafonomi 

8.1 Förbränning 

Förbränningsgrad dokumenterades på 2534 fragment. Av dessa var ca 7 % (n=178) brända. Sett till hela 

materialet utgjorde de brända fragmenten ca 6.5 % av antalet fragment och ca 2 % (252.9 g) sett till vikt. 

77 % (n=137) av de brända benen hade förbränningsgrad 6. Utöver det hade 17 fragment förbränningsgrad 

1, fyra fragment hade förbränningsgrad 2 och för förbränningsgrad 3, 4, 5 och 6a hade alla kategorier fem 

fragment vardera (bilaga 3, tab. 3.1).  

8.1.1 Brända ben i lager II och III samt områdena 

Lager III hade fler andel brända fragment än lager II. Av fragmenten med dokumenterad förbränningsgrad 

var ca 9 % (n=92) brända för lager III och ca 5.5 % (n=30) för lager II (bilaga 3, tab. 3.2). Sett till områdena 

hade område E flest andel brända fragment där ca 10.5 % (n=71) av områdets fragment med dokumenterad 

förbränningsgrad var brända (fig. 8.1). Av dessa hade 59 fragment förbränningsgrad 6. Område C hade näst 

mest brända fragment där ca 8.5 % (n=36) av fragmenten var brända, varav 29 hade förbränningsgrad 6. 

Område D hade minst andel brända fragment, där endast ca 3 % (n=5) av fragmenten var brända. Fyra av 

dessa hade endast förbränningsgrad 1. Område A hade nästan lika liten andel brända fragment där 3.5 % 

(n=11) var brända. Bland de brända benen i område A var tre fragment graderade till 6a, vilket utgjorde 

mer än hälften av alla analysens 6a fragment.  

 

 

8.2 Fragmentering 

Sett till alla obrända fragment var den största storlekskategorin b, 2–5 cm, vilket utgjorde ca 51.5 % 

(n=1355) av fragmenten. Näst störst var storlek a, 0-2 cm, vilket utgjorde ca 28 % (n=741). Övriga fragment 

var fördelade på ca 15 % (n=393) storlek c, 5-8 cm, ca 4 % (n=110) storlek d, 8-12 cm, och ca 1 % (n=29) 

storlek e, >12 cm (bilaga 3, fig. 3.1). För brända fragment var största kategorin storlek a vilket utgjorde ca 

56 % (n=100). B-fragment utgjorde ca 40 % (n=71) och c ca 3.5 % (n=6), d  <1 % (n=1) och inga fragment 

i storlek e (bilaga 3, tab. 3.2).  

Figur 8.1. Förbränningsgrad för område A-E sett till antal fragment med dokumenterad förbränningsgrad. Observera att diagrammet börjar vid 

80 %. 
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8.2.1 Fragmentstorlek för lager II och III samt områdena 

Fragmentstorleken för obrända ben i lager II och lager III var ganska jämn, men med lite större andel små 

fragment i lager III, där a-b storlek utgjorde ca 82.5 % (n=827) jämfört med ca 78.5 % (n=492) i lager II 

(bilaga 3, fig. 3.2). Sett till områdena fanns vissa skillnader i fragmenteringsgraden för de obrända 

fragmenten. Område C hade flest andel a-fragment vilket uppgick till nästan 50 % (n=213) av områdets 

analyserade fragment (fig. 8.2). Område D hade minst andel a-fragment och störst andel stora fragment, där 

c-, d-, och e-fragmenten uppgick till ca 37 % (n=68). Område E hade istället minst andel stora fragment 

vilka enbart utgjorde ca 11.5 % (n=77). Område A och B hade en väldigt lik storleksfördelning.  

 

8.3 Trampning 

Endast 13 fragment i analysen konstaterades ha skrapmärken. Fragmenten kom från analysens alla områden, 

med fem från område B, tre från område E, två respektive från område C och D samt ett från område A. 

Inget samband mellan trampning och vittring eller gnag kunde observeras för fragmenten (bilaga 3, tab. 

3.4). 

 

8.4 Frakturanalys 

 FFI dokumenterades på 447 rörbensfragment. Fördelningen av färska och torra frakturer var totalt sett 

väldigt jämn (bilaga 3, fig. 3.3). Största kategorin för alla graderade fragment var grad 3 vilket utgjorde ca 

25 % (n=112) av de graderade fragmenten. Sett till enbart fragment med slaktspår, inklusive klyv, var 

fördelningen andel färska frakturer lite högre än för hela materialet (bilaga 3, fig. 3.4).  

8.4.1 Frakturanalys för lager II och III samt områdena 

Lager II hade lite större andel färska frakturer och lager III lite större andel torra frakturer (bilaga 3, fig. 

3.5). För områdena var det främst område D som utmärkte sig från de andra med största andelen färska 

frakturer där grad 0–2 utgjorde ca 58 % (n=22). Området hade också minst andel torra frakturer (grad 4–

6). Område E hade minst andel färska frakturer i grad 0–2 vilka endast utgjorde ca 32.5 % (n=41) och störst 

andel torra frakturer grad 6 (fig. 8.3).  

Figur 8.2. Fragmentstorlek för obrända fragment på område A-E, antal fragment. 
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8.5 Slakt 

Säkra slaktspår dokumenterades på 222 fragment vilket innebär att ca 8.5 % av de obrända fragmenten hade 

slaktspår. Av dessa var 154 hugg, 59 snitt och 9 såg (bilaga 3, tab. 3.5). Utöver dessa registrerades möjliga 

slaktspår på 83 fragment. På ytterligare 38 fragment registrerades klyv. Säkra slaktspår förekom på arterna 

nöt, häst, kronhjort, svin samt får/get (fig. 8.4). Den största andelen slaktspår av hugg förekom på nöt med 

50 % (n=77) och stort däggdjur med ca 16 % (n=25). Fördelningen mellan får/get och svin var ganska jämn 

för hugg men för snittspår hade får/get mer än dubbelt så många än svin (5 mot 2). Kronhjort hade endast 

slaktspår av såg.  

 

 

8.5.1 Slakt och anatomi 

Av de säkra slaktspåren (hugg, snitt och såg) förekom 172 på anatomiskt bestämda fragment, i alla 

kategorier utom tänder (bilaga 3, fig. 3.6). Sett till antal slaktspår fanns de flesta slaktspåren på bakre och 

främre extremiteter. Totalt hade ca 20.5 % (n=35) av fragmenten från främre extremitet och ca 25% (n=43) 

av fragmenten från bakre extremitet säkra slaktspår. Slaktspåren bestod av nästan enbart hugg. Mest andel 

slakt hade ryggradsfragmenten där ca 26 % (n=21) av totala fragmenten hade säkra slaktspår. Hugg var 

också vanligaste slaktspåret på mellanfotsben och tåben. Snitt var vanligast på bröstkorg.  För 

kraniefragment var hugg och snitt lika många, och kranium hade också flest slaktspår av såg. Klyv var 

vanligast på främre extremitet. 

Figur 8.3. Frakturanalys på rörbensfragment område A-E, antal fragment. 

Figur 8.4. Antal slaktspår av hugg, snitt och såg på artbestämda fragment och taxonomiska storlekskategorier samt däggdjur. 
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8.5.2 Slaktspår i lager II och III samt områdena 

Slaktspår förekom till lite större utsträckning i lager II där ca 8.5 % (n=52) av fragmenten hade säkra spår 

av slakt. För lager III var andelen ca 7 % (n=71) (bilaga 3, fig. 3.7). Sett till områdenas totala antal fragment 

hade område D mest andel slakt där ca 15.5 % (n=29) av fragmenten hade säkra slaktspår och ca 6.5 % 

(n=12) hade möjliga slaktspår. Område E hade minst andel slakt med endast ca 5 % (n=39) säkra slaktspår 

och ca 3.5 % (n=25) möjliga slaktspår. Område B hade störst andel snittspår vilka utgjorde ca 34.5 % (n=31) 

av områdets bekräftade slaktspår (bilaga 3, tab. 3.6, fig. 3.8). Eftersom speciellt område C och E hade stor 

andel a-fragment (på vilka det är svårare att urskilja slakt) och dessa drar ner områdets totala andel slaktspår 

kan en mer rättvis jämförelse göras mellan områdena om a-fragmenten exkluderas. Utan a-fragmenten var 

område D fortfarande det område med mest andel slaktspår och E det område med minst andel slaktspår. 

Dock flyttade område C upp till näst mest slaktspår istället för näst minst slaktspår (fig. 8.5).  

 

 

8.6 Vittring 

Vittringsgrad dokumenterades på 2366 fragment. Av dessa hade ca 51 % (n=1206) vittringsgrad A, ca 33 % 

(n=779) vittringsgrad B och ca 16 % (n=381) vittringsgrad C (bilaga 3, fig. 3.9). Vid jämförelse av både 

fragmentstorlek och vittringsgrad framkom att storlekskategorin med högst andel sämre vittring var a-

fragmenten (bilaga 3, tab. 3.7). Sett till förhållandet mellan vittringsgrad och frakturer framkom ett tydligt 

mönster där fragment med färska frakturer hade lägre vittringsgrad än de med torra frakturer (fig. 8.6). 

Figur 8.5. Förekomst av slaktspår på fragment i storlek b till e, NISP. Observera att procentandel endast visas till 30 %. 

Figur 8.6. Förhållande mellan vittringsgrad och FFI, antal fragment. 
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8.6.1 Vittring i lager II och III samt områdena  

För lager II och III tyder vittringsgraden på lite bättre bevaring för det underliggande lagret vilket hade 

större andel A-vittrade fragment och mindre andel C-vittrade fragment än lager II (bilaga 3, fig. 3.10). Sett 

till områdena hade område C mest avvikande vittringsmönster med avsevärt sämre bevaring där mer än 

hälften av fragmenten hade vittringsgrad C (fig. 8.7). Området var också det med minst andel A vittring. 

Område A hade näst störst andel C-vittrade fragment med ca 17.5 % (n=55). Bäst bevaringsgrad uppvisade 

område B vilket var det område med både störst andel A-vittring och minst andel C-vittring.  

 

 

8.7 Färg/Struktur 

På 460 fragment, ca 16.5 % av analysens totala antal, noterades avvikande färg eller struktur (bilaga 2, tab. 

2.8). Den största kategorin var fragment med fläckig yta vilket utgjorde ca 31 % (n=143) av de 

dokumenterade färg/strukturavvikande fragmenten. Vidare hade ca 14 % (n=63) mörk färg, ca 11.5 % 

(n=52) orange färg, ca 11 % (n=51) ljus färg, ca 10 % (n=47) färsk struktur, ca 10 % (n=45) juvenil struktur 

och ytterligare ca 13.5 % (n=59) möjligtvis juvenil struktur.  

8.7.1 Färg/struktur i lager II och III samt områdena  

Lager II och III hade en liknande fördelning av färg/struktur, men lite mer möjlig juvenil struktur och lite 

mindre ljus färg i lager II (bilaga 3, fig 3.11). För områdena hade område A och B liknande jämn fördelning 

Figur 8.7. Vittringsgrad för område A-E, inkluderar alla obrända fragment exklusive tandfragment, antal fragment. 

Figur 8.8. Fördelning av fragment med avvikande färg/struktur för område A-E, antal fragment. 
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av färg/struktur (fig. 8.8). Mest utmärkande var område C där andel mörka och orangea fragment utgjorde 

ca 70 % (n=30). Område C var också det enda området vilket helt saknade fragment med färsk struktur. 

Område D hade flest andel juvenila och ljusa fragment. Område E hade störst andel fläckiga fragment vilket 

utgjorde ca 49 % (n=72). 

 

8.8 Gnag 

Ca 4.5 % (n=130) av analysens fragment hade spår av gnag eller möjligt gnag (bilaga 3, tab. 3.9). Av dessa 

var ca 3 % (n=88) säker förekomst av gnag, av vilka 83 fragment var gnag från rovdjur och 5 fragment var 

gnag från gnagare. Förhållandet mellan vittringsgrad och gnag (inklusive möjligt gnag) visade att den 

största andelen fragment med gnag hade låg vittringsgrad, då ca 59.5 % (n=76) av fragmenten hade vittring 

A (bilaga 3, tab. 3.10). Därmed verkar det inte finnas något tydligt samband mellan gnag och vittrade 

fragment.  

8.8.1 Gnagspår för lager II och III samt områdena 

Lager II hade en något större förekomst av gnag, med ca 4.5 % (n=31) säkert gnag jämfört med ca 3 % 

(n=32) för lager III (bilaga 3, tab. 3.11). I båda lagren förekom gnag av rovdjur och gnagare. För områdena 

dokumenterades mest andel gnagspår i område D där ca 5.5 % (n=10) av fragmenten hade gnagspår, alla 

av rovdjur, samt i område B där ca 5 % (n=49) av fragmenten hade gnagspår av rovdjur och ca 0.5 % (n=4) 

gnagspår av gnagare (fig. 8.9). Område C hade minst gnag där inga säkra gnagspår dokumenterats. 

 

Figur 2.9. Förekomst av gnagspår på områdena. Observera att diagrammet endast visar till 20%. Antal fragment. 
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9. Resultat del III, Anläggningar/kontexter 

I analysens material fanns information om specifika kontexter för 11 anläggningar. Av dessa var två 

stolphål, fyra gropar och fyra anläggningar vilka alla tolkats som härdar samt grophuset. Tabeller för art, 

anatomi och område för alla anläggningar hittas i bilaga 4, tabell 4.1 och 4.2.  

 

9.1 Stolphål 

Båda stolphålen låg inom område E. Stolphål 10 innehöll mest bröstkorg och rörben men också mellanfot, 

ryggrad och kranium. Sett till art var enda identifierade fragmentet från fågel. I stolphål 14 fanns fragment 

från häst och får/get, men vikten för hela anläggningens ben var endast ca 6.5 g. 

 

9.2 Gropar  

Alla groparna kom från område E. Den grop med mest fragmentvikt var grop 5 (senare omnumrerad till 

70) vilken främst innehöll ett ca 105 gram stort kraniefragment från nöt. Gropen låg ganska centralt i hus 

4a (fig. 9.1). De andra groparna innehöll inte någon ansenlig mängd ben. Grop 7 innehöll enbart en tand 

från nöt, grop 6 innehöll tänder och rörben. Grop 12 innehöll 25 gram ben och bestod av enstaka fragment 

av kranium, ryggrad, bröstkorg, hand-/fotrot samt rörben. Identifierade arter var nöt och svin.  

  

 

 

9.3 Härdar 

Av härdarna kom tre från område A och en från område B. Härd A 15 var den enda som innehöll brända 

ben, och då bara på 2.4 g av de totala 88.3 g. Härden innehöll både fragment från nöt, svin, får/get och häst. 

Härd A 9 hade minst benvikter på endast 6.7 g. A 23 innehöll strax över 30 g vilket bestod främst av tänder 

och bröstkorg. A 8 var den härd med mest benvikter på nästan 400 g. Härden innehöll också de vanligaste 

arterna samt även fågel och två fragment av räv. 

  

Figur 9.1. Röda ringen visar placering av grop 5. Underliggande karta från arkiv. Tolkade husgrunder och grop markerat av författaren. 

Grop 5 
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9.4 Grophuset 

Från grophuset under hus 1, område B, analyserades 227 fragment på 615.5 g. I jämförelse mellan grophuset 

och övrigt analyserat material från område B framkom vissa skillnader. Sett till art var fördelningen för 

får/get och svin ganska lik men för nöt hade grophuset färre andelar, och istället mer andel häst och fågel 

(fig. 9.2). Fler arter förekom för övriga område B där bland annat både fragment av kronhjort, säl och katt 

förekom. Anatomiskt var bröstkorg största kategorin för grophuset medan kranium, tänder och bröstkorg 

var ungefär lika stora för övriga område B (fig. 9.3). Mellanfot fanns betydligt fler och större andel i övriga 

område B. Både vittring och fragmentering tyder på bättre bevarande för benen utanför grophuset än inuti. 

För vittringsgrad var A-vittrade fragment vanligast i båda områdena men med större andel i övriga område 

B än grophuset vilket hade större andel B-vittrade fragment (fig. 9.4). Sett till fragmentstorlek för obrända 

fragment hade grophuset mindre andel stora fragment med ca 15.5 % (n=31) av fragmenten i storlek c-d 

(inga e) och för övrigt var andelen 26.5 % (n=170) c-e fragment (bilaga 4, fig. 4.1). Frakturanalys mellan 

områdena uppvisar inga större skillnader, dock förekom inga av de torraste frakturerna (grad 6) för  

grophuset (bilaga 4, fig. 4.2). Gnag förekom i större andel i övriga område B än i Grophuset (bilaga 4, tab. 

4.3).  

Figur 9.2. Fördelning över artbestämda fragment för grophuset och övriga område B, NISP. 

Figur 9.3. Anatomisk fördelning för grophuset och övriga område B, NISP. 

Figur 9.4. Vittringsgrad för grophuset och område B, antal fragment. 
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10.  Resultat del IV, Arter och taxonomiska storlekskategorier 

I avsnittet presenteras kort arternas och de stora samt mellanstora däggdjurens förekomst i materialet, med 

variablerna anatomi och element, skillnader för områdena, förbränning, sidofördelning, slaktspår och 

osteometriska data om dessa är aktuella för den presenterade kategorin. I bilaga 5 återfinns tabeller. 

 

10.1 Nöt 

447 fragment utgörandes ca 16 % av analysens totala fragment identifierades till nöt. Sett till 

fragmentvikten på 6279.3 g utgjorde nöt ca 54 % av analysens totala vikt. Av de anatomiskt bestämda 

fragmenten var den största kategorin för nöt tänder följt av kranium, både sett till antal och till vikt. Främre- 

och bakre extremitet var ungefär lika fördelade. Minsta kategorin (förutom bröstkorg som helt saknas, men 

återfinns hos stort däggdjur) var ryggrad och hand-/fotrot. Sett till element var skenben väl representerat 

både till vikt och antal (bilaga 5, fig. 5.1). Av tåbenen fanns flest av första raden men även yttre tåben 

förekom. Mellanfotsbenen var relativt liten förekomst. I område A var kranium mindre vanligt och i område 

E mer vanligt (fig. 10.1). Båda områdena hade dock mycket tänder. Mellanfot var mest förekommande i 

område A. I område D var tänder mindre andel och hade största andelen bakre extremitet, hand-/fotrot och 

tåben. Bakre extremitet var minst andel i område A och E. Fem brända fragment identifierades till nöt varav 

alla hade förbränningsgrad 1 (bilaga 5, tab. 5.1). Dessa var två hand/fotrotsben, ett kraniefragment, ett 

mellanfotfragment samt ett tåbensfragment (tab. 7.3). Största skillnaderna i sidofördelning för nöt fanns i 

kategorierna kranium och tänder, där mer än dubbelt så många fragment från kranium kom från höger sida 

än från vänster (bilaga 5, tab. 5.2). För tänder var det omvänt med fler tänder från vänster än från höger. Ca 

22% (n=98) av fragmenten från nöt hade säkra slaktspår och förekom i alla anatomiska regioner förutom 

tänder (och bröstkorg, men se stort däggdjur) (bilaga 5, tab. 5.3). Av dessa var ca 17.5 % (n=77) hugg, ca 

4.5% (n=20) snitt och <1% (n=1) såg. Slaktspåren förekom främst på främre och bakre extremiteter och då 

främst hugg. Snittspår förekom främst på kranium, hand-/fotrot och ryggrad. Sett till placering av huggspår 

Figur 10.1. Anatomisk fördelning för nötkreatur på områdena. NISP. 
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på framben och bakben framkom att huggen främst hade placerats kring benens epifyser. Med ca 32.5 % 

(n=17) av huggen placerade på proximala epifyser och ca 27 % (n=14) på distala epifyser. 

10.1.1 Osteometri för nöt 

Av de längre rörbenen kunde största längden (GL) mätas på ett främre mellanfotsben och ett bakre 

mellanfotsben för nöt. Från mått på främre mellanfotsbenet (1.12*166) uträknades mankhöjden till 101.6 

cm. Från mått på bakre mellanfotsbenet (5.47*196) uträknades mankhöjden till 107.2 cm. Två 

mellanfotsben kunde också mätas på distala bredden (Bd) vilka mätte 58.29 samt 55.16. Största längden 

(GL) på språngben, astragalus, kunde tas på fyra specimens. Medelvärdet var 61.68 mm, med minsta på 

60.03 mm och största på 63.22 mm. Endast ett hälben, calcaneus, kunde mätas vilket hade GL=110.81 mm. 

Från dessa kunde ingen mankhöjdsberäkning göras. 17 M3or från underkäke kunde mätas. Medelvärdet för 

största längden på dessa hamnade på 31.8 mm, med minsta på 29.3 mm och största på 35.07 mm.  

 

10.2 Häst 

33 fragment utgörandes ca 1 % av analysens totala fragment identifierades till häst. Sett till vikten på 613.5 

g utgjorde häst ca 5.5 % av analysens totala fragmentvikt. Av de anatomiskt bestämda benen var den största 

kategorin för häst tänder både sett till vikt och antal. Främre och bakre extremiteter var ungefär lika 

representerade. Strålben var näst största kategorin sett till vikt (bilaga 5, fig. 5.5). Inga fragment från 

överarmsben fanns representerade. Inte heller några yttre tåben. Sett till anatomisk representation för 

områdena var det endast tänder som förekom i alla områden. Bakre extremitet förekom i alla områden utom 

E. Främre extremitet förekom i A, B och C, hand- och fotrot i område B, C och E, kranium i område B och 

D, mellanfot i område A och C, tåben i B och C och ryggrad endast i område B. Inga brända fragment 

kunde identifieras till häst. För få fragment fanns för att kunna göra en relevant jämförelse av 

sidofördelningen. Ca 18% (n=6) av fragmenten från häst hade säkra slaktspår (bilaga 5, tab. 5.3). Av dessa 

var ca 12 % (n=4) hugg, ca 3 % (n=1) snitt och ca 3 % (n=1) såg. Slaktspåren förekom i alla anatomiska 

kategorier utom kranium, tänder och ryggrad.  

 

Figur 10.2. Anatomisk fördelning för häst på områdena. NISP. 
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10.2.1 Osteometri för häst 

Endast ett tåben från häst kunde mätas, vilket var en första falang, PH1, med måtten GL: 75.16 Bp: 50.35 

Dp: 33.38. Ingen mankhöjdsberäkning kunde dock göras. 

 

10.3 Stort däggdjur 

342 fragment utgörandes ca 12 % av analysens totala fragment identifierades till stort däggdjur. Sett till 

vikten på 1593.9 g utgjorde stort däggdjur ca 13 % av analysens totala fragmentvikt. Av de 342 fragmenten 

var ca 17.5 % (n=60) obestämda och ca 40.5 % (n=139) rörben. Resterande ca 42 % (n=143) kunde 

identifieras till element och i alla fall utom ett också till benslag. 14 fragment kunde även identifieras till 

sida. Av de 143 identifierade fragmenten var ca 49 % (n=70) bröstkorg. Även kranium och ryggrad var 

stora kategorier. Ett fåtal fragment från tänder, främre- och bakre extremitet och hand-/fotrot förekom också. 

På område A förekom främst bröstkorgsfragment, och även område B hade mycket bröstkorg (fig. 10.3). 

Område C hade nästan inga bröstkorgsfragment utan istället med ryggrad och kranium. Område D hade 

mer kranium och område E hade jämn fördelning mellan kranium och bröstkorg. 14 brända fragment 

identifierades till stort däggdjur, främst var det rörben men även kranium samt enstaka fragment av ryggrad 

och bröstkorg (tab. 7.3). Ca 13.5 % (n=19) av fragmenten från stort däggdjur hade säkra slaktspår (bilaga 

5, tab. 5.3). Av dessa var ca 7 % (n=10) hugg, ca 5.5 % (n=8) snitt och <1 % (n=1) såg. Flest slakt fanns 

för bröstkorg, där också alla typer av slakt förekom.  

 

10.4 Svin 

201 fragment identifierades till svin vilket utgjorde ca 7 % av analysens totala fragment. Sett till vikten på 

1136.8 g utgjorde svin ca 10 % av analysens totala fragmentvikt. Av de anatomiskt bestämda benen var den 

största kategorin för svin bakre extremitet vilket utgjorde ca 24.5 % (n=49) NISP. Näst största kategorin 

var tänder och sedan främre extremitet. Minsta kategori förutom bröstkorg var mellanfotsben vilket enbart 

bestod av fyra bestämda fragment. Sett till element var speciellt lårben väl representerat, både sett till vikt 

Figur 10.3. Anatomisk fördelning för stort däggdjur på områdena. NISP. 
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och antal. Även skulderblad och överarmsben var stora kategorier. Av tåbenen fanns främst mellantå men 

även yttre tåben förekom. Sett till vikt var underkäke största kategorin. Område A hade stor andel bakre 

extremitet (fig. 10.4). Andel tåben var störst i område D. Störst andel tänder fanns i område E där också 

den största andelen ryggradsfragment fanns. 12 brända fragment identifierades till svin där tio stycken hade 

förbränningsgrad 6 och de två övriga förbränningsgrad 2 respektive 3 (bilaga 5, tab. 5.1). Fragmenten kom 

från från bakre extremiteter, hand-/fotrot, mellanfot samt tåben (tab. 7.3). Det fanns små skillnader i 

sidofördelningen för svin (bilaga 5, tab. 5.2). Lite fler kraniefragment från vänster sida och lite fler tänder 

från höger sida. För hand-/fotrot kom dubbelt så många från höger som från vänster. Ca 8.5 % (n=17) av 

fragmenten från svin hade säkra slaktspår (bilaga 5, tab. 5.3). Av dessa var ca 7.5 % (n=15) hugg och ca 

1 % (n=2) snitt. Enbart ryggrad, bröstkorg samt främre- och bakre extremiteter hade slaktspår, flest fanns 

på främre extremitet följt av bakre. 

10.4.1. Osteometri för svin 

Nio M3or från underkäke kunde mätas från svin. Medelvärdet för största längd var 35.1 mm, med minsta 

på 31.8 mm och största på 37.95 mm.  

 

10.5 Får/get 

243 fragment identifierades till får/get vilket utgjorde ca 8.5 % av analysens totala fragment. Sett till vikten 

på 793.1 g utgjorde får/get ca 7 % av analysens totala fragmentvikt. Endast tio fragment kunde särskiljas 

mellan arterna vilka samtliga identifierades till får. Inga fragment kunde säkerställas till get, men eftersom 

det tidigare har dokumenterats förekomst av get på Helgö och även husgrupp 4 (Sonnhammer 1981:8) går 

det inte att utesluta förekomsten av get. Sannolikt är det dock större andel får än get i materialet. Av de 

anatomiskt bestämda benen var den största kategorin tänder både sett till antal och till vikt. Kategorierna 

främre extremitet, kranium, bakre extremitet och mellanfot var ungefär jämnstora. Förutom bröstkorg och 

ryggrad var tåben minsta kategorin. Även hand-/fotrot var lite mindre representerat. Av mellanfotsbenen 

fanns både främre och bakre väl representerade. Överarmsben var mindre representerat än både skulderblad 

och underarmsben. Sett till vikt och element var strålben och skenben näst störst efter kranium och tänder. 

Figur 10.4. Anatomisk fördelning för svin på områdena. NISP. 
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Anatomiska fördelningen över områdena var någorlunda lik för område A, B och E, men med större andel 

hand-/fotrot i område E (fig. 10.5). Område C hade störst andel tänder, men väldigt få fragment totalt från 

får/get. Område D hade störst andel kranium. Tåben förekom inte i område C och D. I C fanns inte heller 

främre extremitet eller hand-/fotrot. Fem brända fragment identifierades till får/get där tre hade 

förbränningsgrad 6, ett förbränningsgrad 1 samt ett förbränningsgrad 4 (bilaga 5, tab. 5.1). Fragmenten kom 

från främre- och bakre extremitet, mellanfot och tåben (tab. 7.3). En skillnad i sidofördelning fanns för 

kraniefragmenten där mer än hälften så många fragmenten kom från höger sida än från vänster (bilaga 5, 

tab. 5.2). I övrigt fanns inga större skillnader. Ca 7.5 % (n=18) av fragmenten från får/get hade säkra 

slaktspår (bilaga 5, tab. 5.3). Av dessa var ca 5 % (n=12) hugg, ca 2 % (n=5) snitt och <1 % (n=1) såg. Flest 

slaktspår fanns på bakre extremiteter. Endast ett slaktspår fanns på mellanfot och inga på tåben. 

10.5.1. Osteometri för får/get 

Fyra språngben kunde mätas från får/get. Medelvärdet för största längden på dessa var 26.46 mm, med 

minsta på 24.76 mm och största på 27.65 mm. Från dessa kunde dock ingen mankhöjdsberäkning göras. 13 

M3or från underkäke kunde mätas. Medelvärdet på största längden för dessa var 20.53 mm, med minsta på 

17.2 mm och största på 23.93 mm. 

 

10.6 Mellanstort däggdjur  

350 fragment utgörandes ca 12.5 % av analysens totala fragment identifierades till mellanstort däggdjur. 

Sett till vikten på 472.4 g utgjorde mellanstort däggdjur ca 4 % av analysens totala fragmentvikt. Ca 73.5 % 

(n=257) av fragmenten var rörben och ca 3.5% (n=13) var obestämt. Av de anatomiskt bestämda 

fragmenten var bröstkorg och kranium de största kategorierna, med 55 % (n=44) bröstkorg och ca 29 % 

(n=23) kranium. Endast ett fåtal fragment förekom för kategorierna ryggrad, främre och bakre extremitet 

samt tåben. Den anatomiska fördelningen för områdena såg ganska lik ut, förutom att kranium ej förekom 

o område D. Området hade också väldigt få fragment från mellanstort däggdjur. Mest andel kranium 

förekom i område C och mest andel bröstkorg i område B. 25 brända fragment identifierades till mellanstort 

däggdjur. 17 av de brända fragmenten var rörben, fem var bröstkorg samt ett respektive för kranium, 

Figur 10.5. Anatomisk fördelning för får/get på områdena. NISP. 
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ryggrad och obestämt (tab. 7.3). På fem fragment registrerades slaktspår (bilaga 5, tab. 5.3). Av dessa var 

två hugg och tre snitt. Huggen förekom på kranium och ryggrad medan alla snitt förekom på 

bröstkorgsfragment.  

 

10.7 Övriga arter 

Alla tabeller för följande avsnitt hittas i bilaga 5, tabell 5.4 till tabell 5.9. 

19 fragment identifierades till fågel varav åtta fragment kunde närmare artbestämmas (se bilaga). 

Bekräftade arter var svan, tamhöna, ejder och orre. Arter som inte kunde bestämmas med säkerhet men som 

var närmast i likhet var gås, svärta, storskrake och tjäder. Anatomiskt kom ett ben från bröstkorg, tre från 

ryggrad, sju från främre extremitet och sju från bakre extremitet samt ett från mellanfot. Ett av fragmenten 

hade spår av slakt.  

   Fyra fragment identifierades till fisk. Inget av fragmenten kunde med säkerhet bestämmas närmare till 

fiskart men två fragment var möjligtvis id, ett var möjligtvis mört och det fjärde okänt. Alla fragment var 

från kranium. 

   Tre fragment identifierades till räv varav alla var hela. Ett bäckenben (både höger och vänster), ett 

korsben samt ett tåben. Inga av benen hade spår av slakt. 

   Fyra fragment identifierades till katt varav två var hela, en andra ryggkota 

och ett mellanfotsben. De två andra var fragment från skenben och 

underkäke. Inga av benen hade spår av slakt. 

   Ett fragment identifierades till gråsäl vilket var en ländkota. Kotan var 

ofusionerad och tillhörde en gråsäl. Fragmentet hade möjligt spår av slakt.   

   Tre fragment identifierades till kronhjort, alla var fragment från horn. Alla 

fragment hade sågspår. 

 

  

Figur 10.7. Sågade horn från kronhjort, från område C och B. Foto: S. Wahlstedt. 

Figur 10.6. Ryggkota från gråsäl. 

Foto: S. Wahlstedt. 
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11. Resultat del V, Tandanalys 

Av tandanalysens 1029 tänder kom ca 40 % (n=411) från får/get, ca 35.5 % (n=363) från nöt, ca 17.5 % 

(n=180) från svin, ca 5.5 % (n=58) från häst, ca 1.5 % (n=15) från hund och <1 % (n=2) från katt. För 

arterna nöt, häst, svin och får/get kunde 988 tänder bestämmas till över- eller underkäke varav ca 52% 

(n=513) kom från underkäke och ca 48% (n=475) kom från överkäke (bilaga 6, tab. 6.1, 6.2). 

 

11.1 MNI från M1 och M2  

Förekomst av M1, M2 och M3 säkerställda till under- eller överkäke samt till höger eller vänster gav ett 

MNI värde på 30 individer för nöt, 13 individer för svin och 48 individer för får/get (tab. 11.1). 

Sidofördelningen på M1 visar jämn förekomst av höger och vänster för får/get och svin men ojämn 

fördelning för nöt, där tänder från både över- och underkäke var underrepresenterade för vänster sida. För 

M2 var det jämnt för nöt men istället ojämnt för får/get där M2 från vänster i underkäken var 

överrepresenterade, vilket även gällde för M3. Dessutom var M2 fler till antal än M1 för får/get, medan det 

för nöt var färre och för svin exakt samma. Nöt hade istället fler M3 än M2, medan de andra hade färre. För 

M3 hade både svin samt får/get färre tänder från överkäke än underkäke. 

 

 

 

11.2 M.W.S. och T.W.S. värde 

Totalt fanns endast 14 underkäkar som hade alla tre molarer närvarande och kunde tilldelas ett M.W.S. 

värde (mandible wear score, Grant 1982). Av dessa var en från nöt, sex från svin och sju från får/get. För 

T.W.S. (tooth wear score) graderades enbart tänder som med säkerhet kunde bestämmas till rätt tand.  

 

11.3 Nötkreatur 

För nötkreatur kunde lite fler tänder bestämmas till överkäke än till underkäke, med 196 tänder från 

överkäke och 161 från underkäke. Sidofördelningen av tänderna var relativt jämn men med lite fler tänder 

från vänster med 176 mot 154 från höger (bilaga 6, tab. 6.3). Antalet tänder i underkäken som kunde 

användas för slitageanalysen var 12 Pd4, 48 M1, 34 M2, 38 M3 och 12 P4. Den enda underkäken som 

kunde tilldelas ett M.W.S. värde för nöt fick 52 poäng (19, 16, 17) vilket visar på en individ äldre än 8 år. 

Ytterligare två underkäkar med Pd4 och lågt värde på M1 respektive M2 visar på två unga individer där 

M1 Mandibula M1 Maxilla M2 Mandibula M2 Maxilla M3 Mandibula M3 Maxilla

dx sin dx sin Totalt M1 dx sin dx sin Totalt M2 dx sin dx sin Totalt M3

Bos 28 22 30 18 98 16 18 17 18 69 19 24 25 24 92

Sus 12 12 12 9 45 8 12 13 12 45 11 12 8 7 38

O/C 26 27 25 26 104 30 48 38 28 144 21 34 13 14 82

Tabell 11.1. M1, M2 och M3 från nöt, svin och får/get vilka kunnat säkerställas till under- eller överkäke samt sidobestämmas. Högsta antal 

individuella tänder (MNE) för varje art är markerade med kursiv fetstil, NISP. 
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troligtvis inte alla molarer hunnit börja bryta fram. En individ hade Pd4 värde 11 och M1 värde 8 (M.W.S. 

= 8) och en individ hade Pd4 värde 14, M1 värde 12 och M2 värde 9 (M.W.S. = 21) (bilaga 6, tab. 6.5). 

Första individen hamnar troligtvis mellan 6 - 15 månader, då M1 just börjat slitas (Silver 1969:262). Andra 

individen placeras troligtvis mellan 18 - 24 månader (Silver 1969:262). 

   Slitageanalysen från samtliga tänder i underkäken visar på två koncentrationer av slitage för Pd4 vilka 

låg kring 8 samt 14 till 16. För P4 var slitaget koncentrerat i huvudsakligen vid 8 och 12, med lite fler kring 

12. För M1 var slitagevärdet mer jämnt utspritt och värden från 6 upp till 20 förekom, med undantag av 

slitage 10 dit inget slitage indelades. Den största kategorin för M1 var slitage 16. För M2 var slitage 12 

dominerande med mindre ansamlingar kring 16 och 8. Inga slitage över kategori 16 fanns för M2. För M3 

var också slitage 12 den största kategorin, men också med en samlad mängd kring 8. Efter 12 

minskade slitageförekomsten kraftigt och endast en tand hade slitage 18, vilket var det högsta för M3. Både 

Pd4 och M1 hade två större toppar med slitage. Förekomst av slitagepoäng 6 visar på slaktålder precis efter 

att tanden brutit fram. Dock är det inte många av tänderna som har ett så lågt värde. Korrelationen mellan 

Pd4 och M1 slitage pekar på att Pd4 slitage 14 relaterar till M1 slitage 12 (bilaga 6, fig. 6.1). Pd4 slitage 6-

8 skulle därför kunna relatera till M1 slitage 6-8. M1 bryter fram kring åldern 5-6 månader för nöt (Silver 

1969:262). Övergripande pekar slitaget från nöt på varierande åldrar, men med en övervägande del äldre, 

bortsett från en grupp väldigt unga individer som verkar ha slaktats i tidig ålder. Att inget P4 slitage går 

över 12 (högsta i Grant är 14) indikerar med ett visst mått att nötkreaturen dock inte blev alltför gamla. 

   För slitageanalysen av tänder i överkäken från nöt hamnade fler M1or i slitage B än i C vilket de flesta 

av underkäkens slitage hamnade i, efter omvandling till A-, B-, C-slitage (bilaga 6, fig. 6.4). Resterande 

slitagefördelning var fördelat väldigt symmetriskt för över- och underkäke vilket tyder på ett jämnt slitage 

och en jämn fördelning tänder. Mönstret visar att det troligtvis är samma individer från vilka över- och 

underkäkarna kommer. 

a 

d c 

b Figur 11.1. a-d Histogram 
över slitage för Pd4, P4, 

M1, M2 och M3 i 

underkäke hos nöt. Från 
både lösa tänder och 

tänder i käke. Grupperna 

är indelade så att slitage 
5-6 hamnar i kategori 6, 7-

8 i kategori 8 osv. Värden 

från Grant. 
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Förekomsten av tänder från unga respektive gamla nötkreatur pekar på en viss rumslig separation dem 

emellan. Endast på två rutor förekom Pd4 från nöt tillsammans med M3or med slitage från f (11) och mer. 

Fler pd4or förekommer i och kring område B, medan de slitna M3orna oftare ligger i och kring område C 

samt i husgrundernas periferi.  

 

 

 

11.4 Häst 

För häst förekom fler tänder bestämda till överkäke än till underkäke, med 30 tänder från överkäke och 25 

från underkäke. Sidofördelningen var exakt jämn, med 21 från höger och 21 från vänster (bilaga 6, tab. 6.3). 

B-slitage var dominerande största kategori för både över- och underkäke med totalt ca 75.5 % (n=43) av 

tänderna. Slitaget i över- och underkäke var till största del likt, utom för A-slitage vilket endast förekom i 

överkäken, med 4 observationer (bilaga 6, tab. 6.6). C slitage förekom i både över- och underkäke med fem 

observationer vardera. Att både A-slitage och C slitage förekommer är intressant och tyder på att både yngre 

och äldre hästar fanns på platsen. Förekomsten av hästtänderna var i princip över hela boplatsen, men med 

ett tomt glapp mellan i väst för hus 3 (område C) (fig. 11.3). Mindre kluster kring grophuset och i hus 3.  

 

 

Figur 11.2. Förekomst av Pd4or (blå) och M3or (orange) från nöt med slitage f eller mer. Lila markeringarna visar rutor där det förekommer 

tänder av båda sorter. Underliggande karta från arkiv. 

Figur 11.3. Förekomst av tänder från häst, röda markeringar står för tänder med C-slitage och blåa för tänder med A-slitage, NISP. 

Underliggande karta från arkiv. 
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11.5 Svin 

Andelen tänder från över- och underkäke var relativt jämn för svin, men lite fler tänder kom från underkäke 

med 91 mot 83 från överkäke. Sidofördelningen av tänderna var också väldigt jämn, med 62 från höger och 

60 från vänster (bilaga 6, tab. 6.3). Antalet tänder i underkäken som kunde användas för slitageanalysen 

var 9 Pd4, 24 M1, 20 M2, 22 M3 och 11 P4. För svin fanns sex underkäkar med alla molarer vilka fick 

M.W.S. värde med tre på 26, en på 29, en på 31 och en på 32 (bilaga 6, tab. 6.7). Dessa gav en ålder på 

under tre år för tre individer samt tre individer mellan 2–5 år. I alla fall utom för en individ hade M3 inte 

brutit fram helt. Ytterligare fanns sex underkäkar vilka hade Pd4 och M1 med låga värden som därför visar 

på flera yngre individer än M.W.S. värdet visar. En av dessa, med slitage 15 på Pd4 och 8 på M1, hade en 

M2a på väg att bryta fram, med värde 2 (M.W.S. = 10). Det placerar individen i en ålder på ca 7–13 månader 

(Silver 1969:265). Fyra av de andra fem individerna var sannolikt yngre eller i samma ålder då dessa hade 

slitage på 9–11 på Pd4 och mellan 6–9 på M1. Den femte var troligtvis i en liknande ålder då den hade 

värde 15 på pd4 och 9 på M1 (men ingen information om M2). Detta drar ner åldern avsevärt från M.W.S. 

resultatet. Korrelationen mellan Pd4 värde och M1 värde visade på att M1 just börjat få början till slitage 

när Pd4 hade slitage 9–11 (bilaga 6, fig 6.5). Största andelen slitage för Pd4 hamnade kring 10 och även 12 

fast då hälften så många och sedan även kring 16. Dock ska påpekas att antalet observationer är få. För P4 

var 8 största kategorin men även en del på 12 och sedan 10. Slitage på M1 hade fler observationer och två 

större koncentrationer mellan 8–10 samt 14–16. För M2 var 10 största kategorin med en uppåtgående kurva 

till 10 och sedan lite färre i 12, vilket ingen M2a går över. För M3 var kurvan motsatt och 6–8 var största 

kategorierna med ett större dipp för 10 och en observation på 12 vilken var den högsta för M3.  

       

           

Slitageanalysen för svin indikerar många unga individer och egentligen inga äldre än att tredje molaren 

börjat bli halvt nedsliten. Pd4 och M1 slitage kan peka på två slaktperioder, en för de med slitage 10 - 12 

på Pd4 och 8–10 på M1, samt en senare då slitaget är uppe i 16 på pd4 och 14–16 på M1.  Korrelationer för 

Figur 11.4. a-d 
Histogram över slitage 

för Pd4, P4, M1, M2 

och M3 i underkäke 
hos svin. Från både 

lösa tänder och tänder 

i käke. Grupperna är 
indelade så att slitage 

5-6 hamnar i kategori 

6, 7-8 i kategori 8 osv. 
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M1 och M2 indikerar att slitage 14–15 på M1 korrelerar med 8-11 för M2 vilket i sin tur korrelerar med 

M3ans frambrytning (bilaga 6, fig. 6.6). Denna framrytning sker runt 17–22 månaders ålder (Silver 

1969:265).  

   Jämfört med slitage i överkäke för svin fanns det för det första fler M1 och M2 som kunde graderas i 

överkäken (bilaga 6, fig. 6.8). För det andra såg slitaget lite annorlunda ut än för underkäken för just M1 

och M2. För M1 i överkäke var B-slitage vanligast, medan det i underkäken var A-slitage, och för M2 var 

förhållandet omvänt, med med A-slitage för överkäken och mer B-slitage i underkäken. För M3 var slitaget 

dock väldigt likt. Skillnaderna på M1-M2 skulle kunna bero på att så få tänder kunde inkluderas i 

graderingen på underkäken, och att överkäken visar ett mer rättvist slitage. Men eftersom det är motsägande 

att M1 får ett högre slitage och M2 ett lägre slitage, blir utgången detsamma, med överhängande unga 

individer för svin. Förekomsten av Pd4or för svin visar på ett liknande mönster som det för nötkreatur, med 

flertalet i mitten av område B, C och E men även förekomst i A och D vilket inte var fallet för nötkreatur 

Pd4 (bilaga 6, fig. 6.9). För M3 fanns för få slitage 12 för att kunna göra en jämförelse.  

 

11.6 Får/get 

Andelen tänder från över- och underkäke var för får/get mest obalanserad, med 237 från underkäke och 166 

från överkäke. Sidofördelningen av tänderna var också ganska ojämn med 182 från vänster och 156 från 

höger (bilaga 6, tab. 6.3). Antalet tänder i underkäken som kunde användas för slitageanalysen var högst 

bland arterna och bestod av 25 Pd4, 51 M1, 74 M2, 48 M3 och 12 P4. Sju underkäkar med alla molarer 

kunde tilldelas M.W.S. värde med en på 33, två på 36, en på 37, en på 39 samt två på 42. Dessa gav två 

ålderskategorier med tre individer i 2–4 år samt fyra individer i 4–6 år. Ytterligare sju underkäkar från 

får/get kunde konstateras vara från så unga individer att en eller flera molarer inte börjat bryta fram (bilaga 

6, tab. 6.10). På två av dessa, en med Pd4 värde på 8 och M1 på 2 (M.W.S.=2) och en med Pd4 värde på 

12, M1 på 9 och M2 på 2 (M.W.S.=11), kan den ungefärliga åldern med viss säkerhet fastställas till ca 3 

månader för den första individen och ca 9–12 månader för den andra (Silver 1963:263). De sju andra 

käkarna har alla Pd4 värde mellan 11–12 och M1 värde mellan 7–8 men avsaknad av information eller 

värde för M2. Dessa är troligtvis yngre än den andra individen på 9–12 månader då de har mindre slitage 

på M1an. Eftersom M1an just börjat få slitage kan åldern beräknas till äldre än 3–6 månader, vilket innebär 

att individerna troligtvis kan placeras mellan ca 6–9 månader. Utifrån dessa kompletteras resultaten från 

M.W.S. med att åldersfördelningen för får/get är betydligt lägre än vid första uträkningen. Sett till totala 

slitaget för Pd4 var kategori 12 den överlägset största kategorin. Detta placerar den största delen av de unga 

individerna i åldern mellan 3–12 månader. För P4 fanns inga slitage dokumenterat under kategori 12 vilket 

var den största andelen varifrån andelen slitage minskar. För alla molarer från får/get var kategori 12 störst, 

och slitage för M2 och M3 var väldigt liknande, med en jämn ökning från ca kategori 6 upp till 12 vilken 
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var ungefär dubbelt så stor som 10. För M2 förekom slitage på 14 och 16 men för M3 var 12 högsta slitage. 

M1 saknade samma uppgåendetrend då få slitage förekom i kategori 10. Slitage upp till 18 förekom. 

Korrelation mellan frambrytningen av M3 och slitage 9 visar att mängden slitage på 12 i M1 och M2 alla 

borde vara äldre än 24 månader då M3 ska ha brutit fram (Silver 1963:263). Slitage 8 på M1 korrelerar med 

pd4 slitage 11-12 och bör därför tillhöra individer under 12 månader. 

             

I jämförelse mellan slitage i underkäken och i överkäken såg fördelningen väldigt lik ut, med höga andelar 

B slitage för M1 och M2 (bilaga 6, fig. 6.13). Enda skillnaden syns för M3 där överkäken hade fler A-

slitage än B-slitage samt saknade C-slitage. Möjligtvis kan detta peka på lite fler yngre får/get än analysen 

från underkäken visar. Resultaten från analysen indikerar att får/get antingen verkar ha slaktats det första 

levnadsåret eller efter 24 månader upp med den största andelen mellan 2–6 år vilket M.W.S. värdena visade 

samt vart M1, M2 och M3 kring 12 borde ligga i. Förekomsten av Pd4or för får/get liknar både den för 

nötkreatur och för svin. För M3or med slitage f och mer är förekomsten något annorlunda då de för får/get 

förekommer mer centralt. Endast tre rutor har tänder med både pd4or och M3 med slitage från f. Vid område 

C framkommer en uppdelning med m3orna till väst och Pd4orna till öst.  

Figur 11.6. Förekomst av pd4or (blå) och M3or (orange) från får/get med slitage f eller mer. Lila markeringarna visar rutor där det förekommer 

tänder av båda sorter. Underliggande karta från arkiv. 
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12.  Diskussion och tolkning 

12.1 Djuren på husgrupp 4 

Närvaron av både tama och vilda djur implicerar både hållning av tamdjur samt fiske och jakt. Betoningen 

ligger på tamdjuren och speciellt nöt, får/get och svin. Även häst förekom men i mindre grad. Arter 

representerade med få fragment behöver inte nödvändigtvis ha haft en mindre betydande roll, och olika 

arters underrepresentation på boplatsen ha olika förklaringar. Ben från fågel och fisk är små och sköra och 

förstörs lättare än stora djur vilket betyder att de ofta blir underrepresenterade. Eftersom både fågel och fisk 

också bör ha varit någorlunda lättillgängliga för människorna på Helgö är det troligt att båda exploaterades 

i större omfattning än analysen indikerar. För fåglar visar också analysen på en variation av olika arter och 

även tidigare analyser indikerar att flertalet fåglar exploaterats på platsen. Fågelarterna tyder på att det 

främst var sjöfåglar som exploaterades, men fragment från tamhöna indikerar att höns också borde ha hållits 

på platsen. För säl kan avsaknaden av större representation på boplatsen möjligen bero på att då de fångades 

i havet kanske de också hanterades och även förtärdes bortanför boplatsen. Men mer troligt är att säl inte 

exploaterades i någon stor grad, då förekomsten av säl är ovanliga i järnålderskontexter (Magnell 2017:105). 

Enstaka fragment från räv tyder på möjlig rävjakt, men det fanns inga ytterligare indikationer på att det 

skulle ha varit vanligt förekommande. Av kronhjort förekom enbart horn vilket visar på att själva djuren 

inte exploaterades på platsen, utan snarare att hornen importerades. Kronhjort förekommer heller inte 

naturligt i Mälarområdet vilket tyder på långväga kontakter (Karlsson 2016:56). Syftet till importen var av 

allt att döma kopplat till hantverk, då alla hornfragment från kronhjort hade spår av sågning. Hund och katt 

förekom endast med enstaka fragment. Närvaron av hundar synliggjordes istället genom gnagspår på benen, 

vilka tyder på att hundarna var vanliga på boplatsen.  

   En liknande artsammansättning för boplatsmaterialet kan ses både från Gamla Uppsala och Uppåkra. 

Inslaget av vilda djur var även där fåtaligt, och arterna nöt, svin och får/get vanligast förekommande 

(Magnell et al. 2013:96). Häst var inte heller speciellt representerad på Uppåkra, vilket verkar vara vanligt 

för järnålderns boplatser trots att hästen ska ha varit viktig inom järnålderskulten (Magnell et al. 2013:119). 

Häst var dock vanligare för Gamla Uppsala, vilket har lett till spekulationer kring möjlig hästuppfödning 

där (Magnell 2017:102ff). På Helgö har hittills mest häst dokumenterats från Husgrupp 1, där 

hästfragmenten utgjorde ca 18 % av husgruppens benvikter. Främst bestod dessa av tandfragment 

(Sonnhammer 1986:47-53). Även i Husgrupp 3 har en större mängd hästtänder hittats (Ericsson et al. 

opublicerat). Översiktligt skiljer sig annars inte artrepresentationen så mycket mellan husgrupperna 1–4, då 

nöt, får/get och svin till största del dominerar dem alla. Men små skillnader indikerar husgruppernas olika 

sammansättning och funktion. På husgrupp 4 saknas exempelvis älg och mård, vilka förekom på bland 

annat husgrupp 3 (Holmgren och Wadfors 1980:6). Att vissa arter enbart förekom på vissa platser tyder på 

skillnader i praktiker och funktion mellan husgrupperna. 
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12.2 Djurens storlek 

Mankhöjdsberäkningarna för nöt på ca 100–110 cm stämmer bra överens med mått från ko från Gamla 

Uppsala (Magnell 2017:93). Från mått på mellanhandsbenen placerar sig individerna från Helgö bland de 

större jämfört med mått från Birka och medeltida städer (inga mått kunde jämföras från Uppåkra eller 

Gamla Uppsala). Detta överensstämmer med den generella storleksminskningen av nötkreatur in i 

medeltiden (Vretemark 1997:124ff). Vilket betyder att djuren på Helgö inte verkar avvika i storlek i 

jämförelse med andra samtida lokaler. Från de osteometriska måtten på tredje molarer fanns både skillnader 

och likheter med individer från Gamla Uppsala och Uppåkra. Storleken av tredje molarerna på nöt och 

får/get liknar Gamla Uppsala, men mått från svin indikerade större individer på Helgö vilka mer liknade 

Uppåkra (Magnell 2017:92–96). I analysen förekom också några ovanligt stora fragment från svin. En del 

av underkäke från svin uppvisade kraftiga drag mer lik vildsvin än tamsvin (figur 12.1). Att boplatsens svin 

skulle bestå av vildsvin verkar däremot inte tandanalysen tyda på, eftersom det inte förekom några gamla 

svin på boplatsen. Käkbenet skulle dock kunna representera en individ av vildsvin. Eller så jagades kanske 

endast unga svin, vilket skulle förklara avsaknaden av de äldre svinen. De stora fragmenten kan också 

indikera en blandning av tamsvin och vildsvin på Helgö.  

   Särskilt stora element noterades också för häst i materialet, 

vilket tyder på att det förekom hästar liknande arbetshästar på 

Helgö. Att djuren på Helgö var stora visar också på att de som 

inte slaktades unga kunde få tid att växa till sig. Det indikerar 

också att tillgången på mat för djuren troligtvis var god. 

 

12.3 Exploatering av djuren 

Att både unga och äldre djur förekom på boplatsen indikerar att djuren hölls på ön, troligtvis året runt vilket 

slaktmönster från tandslitageanalysen påvisar. Skillnader i hanteringen mellan de olika arterna blir också 

tydlig i mortalitetsprofilerna där bland annat olika slaktperioder kan skönjas i resultatet för hanteringen av 

de unga djuren. Slitaget på mjölkmolarer för får/get visade att en stor del av de unga individerna troligtvis 

slaktades i en ålder kring 6–9 månader. Då får/get får sina lamm/killingar tidigt på våren kan den stora 

andelen unga får/get vara tecken på utslaktning inför vintern, då lammen/killingarna bör ha varit lite mer 

än halvårsgamla. Det vore också logiskt att ungdjuren behövde slaktas inför vintern då sommarbetet 

minskade och djuren behövde börjas hållas inomhus. Utslaktning inför vintern skulle också vara nödvändigt 

om boplatserna var självhushållande, och därför behövde konservera mat inför vintern. För nöt visade 

slitaget på mjölkmolarer två slaktperioder. Dessa är svårare att knyta till säsongsbetonad slakt eftersom kor 

kan bli dräktiga året runt. Men det kan antagas att det var mer praktiskt att försöka få kalvar till våren 

snarare än till vintern. Den stora gruppen med de yngsta kalvarna låg kring när djuren var runt fem månader, 

Figur 12.1. Kraftig underkäke av svin från område B. 

Foto: S. Wahlstedt. 
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den andra lite senare. Att även kalvar skulle utslaktas inför vintern är inte otroligt eftersom det vore 

opraktiskt att ha diande kalvar trängandes inomhus bland de andra djuren. Kalvar som slaktades kan också 

kopplas till att människorna ville ha mjölken från kon. Att svinen i mindre utsträckning fick leva upp i äldre 

åldrar kan bero på att arten inte är lika intressant att hålla för sekundär exploatering. För svin liksom nöt 

verkar slaktåldrarna vara uppdelade i två perioder, med individer runt 7–13 månader i ena och 17–22 

månader i andra. I jämförelse med vanlig slaktålder av svin i medeltida material vilket oftast skedde kring 

1,5–2 års ålder verkar svinen på Helgö slaktats tidigt (Vretemark 1997:96f). Men trots att svinen ofta verkar 

ha slaktats unga, indikerar resultatet att slakttiderna var mer utspridda och individerna oftast äldre än 

lammen/killingarna. Varför två slaktperioder verkar ha applicerats är intressant. Svinen kunde möjligtvis 

varit lättare att hålla inomhus på vintern och inte behövt samma utslaktning inför vintern. Dessutom kunde 

kultingarna också födas olika tider på året vilket gör att även slakten bör ha utförts oberoende av säsong. 

Dock kan även en större andel av svinen också ha behövt slaktas inför vintern av samma orsaker som för 

de andra boskapsdjuren. Viktigt att komma ihåg är också att dödligheten för djuren inte alltid behöver 

spegla aktiva handlingar från människors sida. Fragment från späddjur av nöt, svin och får/get skulle kunna 

härröra från nyfödda djur som dog av naturliga orsaker. Det gäller självklart alla djur i alla åldrar, även om 

det finns större risk att djur dör i samband med födsel. 

   Resultatet för tandslitageanalysen går att jämföra med husgrupp 2 där också en analys har utförts på en 

del av tandmaterialet. I husgrupp 2 tyder tandslitaget på att det i större utsträckning förekom unga individer 

av både nöt, svin och får/get för husgrupp 2 (Olsen 2004:12f). Skillnaderna kan dock bero på att 

tandslitageanalysen inte gjordes för hela materialet i husgrupp 2 vilket därmed inte ger mortalitetsprofiler 

för hela lokalen. Sett till mortalitetsprofilerna för Helgö jämfört med Gamla Uppsala och Uppåkra liknar 

mönstret för både nöt och svin i stort sett båda lokalerna (Magnell 2017a:64, 67, Magnell et al. 2013:99, 

104). Vissa skillnader kan observeras för får/get vilka verkar ha slaktats senare för båda lokalerna jämfört 

med Helgö. Dessutom tyder resultatet på att det förekom en större andel äldre får/get på husgrupp 4 än för 

Gamla Uppsala och Uppåkra (Magnell 2017a:65, Magnell et al. 2013:108). De äldre individerna av får/get 

på Helgö implicerar att djur troligtvis hölls för både avel och sekundär exploatering. Får/get kunde ha 

nyttjats både för ull/hud samt mjölkproduktion. På både husgrupp 4 och 1 har ett stort antal fragment av 

vävtyngder hittats, vilket visar att det förekom tygproduktion på boplatsen (Reisborg 1994:52, 67). Fårens 

betydelse får därmed en ytterligare dimension, där de levande djuren kan ha varit ännu mer värdefulla än 

de döda. Nöt nyttjades troligtvis främst för mjölkproduktion utöver kött, vilket bland annat slakt av unga 

kalvar kan vara tecken på, eftersom kalvning är nödvändigt för att kon ska producera mjölk. För andra 

användningsområden är det svårare att se hur nöt och även häst kunde nyttjas som exempelvis dragdjur 

eller transport, då Helgö är en så pass liten ö. Det finns förstås en möjlighet att dessa djur importerades, och 

inte alls hölls på ön. Profilerna tyder dock på att åtminstone nötkreaturen hölls på platsen och exploaterades 
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både primärt och sekundärt. Förekomst av både unga och gamla hästar kan också tyda på att dessa hölls på 

ön, kanske som riddjur, men det skulle behövas undersökas ytterligare. Andra användningsområden för 

häst och nöt bör också ha varit skinn, vilket troligtvis var en viktig råvara med många användningsområden. 

   De tre rävfragmenten i analysen utgör det hittills största fyndet av räv från Helgö. Tidigare har räv 

påträffats i husgrupp 2 där ett överarmsfragment dokumenterats (Sælebakke 1983:12). Förekomsten 

indikerar jakt men eftersom det rör sig om så få fragment bör det endast handla om en eller enstaka individer. 

De två hela fragmenten av bäckenben och korsben var i så gott skick att de också föranledde misstanke om 

att möjligen vara recenta (för bild se bilaga 7 fig. 7.1). Men fyndkontexten i en härd från område A pekar 

på att de borde härröra användningstiden under järnåldern. Analysens tredje fragmentet av ett tåben från 

räv förankrar ytterligare rävens förekomst på boplatsen under järnåldern då det tillhörde grophuskontexten. 

Enbart fynd av tåben skulle dock kunna indikera päls och behöver inte visa på att hela individen förekommit 

på platsen. Men de tre fragmenten tillsammans med överarmsbenet från husgrupp 2 tyder ändå på att räv 

exploaterats på platsen, men troligtvis inte i någon större utsträckning. I det vikingatida materialet från 

Birka var räv vanligt förekommande bland de vilda djuren, och benen tydde på att det främst gällde avfall 

från pälstillverkning (Wigh 2001:127). Att fragmenten i analysen saknade slaktspår behöver inte utesluta 

att räven på Helgö både åts och att pälsen togs tillvara. Rävpälsen måste ha ansetts exotisk och attraktiv 

med sin röd-vita färg, och kan också ha varit en symbol för social status. 

 

12.4. Slaktpraktiker 

Den högre andelen slaktspår för både nöt, häst och stort däggdjur kan 

rimligtvis bero på att det fanns ett större behov att stycka de större djuren 

i mindre bitar. Den stora andelen slaktspår på ryggrad samt främre och 

bakre extremiteter visar också på att slaktspår var vanligare kring de 

köttrika delarna. Huggen placerades också ofta kring ledändarna. För att 

dela de stora djurens ben behövdes både precisa och kraftfulla hugg 

vilket de jämna huggspåren på epifyserna vittnar om. Det tyder på att 

den som styckade djuren hade kunskap och vana. Det förekom också fragment med flera slaktspår. Ett 

fragment från underkäken på en nöt hade ovanligt många huggspår (figur 12.2). Fragmentets flera parallella 

spår vittnar om en slarvig och närmast brutal behandling. Men det kan handla om en enstaka incident där 

kanske benet användes som övning för någon färdighet eller liknande. Minst slaktspår hade får/get vilket 

skulle kunna tyda på annan hantering av arten. Eftersom får/get tillhör de mindre av de mellanstora 

däggdjuren innebär det också att behovet att stycka dem var mindre. Troligtvis tillagades också de olika 

arternas kött på olika sätt. Exempelvis kanske lammen/killingarna i större utsträckning helstektes eller 

kokades, vilket skulle gjort köttet mjukt och därmed inte behövas samma kraft för att dela på.  

Figur 12.2. Fragment av underkäke från nöt 

med flera slaktspår, område B, grophuset. 

Foto: S. Wahlstedt. 
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12.5 Slakt som event 

Att djur inte bara sågs som källa till mat för människorna på Helgö blir uppenbart sett till hur olika arter 

och individer behandlats i olika kontexter. Slakten som handling och praktik hade troligtvis en särskild 

betydelse i människornas vardag, inte minst eftersom de levde så nära djuren vilka också utgjorde en stor 

del av deras liv på flera olika sätt. Det är rimligt att anta att slakten innehöll både funktionella såväl som 

rituella aspekter. Själva akten att ta ett djurs liv är något som ofta är bundet till olika rituella föreställningar 

och praktiker och sällan något som görs lättvindigt eller anses särskilt roligt, utan snarare något nödvändigt 

(Sykes 2014:121ff, 149f). Dödandet både förkroppsligar övergången mellan liv och död samt människans 

makt att styra över den. Slakt av äldre och yngre djur kan också tänkas ha haft olika sorters funktion och 

symbolik. De äldre djuren utgjordes troligen av individer som varit en del av människornas liv under en 

lång tid medan de unga istället utgjordes av individer vilka aldrig skulle ges chansen att ens växa upp. 

Slakten av ungdjur kan tänkas ha varit extra uppseendeväckande och betydelsefullt, speciellt om flera 

individer slaktades samtidigt eller inom en kort tidsperiod. Då konsumtion av kött inte ska ha tillhört 

vardagen under den yngre järnåldern (Isaksson 2003:275) är det också troligt att slakten efterföljdes av 

speciella fester och festmåltider. Den tidiga slaktåldern för svin skulle kunna vara tecken på återkommande 

festtillställningar där unga svin slaktades. Slaktåldern för ungsvinen tyder också på slakt under vår och höst 

vilket skulle kunna kopplas till säsongsbundna blot (rituellt offrande och festande) där de rituella aspekterna 

bör ha varit centrala (Nilsson 2009:85). Att blot förekom under järnåldern finns belägg för från flera olika 

arkeologiska platser och kontexter (t.ex: Vretemark 2013, Nilsson 2009, Magnell och Iregren 2010).  

 

12.6. Anatomisk representation 

Förekomsten av både köttfattiga delar som kranium, tänder och tåben samt köttrika delar som bröstkorg 

och övre extremiteter tyder på att djuren slaktats och ätits på platsen och att kött inte importerades. Det 

finns inte heller någon indikation på att en större slaktavfallsplats skulle ha funnits i närheten, eftersom de 

köttfattiga delarna då till större grad borde ha saknats på boplatsen. Från både Gamla Uppsala och Uppåkra 

syns liknande mönster där också hela djurens anatomi förekommer, och där liksom på Helgö var tänder och 

kranium stora kategorier (Magnell et al. 2013:114ff, Magnell 2017a:27ff). Jämfört med medeltida 

stadsmaterial framkommer en mycket annorlunda bild av den anatomiska fördelningen, där revben och 

kotor är största kategorierna (Vretemark 1997:54f). Dessa kategorier är snarare underrepresenterade på 

järnåldersboplatserna. Det visar på helt olika praktiker i de olika tidsperioderna, både för deponering och 

hantering av djuren. 

   Vissa kategorier fanns mindre representerade sett till alla arter vilka främst var ryggrad, hand-/fotrot och 

tåben, vilket innefattar både köttfattiga och köttrika delar. Underrepresenterade element kan ha både 

tafonomiska orsaker exempelvis om det innefattar sköra element fragmenteras dessa lättare och blir då 
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svåra att identifiera, eller så kan hela ben ha konsumerats eller förstörts av gnag från exempelvis rovdjur. 

Även mänskliga handlingar med benen kan ha orsakat underrepresentation. För avsaknad av ryggrad finns 

flera orsakssammanhang att beakta. En teori är att ryggraden, och köttet, inte förtärdes på husgrupp 4 utan 

fördes bort från boplatsen för att exempelvis utgöra festmåltid någon annanstans. Dock är ryggrad också 

underrepresenterat i materialet för både husgrupp 1 och 2 (Olsen 2004:9f Sonnhammer 1986:53, Sælebakke 

1983:29ff). Bröstkorg utgjorde större andel i materialet på husgrupp 3 jämfört med husgrupp 4, men ryggrad 

och speciellt tåben var också där bland de minsta kategorierna (Ericsson et al, opublicerat). Mer troligt är 

kanske då att ryggkotorna istället förstörts av tafonomiska processer, vilka kan inkludera både förstörelse 

genom vittring och trampning eller genom gnag från djur. Den stora andelen tänder på husgrupp 4, och 

även på de andra husgrupperna, kan också ses som en indikation på att fragment i andra kategorier bevarats 

sämre, eftersom tänder är det benslag som bevaras bäst. Att tåben saknas på boplatsen skulle kunna bero på 

att de kanske satt kvar i hudar vilka användes och deponerades på andra platser. Avsaknad av tåben har 

också noterats i materialet från Uppåkra (Magnell et al. 2013:114). Från gravar visar bland annat tåben från 

björn och lo att hudar och pälsar kunde ha tåbenen kvar (Sigvallius 2001:131). 

   Den anatomiska fördelningen såg lite olika ut för arterna. Speciellt svin skilde sig från de andra vanligast 

förekommande arterna då svinen hade större andel bakre extremitet och speciellt lårben i jämförelse med 

de andra arterna. Liknande skillnader framkom också för både husgrupp 2 och 3 där svin bland annat hade 

mindre andelar kranium och tänder och mer andelar främre och bakre övre extremiteter än nöt och får/get 

(Olson 2004:9, Sælebakke 1983:28ff, Holmgren och Wadfors 1980:33ff). Den annorlunda fördelningen av 

anatomiska representationen för svin tyder på att arten behandlats och hanterats annorlunda gentemot nöt 

och får/get. Kanske svinen i större utsträckning hanterades bortom boplatserna, exempelvis slaktades och 

styckades någon annanstans, men ändå konsumerades på boplatserna vilket lämnade de köttrikare delarna 

kring husen. Det kan dock inte ha varit så för alla svin, eftersom exempelvis kranium, tänder och tåben 

faktiskt förekommer på boplatsen. En teori kan vara att en viss del av svinmaterialet kom från jakt på 

vildsvin där enbart de köttrika delarna fördes till boplatsen. Om kranierna lämnades på jaktplatsen och inte 

fördes till boplatsen förklarar det också tandanalysens avsaknad av tänder från gamla svin. Men det kan 

också ha varit andra praktiker med svinens kranium som kan förklara den större andelen köttrika fragment 

på boplatserna för arten. Terrass I på husgrupp 2 uppvisar en omvänd anatomisk fördelning, där svin 

representerades främst av kranium och tänder, och knappt alls av extremiteter. Samma tendens kunde också 

konstateras för nöt men inte får/get (Granbom García 2018:24). Kanske användes kranierna i rituella 

sammanhang vilket ledde till att de deponerades på andra ställen. Djurens olika kroppsdelar hade sannolikt 

olika innebörd både praktiskt och symboliskt. Olika handlingar med djuren, både hela eller som delar, var 

vanligt i forntiden, vilket bland annat blir tydligt i olika deponeringspraktiker (Jennbert 2004:193f).  
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12.7 Hantverk, horn och mellanfotsben 

En mängd olika artefakter av horn- och benhantverk har påträffats på Helgö. Artefakterna består av kammar, 

pärlor, nålar, prylar, spelpjäser med mera (se bland annat Reisborg 1994:52, Brynja 1998, Melin 2001:75f). 

Kronhjortshornen som förekom i materialet är av allt att döma hantverksavfall. Eftersom hornen troligtvis 

importerades till Helgö visar hornavfallet på ett specificerat hantverk, där människorna inte bara använde 

de råvaror och material som fanns tillgängliga på platsen, utan också att de aktivt anskaffade material för 

specifika ändamål. Att hornen sågades istället för att huggas var troligtvis för att sågningen gav bättre 

kontroll och precision vid delandet av hornen. Vilket bör ha varit extra angeläget vid hantverksanvändning. 

I jämförelse med anatomi och element använda för hantverksprodukter kan avsaknaden av vissa arters 

anatomi kunna förklaras av att dessa troligtvis använts för hantverk. I det analyserade materialet var 

mellanfotsben från både svin, häst och nöt underrepresenterade kategorier. Anledningen till dess avsaknad 

bland boplatsavfallet kan självklart vara andra också. Mellanfotsbenen är inte lika sköra som ryggraden, 

men kan till exempel ha getts till hundar och därmed fragmenterats eller tuggats sönder. Men mer troligt 

var att mellanfotsbenen togs tillvara och användes för olika syften. Bland benartefakterna från Helgö har 

bearbetade mellanfotsben från både häst och svin dokumenterats. Mellanfotsbenet från svin hade en 

perforering mitt på diafysen. Liknande benartefakt har påträffats bland annat i Gamla Uppsala där fyndet 

tolkats som en möjlig ”vinare” (leksak som snurras i luften och viner) (Lindahl 2017:19). Kanske var det 

en vanlig leksak på Helgö, vilket orsakat att just dessa ben saknas i analysen med resterande 

avfallsmaterialet. För nöt och häst kan liknande scenario vara troligt. Mellanfotsben från nöt och häst har 

använts som exempelvis isläggar i forntiden (Edberg och Karlsson 2016). Bland artefakterna på Helgö 

förekom mellanfotsben från häst med perforerade hål distalt och proximalt. I analysens material framkom 

dessutom ett fragment av mellanfot från häst vilket hade en slät och slipad känsla på benets distala ventrala 

yta (fig. 12.3). Den speciella slipade ytan är ett relativt säkert 

tecken på att benet nyttjats som just islägg. Ytterligare exempel 

på hantverk framkom på ett bearbetat rörbensfragment vilket 

hade ornerats med ett rutmönster runt hela diafysen (fig. 12.4). 

Två av kronhjortshornen, mellanfotsbenet av häst och det 

ornerade rörbenet kom från område C. Ett möjligt 

kamfragment identifierades också i materialet, men då det 

saknade ornering var det svårt att säkerställa det som en 

benartefakt. Hantverksavfallet tyder på en variation av olika 

benartefakter. Ytterligare forskning skulle kunna berätta mer 

om både djuranvändningen och om de olika föremålens 

produktion och funktion. 

Figur 12.3. Mellanfotsben av häst från område C. 

(Strecken markerar 5 mm). Foto: S. Wahlstedt. 

Figur 12.4. Ornerat rörbensfragment från område C. 

Foto: S. Wahlstedt. 
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12.8 Tafonomi och mönster på boplatsen 

Sett till hela boplatsen pekar både vittring och fragmentering på att benens bevaring varierade på boplatsen. 

Andelen små fragment var något hög men även stora fragment förekom. Den höga andelen små fragment 

är dock inte förvånande med tanke på boplatsens långa användningstid på mer än 600 år. Speciellt också 

eftersom det osteologiska materialet till största del fanns utspritt över hela boplatsen. Resultat från 

tandanalysen visade att såväl tänder från häst, nöt, svin och får/get förekom med en jämn spridning över 

boplatsen. I resultatet kunde vissa skillnader i förekomsten skönjas, då exempelvis tänderna från de unga 

djuren verkade till viss del separerade från tänderna från äldre djur. Speciellt kring hus 1 i område B 

förekom både många mjölkmolarer från både nöt och svin, och i samma område förekom också de flesta 

av späddjursfragmenten. Möjligtvis kan det visa på att djur i olika åldrar hanterades på olika sätt och på 

olika platser även inom husgruppen. Förekomsten av både färska och torra frakturer visar på fragmentering 

av både färska och kalcinerade ben. Sambandet mellan frakturer och vittringsgrad visade tydligt på att 

benens olika hantering gick att urskilja med tafonomiska variabler. Fragmenten med torra frakturer tycktes 

i större grad ha exponerats och vittrat under en längre tid och då utsatts för olika påverkan där benen gick 

sönder och krossades i kalcinerat tillstånd. Fragment med färska frakturer verkar i större grad ha legat 

skyddade för ytterligare fragmentering. Det tyder på att fragmenten med färskare frakturer bör ha 

deponerats ganska snart efter slakt och eventuell konsumtion eller användning, till en plats där människor 

och djur i mindre utsträckning utsatte benen för ytterligare påverkan. Fragmentens färg/struktur visar på 

skillnader i tafonomiska processer kring benen.  

12.8.1 Stratigrafi 

Skillnader i boplatsens stratigrafi kunde till viss del undersökas genom analysen av lager II och III. De två 

lagerna skulle i teorin kunna ses som skikt av olika tidsperioder. Det är dock inte helt oproblematiskt att 

göra en sådan uppdelning eftersom kulturlagret kan skilja i tjocklek mellan olika områden på boplatsen, 

och dessutom har materialet ackumulerats under en lång tid och grävts i olika omgångar. Båda lagerna låg 

också under det omrörda övre lagret vilket bör representera den yngsta användningsperioden. Generellt kan 

dock anses att lager III representerar material från en äldre period än lager II. Jämförelsen dem emellan 

visar på att det underliggande lagret var lite mer fragmenterat, och med fler torra frakturer. Vittringsgraden 

visade också på bättre bevaring i det undre lagret. Det underliggande lagret tyder på att det i större grad 

skyddats från vittring men blivit mer fragmenterat vilket är logiskt då det bör ha utsatts för exempelvis 

trampning ovanifrån under en längre tid än lager II. Frekvensen av både gnag och vittring tyder också på 

att benen i lager II varit mer exponerade. Sett till artrepresentation tyder den stratigrafiska analysen på att 

häst och fåglar skulle kunna ha varit vanligare i en äldre period. Men skillnaderna var inte speciellt tydliga 

och generellt kan en liknande kontinuitet i sammansättningen av både art och anatomi skönjas på platsen. 
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12.8.2 Brända ben  

Trots boplatsens flera härdar och förekomst av en ugn var andelen brända ben för boplatsen låg. De brända 

benen utgjorde enbart 2 % av materialets benvikter, men så många som 30 härdar identifierades på 

boplatsen (se Reisborg 1994:40). Av de fyra analyserade härdarna i materialet innehöll endast en brända 

fragment. Det kan tyda på att materialet tillkommit efter att härdarna slutat användas (Lyman 1994:392). 

Avsaknaden av brända ben borde inte bero på bevaring, eftersom brända ben bevaras bättre än obrända. 

Om kött förtärdes bland härdarna borde ben då och då hamna i dessa och åtminstone på sikt förbrännas. 

Men av det verkar inte finnas mycket spår i det osteologiska materialet. Att härdarna innehöll så lite brända 

ben kan också indikera att det egentligen inte kanske handlar om just härdar, utan att anläggningarna var 

något annat. För andra husgrupper verkar andelen brända ben vara större. Husgrupp 3 hade över två kg 

brända fragment, och en del av materialet från husgrupp 2 var också bränt (Holmgren och Wadfors 1980:3, 

Granbom García 2018:23). Skillnader i artfördelningen av de brända fragmenten visar att de mellanstora 

däggdjuren i större grad blivit brända. Det tyder på olika tillagningstekniker för mellanstora och stora djur. 

12.8.3 Grophuset 

För analysen av grophuset visade resultatet på lite sämre bevaring av benen från grophuset än för resten av 

område B. Detta skulle kunna bero på att benen i grophuset utsatts för tryck ovanifrån efter att de deponerats 

på platsen. Jämfört med de grophus som tidigare analyserats från husgrupp 1 innehöll grophuset på 

husgrupp 4 en stor mängd ben, både sett till antal fragment och vikt (jmfr Sonnhammer 1986:41). Endast 

ett av grophusen på husgrupp 1 hade en större benvikt, vilket var grophus 7 som till största del innehöll 

fragment från häst, mestadels tänder, och anläggningens totala benvikter uppgick till 1047 g (Sonnhammer 

1986:48, 54). Grophuset i husgrupp 4 har till största del väldigt lite gemensamt med de på husgrupp 1. I 

grophuset på husgrupp 4 förekommer bland annat också spår av gnag, vilket inte ska ha konstaterats för 

grophusen på husgrupp 1 (Sonnhammer 1986:44). Att grophuset på husgrupp 4 skulle vara en 

avfallsdeponering verkar inte stödjas av analysen, då endast små skillnader skiljer grophuset från övriga 

område B. Det finns ingen indikation på att ett specifikt benmaterial skulle ha valts ut att fylla igen 

grophuset. Men det är inte orimligt att tänka sig att grophuset kan ha fyllts igen med kringliggande benavfall 

då dess primära funktion som grophus inte längre var aktuell. Eftersom hus 1 placerades ovanpå grophuset 

fanns det då troligen behov att jämna ut golvet i det nya huset. Att fragmenteringen tyder på att grophuset 

utsatts för större påverkan än kringliggande lager är inte heller konstigt eftersom grophuset borde utsatts 

för tryck av olika rörelser och aktiviteter i huset.  

 

12.9 Rumslig analys 

Analysens fem områden skilde sig redan i urvalet sett till olika anläggningar och fyndkontexter. Även i det 

osteologiska materialet har områdena visat sig ha olika karaktär med olika skillnader och likheter. Område 
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A hade mycket tänder men minst andel kranium. En hög vittringsgrad och en hög andel tänder tyder på en 

sämre bevarandegrad i området. En hög andel mellanfotsben från nöt skulle kunna härröra från 

avfallsmaterial från verkstadsproduktion och hantverk. Kanske utgjorde utrymmen mellan de stora stenarna 

ett behändigt dumpningsställe för avfallsmaterial. Ett fragment från området var rödfärgat inuti, vilket kan 

tyda på att det påverkats av något bland avfallet (för bild se bilaga 7, fig. 7.2). Område B hade störst 

artrepresentation, men var också det område med mest analyserat material vilket gör artförekomsten något 

orättvis jämte mot de andra områdena. Förekomsten av den relativt stora andelen fågelben var intressant, 

då de främst förekommer inom området. Möjligen kan det höra samman med att de till största del kom från 

grophuset, där de kanske legat mer skyddade. Stora andelar bröstkorg och skulderblad från tamdjuren tyder 

på att benmaterialet till större grad bestod av matavfall än slaktavfall. Området hade också minst andel 

tänder och kranium vilket ytterligare stödjer den teorin. Den goda bevaringsgraden för området kan kopplas 

till att området var bebyggt under båda användningsfaserna och att benen därför låg inomhus eller kring 

huset där de låg mer skyddade för både väder och yttre påverkan såsom trampning. Dock påvisades att 

trampning bör ha påverkat det undre lagret som utgjorde benen från grophuset. Området hade också den 

största variationen av olika förbränningsgrader vilket skulle kunna tyda på fragment som råkat hamna i 

härden, men inte utsatts för speciellt höga temperaturer. Ett bränt fragment hade spår av metall på sig, vilket 

kan vittna om verkstadsaktiviteter på området (för bild se bilaga 7, fig. 7.3). En stor andel juvenil och möjlig 

juvenil struktur på benen i området korrelerar också med förekomsten av juvenila tänder och 

späddjursfragment i området. Område C hade en mycket annorlunda, och sämre, bevaringsgrad jämfört 

med de andra områdena. En stor andel av de större fragmenten på området hade spår av slakt. De stora 

däggdjuren och speciellt nöt men även häst var dominerande. Fragment från häst och kronhjort visade på 

hantverksavfall vilket faller väl ut med kontexten av hus 3 vilket tolkats som det stora verkstadshuset för 

husgrupp 4. Fragmentens färg/struktur visar också på en annorlunda bild av områdets sammansättning med 

störst andel mörka och orangea fragment. Troligtvis kan det härröra från att jorden i området har påverkats 

av verkstadsaktiviteter. Anatomiskt vittnar sammansättningen mer om slaktavfall än matavfall, vilket 

kontrasterar mot karaktären för område B. Intressant var också att inget gnag kunde påvisas. Kanske var 

det så att hundar inte hade tillgång till benen på platsen. Område D hade högst bestämningsgrad, de största 

benen och minst andel C-vittring vilket sammantaget visar på väldigt bra bevaring. Området hade även 

mest andel färska frakturer och mest slaktspår. Anatomiskt tyder en stor andel kranium och köttfattiga delar 

samt också mycket bakre extremiteter på både slaktavfall och matavfall. Tänder förekom inte i lika stor 

andel som för de andra områdena vilket skulle kunna höra ihop med den goda bevaringen för övriga benen 

på området snarare än att det fanns mindre tänder. Brända fragment förekom knappt alls, och färgmässigt 

var juvenila och ljusa fragment vanligast. De ljusa fragmenten kan indikera att benen till stor del verkar ha 

varit skyddade. Sammantaget tyder områdets karaktär på en deponeringsplats där materialet inte påverkats 
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nämnvärt av yttre faktorer såsom varken vittring eller fragmentering. Gnag och färska frakturer visar att 

benen inte deponerats direkt efter konsumtion, utan varit tillgängliga åtminstone en stund, för hundar att 

gnaga på. På området förekom inga nedgrävningar vilket innebär att benen inte deponerats i avfallsgropar 

utan i avfallshögar där materialet verkar ha fått ligga förhållandevis ostört. Fyndkontexten på området 

visade på mycket keramik vilket indikerar att även keramik och säkerligen annat avfall också bör ha 

deponerats i högarna. Eftersom benen till viss del verkar ha legat skyddade kan det deponerade materialet 

i område D också ses som mer representativt än andra mer påverkade samlingar (Reitz och Wing 2004:113f). 

Område E hade tvärt emot område D lägst artbestämningsgrad och andelen får/get var störst medan andelen 

häst var minst. De köttfattiga delarna var dominerande och området hade flest andel brända fragment. 

Slaktspåren var få och fläckiga fragment var största kategorin bland färg/struktur. De olika variablerna tyder 

på att benen på området utsatts för olika sorters påverkan vilket resulterat i både hög fragmentering och 

torra frakturer. Andelen brända ben påvisar också skillnader i hantering av benen sett till de andra områdena. 

Extra intressant är förekomsten av de brända benen i just område E då inga härdar har konstaterats inom 

området. Det visar att brända ben inte behöver finnas i relation till härdar, utan snarare tvärtom. Sett till 

fyndkontexterna i området kan en liknande bild skönjas, där fynden var utspridda och få i jämförelse med 

resterande boplatsen. Att fragmenten legat utspridda i ett tunt lager tyder på att de kan ha trampats på och 

flyttats omkring av att människor och/eller djur har rört sig på området. Bostadsavfall består ofta av 

varierade arter och börjar med en tunn utspridning vilken ackumuleras med tiden (Reitz och Wing 

2004:113). Möjligtvis kan området ha fungerat som plats för djurhållning i den senare användningsfasen 

efter att hus 4a försvunnit vilket gjort materialet så fragmenterat. Att så få fragment uppvisade spår av 

trampning i materialet skulle kunna bero på att trampningen fragmenterat materialet så pass att skrapmärken 

inte längre gått att urskilja. Då det i materialet också förekom en stor andel fragment under fem cm skulle 

det vara en indikation på att trampning ändå förekommit, trots att det inte gått att se tydliga spår på benen. 

Fragmentens fläckiga färg/struktur skulle också kunna indikera fragment som exponerats utomhus. I 

området fanns även spår av andra aktiviteter, speciellt intressant var gropen med ett stort kraniefragment 

från nöt. Det stora fragmentet tyder på att kraniet deponerats och sedan fått vara ostört. Hus 4a är tolkat att 

tillhöra den senare användningsperioden och gropen låg på ca 0.85 cm djup (Reisborg 1994:41). Det tyder 

på att deponeringen kan ha gjorts innan huset uppfördes. Deponeringar av bland annat nötkranier har också 

konstaterats förekomma på andra platser under järnåldern i huskontexter (Carlie 2004:103, 110).  I ett 

grophus från Mossby i Skåne hittades en deponering av en större del av kranium från nöt (Magnell 

2017b:41f). Grophuset var daterat till runt 750–950 e.vt. vilket gör det kontemporärt med Helgö. 

Kraniedeponeringen tolkades som ett möjligt stängningsoffer för grophuset (Magnell 2017b:19). Mossby 

har också geografisk närhet till Uppåkra vilket i sin tur har kopplingar till Helgö. Liknande husdeponeringar 

har också tolkats som invigningsoffer med skyddande funktion (Carlie 2004:110). Deponeringen av kraniet 
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i hus 4a skulle möjligen haft en sådan funktion. En praktisk funktion är svår att belägga, och då 

deponeringen skiljer sig från resterande materialet från område E tyder det på en speciell handling.  

   De olika rummen på boplatsen vittnar om olika funktion och användning. Både praktiker med och kring 

benen skiljer sig mellan områdena, och intressant nog fanns skillnader för alla områdena. Även inom 

områdena framträder olika händelser och praktiker. Tabellen nedan visar områdenas karaktär utifrån de 

mest utmärkande variablerna. 

 

12.10 Tänder 

Från tandanalysen framkom att boplatsen innehöll fler tänder från får/get än från nöt, vilket inte 

korresponderar med huvudanalysen där nöt var mest representerat (även sett till tänder). Liknande resultat 

har dokumenterats från husgrupp 2, där också nöt var störst representerad i materialet, men för 

tandslitageanalysen registrerades nästan tre gånger så fler tänder för får/get. Där hade även svin fler 

bedömda tänder än nöt (Olsen 2004:12f). Det tycks därmed som att det funnits en praktik att avlägsna och 

möjligen deponera nötkreaturens tänder till andra platser. En annan möjlighet skulle kunna vara att de större 

däggdjuren uppstyckades utanför boplatsen, och kranierna då hamnade som slaktavfall på annan plats, 

medan de mindre däggdjuren till större grad hanterades hela på platsen. Eller så kan det tyda på en viss 

import av kött utifrån. Men då både kranium och tänder utgjorde de största kategorierna för både häst och 

nöt är dessa scenarier mindre troliga, och även om det skulle kunna stämma i vissa fall förklarar det inte till 

fullo den ojämna fördelningen av tandmaterialet. Sidofördelningen av olika anatomiska kategorier visar 

också på större skillnader för just kranium och tänder hos flera av arterna. Bland artefakterna förekom 

nöttänder färgade med en starkt grön färg. Det handlar dock endast om enstaka tänder vilket inte borde ha 

påverkat tandförekomsten i materialet så mycket. Tandanalysen visade också skillnader i sidofördelning av 

tänderna, där både nöt och får/get hade underrepresenterade kategorier för tandmaterialet. Den ojämna 

fördelningen vittnar ytterligare om avvikelser för just tandmaterialet på boplatsen. Sett till gravfälten 

förekommer bland annat tänder från nöt i och kring gravarna. Tänder från svin och får/get förekommer 

också i gravarna, men inte lika frekvent som från nöt (Sigvallius 2001:107, 112ff). Tänderna verkar inte 

Tabell 12.1. Sammanfattning av områdenas mest utmärkande variabler. 

Område A B C D E

Art Nöt, näst mest häst Variation, fåglar Nöt och häst Nöt Får/get

Anatomi Tänder Bröstkorg Främre extremitet Bakre extremitet Kranium

Förbränning Näst minst bränt Varierad förbränningsgrad Näst mest bränt Minst bränt Mest bränt

Storlek Mycket storlek b Ganska stora fragment Små fragment Stora fragment Små fragment

FFI Ganska jämnt fördelat Jämt fördelat Inga FFI 6 Färska frakturer Torra frakturer

Slakt En del slaktspår Mest snitt Mycket slaktspår, såg Mest slaktspår Minst slaktspår

Vittring Vittrat Bra bevarat Vittrat Bra bevarat Mycket A men även C

Färg/struktur Varierat Juvenila Mörka, orangea Ljusa Fläckigt

Gnag Lite gnag Mycket gnag, även gnagare Inget gnag Mest gnag Lite gnag
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alltid ha lagts på bålet, då det oftare verkar handla om obrända tänder från nöt än brända (Sigvallius 

2001:107). Tandmaterialet från gravarna tycks dock inte heller vara tillräckligt många för att förklara det 

stora bortfallet av nöttänder. En förklaring till detta skulle kunna ligga i dokumenteringen av det 

osteologiska materialet i och kring gravarna. Tänder från nöt har tidigare konstaterats i bland annat gravar 

från bronsåldern och det har då diskuterats kring att de obrända nöttänderna i eller vid gravarna ofta inte 

dokumenteras med anledning att de tolkas vara recenta (Bläuer et al. 2013:4). Även på Helgö verkar 

tänderna också ofta separeras från gravarna eftersom de förekommit i det övre lagret, varit obrända och 

därför tolkade tillhöra boplatsavfall snarare än tillhöra gravarna (Sigvallius 2001:112ff). Det skulle kunna 

vara så att en del av tandavfallet inte heller registrerats på Helgö. Att det förekom deponeringar av nöttänder 

i gravar på Helgö kan i alla fall konstaterats, även om det inte är helt säkert till vilken grad. Och om tänderna 

kunde deponeras i eller på gravar, så finns det också möjligheter att tänder kunde deponeras även på andra 

platser. De olika användningsområdena och deponeringspraktikerna av tänderna tyder på att de måste ha 

haft en speciell funktion och innebörd.  

 

12.11 Relationer mellan djuren och människorna 

En jämförelse av hur djuren behandlats i gravsammanhang lyfter fram olika praktiker och funktioner för 

olika arter på Helgö. Hund och katt förekom knappast på boplatsen, men båda påträffas istället i gravarna 

vilket visar att de hade en viktig social roll (Sigvallius 2001:105-131). Av boplatsens djur förekom i princip 

alla i en eller flera gravkontexter, men det fanns stora skillnader i hur djuren deponerats. Hund och katt 

verkar oftast ha nedlagts som hela individer, häst och fåglar verkar ha lagts ner hela ibland, och endast delar 

ibland, medan nöt, svin och får/get oftare representerades av enstaka element (Sigvallius 2001:107ff). Att 

de olika arterna har hanterats på olika sätt visar på olika attityder och praktiker kring de olika arterna, men 

det visar också på en gemensam nämnare, att djuren var viktiga och delaktiga i människornas liv. I den 

nordiska mytologin bekräftas djurens ställning i forntiden, där djuren tydligt var integrerade både i 

vardagslivet och i rituella praktiker (Jennbert 2004:195). Att djuren fått följa med människorna i gravarna 

visar på relationer till djuren vilka inte enbart bör ha varit som nyttodjur. Den annorlunda hanteringen av 

de olika djurarterna tyder på att människorna hade olika relationer med olika djurarter, och praktikerna 

tyder på att det till viss del fanns en uppdelning av sällskapsdjur och matdjur. Men gränsen är inte helt skarp. 

Dels förekom enstaka fragment från både katt och hund på boplatsen, dels förekom vissa arter både som 

hela individer och som delar. Bland annat hästarna förekom både i gravar och på boplatsen, och både som 

styckade på boplatsen och som hela individer i gravarna. Slaktspår visar att hästarna också konsumerades, 

vilket inte verkar vara fallet för hund och katt. Hästarna kunde alltså tjäna både som matdjur och som 

sällskap i gravarna. De blir därför gränsöverskridande bland djurarterna. Praktiken att hästar både kunde 

styckas, ätas och deponeras eller följa med i gravar som hela individer har även noterats på andra 
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järnåldersplatser (Nilsson 2009:90). Möjligen konsumerades hästkött enbart i rituella sammanhang, vilket 

sammankopplar förtäringen av hästkött med gravritualer. Hästen har framhållits som en symbol för rikedom, 

vilken hade närmast en särställning inom den fornnordiska kulten och religionen (Nilsson 2009:86ff). Men 

hästarna var inte det vanligaste djuret i gravarna på Helgö, utan istället var det hundar. Det kan tyda på att 

hundarna ansågs stå närmare människorna. Men det kan också ha funnits andra anledningar till att hundarna 

var vanligare i gravarna. Kanske var de mer lättillgängliga, eller så hade de olika djuren olika funktion och 

symbolik. Hanteringen av djuren i olika kontexter visar på den komplexitet som förhållandet mellan djur 

och människa innebar även i forntiden. Det går inte att dra generella slutsatser kring huruvida vissa djur 

värderades högre än andra, eller att de så kallade matdjuren hade mindre påverkan på människornas liv än 

sällskapsdjuren. Vissa arter kanske var mer kopplade till trosföreställningar och olika praktiker som var en 

del av kulturen och kulten i järnålderns samhälle. Men för den delen behöver det inte vara med dessa djur 

som människorna hade närmast relation med. Närvaron av djuren i så många aspekter av människornas liv, 

både till vardags och i olika ritualer och praktiker, visar på vidden av den betydelse som djuren måste ha 

haft under järnåldern. Vare sig det handlar om mat, material, sällskap eller symboliska och religiösa 

funktioner så kan konstateras att djuren spelade en stor roll i järnålderns samhälle, och relationerna mellan 

djuren och människorna var både mångfacetterade och komplexa. 

 

13.  Slutsats  

Studien har visat på djurbensmaterialets potential att åskådliggöra och diskutera en mängd olika handlingar, 

aktiviteter och praktiker kring boplatsen på husgrupp 4 och det forntida Helgö. Med hjälp av både osteologi 

och tafonomi har rörelsemönster och deponeringspraktiker kunnat synliggöras. Både funktionella och 

rituella praktiker har lyfts fram och de olika områdena har visat på olika aktivitetsmönster. Studien har 

också kunnat visa på djurens betydelse för människornas liv på Helgö, både sett till ekonomiska, rituella 

och sociala aspekter. Genom kontextuella analyser har olika aktiviteter och praktiker kring djurens funktion 

på boplatsen lyfts fram och diskuterats. Det osteoarkeologiska materialet har därmed möjliggjort för 

diskussioner kring både relationer mellan människor och djur samt såväl vardagliga som rituella handlingar 

och praktiker. Studien har bidragit till en ökad förståelse för Helgö under järnåldern, och även möjliggjort 

jämförelser med kontemporära lokaler. Denna studie har behandlat en del av Helgös osteologiska 

boplatsavfall, och visat på de möjligheter som tafonomiska och rumsliga analyser besitter. Analysen har 

lyft fram olika praktiker och aktiviteter som materialet vittnat om och som kan forskas vidare på. Studien 

har också visat på hur mycket spännande, intressanta och komplexa handlingar som det osteologiska 

materialet öppnar upp för att diskutera, men även hur mycket som finns kvar att göra. 
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14. Sammanfattning 

Osteoarkeologiskt boplatsmaterial utgör en stor del av arkeologiska fyndmaterial, men är trots det ett 

material som ofta hamnar i skuggan av mer spektakulära fyndkategorier. Järnålderslokalen på Helgö är inte 

ett undantag. Tidigare analyser av det animala boplatsmaterialet från Helgö har främst studerat materialet 

utifrån ekonomiska aspekter vilket innebär att en mängd olika aktiviteter och praktiker förbisetts. Med hjälp 

av tafonomiska och kontextuella analyser kan det osteoarkeologiska materialet användas både för lyfta fram 

rumsliga aktiviteter och praktiker, samt även synliggöra och diskutera relationer mellan människor och djur 

i forntiden. I denna studie har därför osteologiskt animalt material från husgrupp 4 på Helgö analyserats 

med dessa variabler i fokus. Studien utfördes genom två analyser, där ena analysen fokuserade på rumsliga 

och tafonomiska aspekter genom att utifrån fem fokusområden på boplatsen analysera ca 11.5 kg ben i en 

grundlig huvudanalys. Den andra analysen inkluderade alla molarer, mjölkmolarer och fjärde premolarer i 

hela det osteologiska materialet från husgrupp 4 för att få bättre förståelse för djurhållning och 

slaktpraktiker på platsen. I tandanalysen registrerades både förekomst och om möjligt slitage på 1029 tänder 

med en vikt på ca 10.5 kg.  

   Det osteologiska materialet från husgrupp 4 bestod främst av tamdjuren nöt, svin och får/get, men även 

häst och en del vilda djur som fågel, fisk, räv, säl och kronhjort. Materialet innehöll både köttrika och 

köttfattiga delar samt både unga och gamla individer. Analysen visade på att tamdjuren troligtvis hölls och 

slaktades på platsen. För arterna nöt, svin och får/get kunde olika mönster för slaktpraktiker urskiljas. 

Nötkreaturen hölls oftare upp i äldre åldrar medan inga gamla individer från svin kunde konstateras. För 

får/get verkade många ha slaktats halvårsgamla vilket innebär att de troligtvis slaktades på hösten. Det 

indikerar att djuren kan ha slaktats inför vintern. Även äldre individer av får/get kunde konstateras och 

troligtvis hölls fåren för ullproduktion vilket bland annat fynd av vävtyngder på boplatsen stödjer. Från de 

rumsliga analyserna framkom skillnader i boplatsens olika rum, vilka indikerade olika aktiviteter och 

praktiker på boplatsen. Bland annat visade skillnader i vittring och fragmentering på olika rörelsemönster. 

Även olika deponeringspraktiker kunde identifieras. I jämförelse med Gamla Uppsala och Uppåkra liknade 

materialet från Helgö i stort båda lokalerna, både sett till artsammansättning, slaktpraktiker och djurhållning. 

   Utifrån materialet diskuterades också djurens betydelse och relationerna mellan djuren och människorna. 

Djurens närvaro på boplatsen visade inte bara djuren som källa till mat utan också som bland annat 

råmaterial för hantverk och olika sorters produktion. Djuren konstaterades också vara viktiga i andra 

aktiviteter som i sociala och rituella sammanhang. Hanteringen av olika djur och olika kroppsdelar visade 

också på olika relationer till olika djurarter samt olika betydelse av olika delar av djuren. Bland annat tänder 

från främst nöt verkar ha haft en speciell funktion i gravritualer men kan också ha använts i flera praktiker. 

Sett till de andra husgrupperna på Helgö kunde olika funktion och användning för husgrupperna skönjas.  
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Figur 1.2. Exempel på vittringsgraderingen. Från vänster A, B och C. Foto: S. Wahlstedt. 

Figur 1.1. Fördelningen av benmaterialet för husgrupp 4 enligt karta från Reisborg 1994:70. 



 

Figur 1.3. Exempel på färg/struktur. Från vänster uppifrån: Juvenil, möjligen juvenil, ljus, mörk, fläckig, orange, färsk och sista bilden nere till 

höger visar standardfärg. Foto: S. Wahlstedt.  
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Resultat  

 
 

Resultat del I, Osteologi 

 

Område och lager A B C D E Totalt

II 106 425 58 69 658

III 95 307 52 640 1094

Totalt 201 732 58 52 709 1752

Anatomi Kranium Tänder Ryggrad Bröstkorg

Främre 

extremitet

Bakre 

extremitet

Hand-

/fotrot Mellanfot Tåben Rörben Obestämt Totalt

Antal 293 272 81 185 169 173 66 70 67 489 941 2806

Vikt 1942.9 1067 606.1 458.4 1840.4 2037.1 725.3 800.8 400.6 1140.8 631.8 11651.2

Tabell 2.3. Anatomisk fördelning i materialet sett till antal och vikt. 

Figur 2.3. Anatomisk fördelning mellan områdena sett till vikt. 

Tabell 2.1. Analyserat material med lagerindelning, fördelat över analysens 

områden, NISP. 

Tabell 2.2. Identifieringsgrad på områdena sett till antal fragment. 

Område Identifierade SDD MDD LDD DD Obest Totalt

A 161 39 50 130 2 382

B 387 151 126 3 346 1 1014

C 100 47 40 280 1 468

D 97 31 17 43 188

E 213 74 117 5 345 754

Totalt 958 342 350 8 1144 4 2806

Figur 2.2. Artfördelning i lager II och III, NISP. 



 

 

 

 

Juvenila och ofusionerade fragment 

 

 

  
 

 
Tabell 2.5. Späddjursfragment, NISP.

 

 
Tabell 2.6. Ofusionerade fragment, NISP.

 

 
Tabell 2.7. Juvenila och ofusionerade fragment fördelat på områdena, NISP. 

 

 

Juvenila Kranium Tänder Ryggrad Bröstkorg

Främre 

extremitet

Bakre 

extremitet Mellanfot Rörben Obestämt Totalt

Bos 8 7 2 1 2 20

SDD 1 1 1 1 1 1 6

Sus 11 8 1 5 3 28

O/C 4 6 3 13

MDD 1 1 1 3

DD 1 6 7

Totalt 25 15 3 1 14 4 5 2 8 77

Späddjurs-fragment Kranium Ryggrad Främre extremitet Bakre extremitet Mellanfot Totalt

Bos 2 1 3

O/C 5 2 7

Sus 1 1 2

MDD 1 1

Totalt 3 1 5 2 2 13

Ofusionerade Ryggrad Bröstkorg

Främre 

extremitet

Bakre 

extremitet Hand-/fotrot Mellanfot Tåben Rörben Totalt

Bos 2 10 15 3 1 1 32

Equus 1 1 2

Halichoerus 1 1

SDD 3 1 4

Sus 3 1 4 18 3 1 5 35

O/C 7 4 5 1 7 4 28

MDD 3 1 1 5

Totalt 20 1 18 39 7 9 11 2 107

Område A B C D E Totalt

Juvenila 5 35 3 11 23 77

Ofusionerade 18 41 6 16 26 107

Tabell 2.4. Juvenila fragment, NISP. 

Figur 2.4. Anatomisk fördelning i lager II och III för obrända fragment, NISP. 
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Resultat del II, Tafonomi 

 
Tabell 3.1. Registrerad förbränningsgrad för materialet, antal fragment.

 

 
Tabell 3.2. Förbränningsgrad i lager II och III, antal fragment.

 

 
Tabell 3.3. Fragmentstorlek i materialet samt fördelat på områdena. Antal fragment.

 

 

 
Figur 3.2. Fragmentstorlek obrända fragment i lager II och III, antal fragment. 

  

F-g 0 1 2 3 4 5 6 6a (tom) Totalt

A 318 1 1 6 3 53 382

B 867 2 3 3 2 3 42 92 1014

C 391 3 1 2 29 1 41 468

D 168 4 1 15 188

E 612 8 1 2 59 1 71 754

Totalt 2356 17 4 5 5 5 137 5 272 2806

F-G lager 0 1 2 3 4 5 6 6a

II 530 1 2 2 2 1 21 1

III 920 8 1 1 4 75 3

Obrända Brända

Område a b c d e Totalt a b c d Totalt

A 90 191 69 18 3 371 6 5 11

B 184 544 177 43 11 959 33 21 1 55

C 213 153 47 15 4 432 20 15 1 36

D 34 81 40 21 7 183 4 1 5

E 220 386 60 13 4 683 41 26 3 1 71

Totalt 741 1355 393 110 29 2628 100 71 6 1 178

Figur 3.1. Fördelning av fragmentstorlek för hela analysens obrända fragment, antal fragment. 



 

Tabell 3.4. Fragment med dokumenterade skrapmärken. Sorterade i vittringsgrad samt förekomst av gnagmärken. Fördelade på områdena. Antal 
fragment.

 

 

 
Figur 3.3. Frakturindex för hela materialet, antal fragment. 

 

 
Figur 3.4. FFI på rörben med slaktspår H, S, Såg samt klyv, antal fragment. 

 

 
Figur 3.5. FFI på rörben i lager II och lager III, antal fragment. 

 
Tabell 3.5. Förekomst av slaktspår i materialet, samt fördelat på områdena. Antal fragment.

 

 

 

 

 

 

Vittring A B C

Område Carn Carn?/Gnag? Inget gnag Inget gnag Inget gnag Totalt

A 1 1

B 1 1 3 5

C 2 2

D 1 1 2

E 1 2 3

Totalt 1 2 5 3 2 13

Slaktspår Hugg S Såg Klyv Möjl Ingen slakt Totalt

A 25 6 4 9 338 382

B 56 31 3 17 35 872 1014

C 23 6 4 5 14 416 468

D 22 6 1 3 9 147 188

E 28 10 1 9 16 690 754

Totalt 154 59 9 38 82 2464 2806



 

 
Figur 3.6. Slaktspår för anatomiska kategorier, antal fragment. Observera att diagrammet endast visar till 50%. 

 

 
Figur 3.7. Förekomst av slakt i lager II och III, antal fragment. Observera att diagrammet endast visar till 20%. 

 
Tabell 3.6. Slaktspår sett till hela materialet, antal fragment.

 

 

 

 
Figur 3.8. Slaktspår fördelat på områdena, antal fragment. Observera att diagrammet endast visar till 30%. 

 

 

Slaktspår

Område H S Såg Klyv Möjl Inget slaktspår Totalt

A 25 6 4 9 338 382

B 56 31 3 17 34 873 1014

C 23 6 4 5 14 416 468

D 22 6 1 3 9 147 188

E 28 10 1 9 16 690 754

Totalt 154 59 9 38 82 2464 2806



 

 
Figur 3.9. Fragment med dokumenterad vittringsgrad A, B, C. Antal fragment. 

 
Tabell 3.7. Vittringsgrad och storlek. Antal fragment. 

  

 

 
Figur 3.10. Vittringsgrad för lager II och III, antal fragment. 

 
Tabell 3.8. Fragment med dokumenterad avvikande färg/struktur, fördelat på områdena. Antal fragment. 

 

 

 
Figur 3.11. Fragment med dokumenterad avvikande färg/struktur lager II och lager III, antal fragment. 

 

 

 

 

 

Storlek

Vittring a b c d e Totalt

A 180 676 254 75 21 1206

B 280 378 89 27 5 779

C 200 136 34 8 3 381

Totalt 660 1190 377 110 29 2366

Färg/struktur

Område Juv Juv? Mörk Ljus Fläckig Orange Färsk Totalt

A 5 4 6 7 10 3 6 41

B 19 34 24 25 52 11 23 188

C 2 3 15 1 7 15 43

D 11 1 6 12 2 6 3 41

E 8 17 12 6 72 17 15 147

Totalt 45 59 63 51 143 52 47 460



 

Tabell 3.9. Gnagspår i materialet, fördelade på områdena, antal fragment.

 

 

Tabell 3.10. Gnagspår och vittringsgrad, antal fragment.

 

 
Tabell 3.11. Gnagförekomst i lager II och III, antal fragment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gnagspår

Område carn rod carn? rod? gnag? Inget gnag Totalt

A 9 1 2 370 382

B 49 4 16 2 943 1014

C 2 466 468

D 10 7 171 188

E 15 1 9 3 726 754

Totalt 83 5 35 4 3 2676 2806

Gnagspår

Vittring carn rod carn? rod? gnag? Totalt

A 48 4 20 2 2 76

B 30 1 12 1 1 45

C 5 2 7

Totalt 83 5 34 3 3 128

Lager carn rod carn? rod? gnag? Inget gnag Totalt

II 29 2 13 1 613 658

III 31 1 12 2 3 1045 1094
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Resultat del III, Anläggningar/kontexter 
 

Tabell 4.1. Anläggningar i det analyserade materialet, fördelat på kontext, område och art/taxon. Antal fragment och totalvikt.

 

 

Tabell 4.2. Anläggningar och anatomi, antal fragment och totalvikt.

 

 

 

 

 
Figur 4.2. Fördelning av FFI-grad på rörben på Grophuset och område B, antal fragment. 

Tabell 4.3. Förekomst av gnag i Grophuset och övriga område B. Procent av antal fragment.

  

Kontext Område Anläggning Bos Equus SDD Sus O/C MDD Vulpes LDD Aves Pisces DD Obest Antal Vikt

Grop E Grop 12 1 2 1 2 8 14 25

Grop 5 1 1 5 7 112.3

Grop 6 2 1 0 3 12.8

Grop 7 1 1 5.6

Grophuset B Grophuset 23 4 24 19 20 36 1 1 9 1 89 227 615.5

Härd A A 15 1 1 3 4 7 5 14 35 88.3

A 8 11 1 10 7 7 8 2 1 12 59 392.7

A 9 1 2 1 4 6.7

B A 46 (23?) 1 5 1 3 10 30.9

Stolphål E Stolphål 10 4 1 1 1 7 14 34.2

Stolphål 14 1 1 1 3 6 6.6

Kontext Område Anläggning Kranium Tänder Ryggrad Bröstkorg

Främre 

extremitet

Bakre 

extremitet

Hand-

/fotrot Mellanfot Tåben Rörben Obestämt Antal Vikt

Grop E Grop 12 1 1 1 2 2 7 14 25

Grop 5 6 1 7 112.3

Grop 6 2 1 0 3 12.8

Grop 7 1 1 5.6

Grophuset B Grophuset 13 10 12 30 18 18 7 2 5 35 77 227 615.5

Härd A A 15 4 4 1 2 3 3 7 11 35 88.3

A 8 3 4 7 11 9 7 2 1 12 3 59 392.7

A 9 1 2 1 4 6.7

B A 46 (23?) 2 3 1 4 10 30.9

Stolphål E Stolphål 10 1 1 1 1 4 6 14 34.2

Stolphål 14 1 1 1 3 6 6.6

Gnag carn rod carn? rod? (tom) Totalt

Övrigt område B 5.34% 0.51% 1.65% 0.13% 92.38% 100.00%

Grophus 3.08% 0.00% 1.32% 0.44% 95.15% 100.00%

Figur 4.1. Fragmentstorlek för obrända fragment från grophuset och område B, antal fragment. 
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Resultat del IV, Arter och taxonomiska storlekskategorier 

 

 
 

 
Tabell 5.1. Förbränningsgrad på fragment för art och taxonomiska storlekskategorier, antal fragment.

 

 
Tabell 5.2. Fördelning av sidobestämda fragment för arterna nöt, häst, svin samt får/get. NISP.

 

 

F-G 1 2 3 4 5 6 6a Totalt

Bos 5 5

Sus 1 1 10 12

O/C 1 1 3 5

SDD 3 1 10 14

MDD 2 2 1 18 2 25

DD 6 1 3 4 4 96 3 117

Totalt 17 4 5 5 5 137 5 178

Sida Kranium Tänder Bröstkorg Främre extremitet Bakre extremitet Hand-/fotrot Mellanfot Totalt

Bos dx 41 26 32 34 14 3 150

sin 19 41 30 24 14 5 133

Equus dx 2 6 2 1 2 2 15

sin 3 1 4 3 11

O/C dx 17 18 1 18 13 6 3 76

sin 6 24 1 16 16 11 5 79

Sus dx 8 16 19 18 8 69

sin 13 9 2 16 23 4 2 69

Totalt 106 143 4 134 133 62 20 602

Figur 5.1. Elementfördelning för nöt, både antal (blå kolumner) och vikt (orange linje), med stapel för antal till vänster och vikt till höger. 



 

Tabell 5.3. Antal och typ av slaktspår för arter samt taxonomiska storlekskategorierna.

 

 

 
 

 

 

Art Slaktspår Kranium Ryggrad Bröstkorg Tåben Främre extremitet Bakre extremitet Hand-/fotrot Mellanfot Totalt Totalt art

Bos H 6 8 8 21 25 3 6 77 98

S 9 2 1 1 2 4 1 20

Såg 1 1

Equus H 1 1 1 1 4 6

S 1 1

Såg 1 1

SDD H 1 3 4 1 1 10 19

S 1 6 1 8

Såg 1 1

Sus H 1 8 6 15 17

S 2 2

O/C H 2 2 6 1 1 12 18

S 2 2 1 5

Såg 1 1

MDD H 1 1 2 5

S 3 3

Totalt 21 21 15 10 35 43 9 9 163 163

Figur 5.2. Elementfördelning för häst, både antal (blå kolumner) och vikt (orange linje), med stapel för antal till vänster och vikt till höger. 

Figur 5.3. Elementfördelning för svin, både antal (blå kolumner) och vikt (orange linje), med stapel för antal till vänster och vikt till höger. 



 

 
 
Tabell 5.4. Fågelfragmenten i materialet. Anatomi och typ av fågel.

  

 

Tabell 5.5. Fiskfragmenten i materialet. Typ av fisk och anatomi samt benslag.

  

 

Tabell 5.6. Rävfragmenten i materialet. Benslag och del.

 

 

Tabell 5.7. Kattfragmenten i materialet. Benslag och del.

  

 

Tabell 5.8. Sälfragmentet.

  

 

Tabell 5.9. Fragment av kronhjort. Benslag och del.

   

Anatomi Sångsvan Tamhöna Ejder Ejder? Orre Gås? Lik svärtaStorskrake? Svärta? Tjäder? Okänd Totalt

Bröstkorg 1 1

Ryggrad 2 1 3

Främre extremitet 2 1 1 1 1 1 7

Bakre extremitet 1 2 2 1 1 7

Mellanfot 1 1

Totalt 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 19

Pisces     Benslag, del: Kranium, cran Kranium, dentale

Kranium, 

hyomandibulare Kranium, quadratum Totalt

Id? 1 1 2

Mört? 1 1

Okänd 1 1

Totalt 1 1 1 1 4

Vulpes         Benslag, del: Coxae, hel Phalanges 1, hel Vertebrae sacralis, hel Totalt

Räv 1 1 1 3

Felis      Benslag, del: Axis, hel Mandibula, corpus Metacarpus, hel Tibia, DE50 Totalt

Katt 1 1 1 1 4

Halichoerus                  Benslag, del: Vertebrae lumbalis, corpus Totalt

Gråsäl 1 1

Cervus elaphus                Benslag, del: Cornu, frag Totalt

Kronhjort 3 3

Figur 5.4. Elementfördelning för får/get, både antal (blå kolumner) och vikt (orange linje), med stapel för antal till vänster och vikt till höger. 
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Resultat del V, Tandanalys 
 

   

 

 

 

   

Art sida Dx Sin Totalt

Bos 154 176 330

Equus 21 21 42

Sus 62 60 122

O/C 156 182 338

Totalt 393 439 832

Tabell 6.3. Sidofördelning i tandanalysen, för de vanligaste 

arterna. 

Art Antal poster Antal tänder Vikt

Bos 338 363 5794.6

Equus 56 58 1551.2

Sus 129 180 1574.5

O/C 348 411 1669.6

Canis 5 15 32.9

Felis 1 2 0.9

Totalt 877 1029 10623.7

Tabell 6.1. Tandanalysens antal poster, antal tänder (inklusive alla i 

käkar) och total vikt fördelade på art. 

Art mand max Totalt

Bos 161 196 357

Equus 24 30 54

Sus 91 83 174

O/C 237 166 403

Totalt 513 475 988

Figur 6.4. Antal tänder i underkäke som ingår i slitageanalysen med diagram. 

Art Pd4 M1 M2 M3 P4

Bos 12 48 34 38 12

Sus 9 24 20 22 11

O/C 25 51 74 48 12

Figur 6.2. Fördelning av tänder i underkäke respektive 

överkäke. 



 

Nötkreatur  

 
Tabell 6.5. MWS för nöt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst 

  

Pd4 M1 M2 M3 M.W.S

19 16 17 52

Equus A B C

Max 4 20 5

Mand 0 23 5

Tabell 6.6. Tandslitage för hästtänder i underkäke 

respektive överkäke 

Figur 6.1. Histogram över korrelationen mellan slitage på 

pd4 och M1 för nöt. 
Figur 6.2. Histogram över korrelationen mellan slitage på M1 

och M2 för nöt. 

Figur 6.3. Histogram över korrelationen mellan slitage på M2 

och M3 för nöt 

Figur 6.4. Slitage i under- och överkäke för nöt. 



 

Svin 

  
M1 M2 M3 M.W.S Individer ca ålder 

12 10 4 26 1 <3år 

13 9 4 26 1 <3år 

14 9 3 26 1 <3år 

15 11 3 29 1 2-5 år 

15 11 5 31 1 2-5 år 

14 11 7 32 1 2-5 år 

Tabell 6.7. Tandslitagevärde samt M.W.S. värde för svin. 
Tabell 6.8. Tandslitagevärde för underkäkar 

hos svin på Pd4 och M1 (M2) 

Pd4 M1 M2

9 7

9 7

11 6

11 9

15 8 2

15 9

3

2

1

Figur 6.9. Förekomst av Pd4 från svin. Underliggande karta från arkiv. 

Figur 6.5. Histogram över korrelationen mellan slitage på 

pd4 och M1 för svin. 
Figur 6.6. Histogram över korrelationen mellan slitage på M1 

och M2 för svin. 

Figur 6.7. Histogram över korrelationen mellan slitage på 

M2 och M3 för svin. 
Figur 6.8. Slitage i under- och överkäke för svin. 

 



 

Får/get 

  M1 M2 M3 M.W.S. Individer ca ålder

12 12 9 33 1 2-4 år

12 12 12 36 2 2-4 år

14 12 11 37 1 4-6 år

15 12 12 39 1 4-6 år

17 13 12 42 2 4-6 år

Tabell 6.9. Tandslitagevärde och M.W.S. värde på underkäkar från får/get. Pd4 M1 M2

8 2

11 7

11 7

11 8

12 7

12 8

12 8

12 8

12 9 2

Tabell 6.10. Tandslitagevärde för får/get 

med Pd4 och M1 (och M2). 

Figur 6.10. Histogram över korrelationen mellan slitage på pd4 

och M1 för får/get. 

 

Figur 6.11. Histogram över korrelationen mellan slitage på M1 

och M2 för får/get. 

 

Figur 6.12. Histogram över korrelationen mellan slitage på M2 

och M3 för får/get. 

 

Figur 6.13. Slitage i under- och överkäke för får/get 
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Figur 7.1. Rävfragmenten från område A. Foto: S. Wahlstedt. 

 

 

 

                                
 

Figur 7.3 Bränt fragment med spår av metall. Foto: S. 

Wahlstedt. Figur 7.2. Fragment med röd färg inuti cortex. 

Foto: S. Wahlstedt. 


